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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 67

Ljubljana, četrtek 30. oktobra 1997

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3216.
Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka
21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdajam
UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika
Republike Slovenije v Portugalski republiki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki se imenuje
Matjaž Kovačič.
Št. 001-09-16/97
Ljubljana, dne 27. oktobra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
3217.
Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in 3. člena
zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v boju proti
terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu
kriminalu (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o plačah delavcev Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije v tujini pri opravljanju obveznosti,
sprejetih v mednarodnih organizacijah
1. člen
S to uredbo se določajo plače delavcev Ministrstva za
notranje zadeve Republike Slovenije (v nadaljevanju: delavcev MNZ RS) pri izvajanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah.
2. člen
Plače delavcev MNZ RS med opravljanjem nalog iz
prejšnjega člena v tujini se določa na podlagi količnika določenega v tej uredbi ter osnove, ki se uporablja za izračun
plače v posamezni državi po uredbi o plačah, nadomestilih in
drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 60/92, 42/93 in 6/94), tako da
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se količnik pomnoži z osnovo. Tako dobljeni znesek se
poveča za dodatek za delovno dobo in druge dodatke po tej
uredbi.
3. člen
Količniki za izračun osnovne plače med opravljanjem
nalog v tujini so:
5,40 – državni podsekretar
5,20 – svetovalec vlade
5,00 – podsekretar
4,50 – svetovalec ministra
4,10 – višji svetovalec
4,00 – višji inšpektor za posebne naloge
4,00 – kriminalistično tehnični izvedenec I
4,00 – višji svetovalec MNZ
3,60 – inšpektor za posebne naloge
3,40 – svetovalec I
3,40 – samostojni inšpektor
3,40 – kriminalistično tehnični izvedenec
3,30 – svetovalec II
3,30 – inšpektor za posebne naloge
3,30 – vodja skupine I
3,20 – komandir postaje
3,20 – inšpektor UNZ
3,20 – kriminalist
2,90 – pomočnik komandirja
2,90 – kriminalist I
2,80 – komandir oddelka (VI. stopnja izobrazbe)
2,80 – kriminalist (VI. stopnja izobrazbe)
2,60 – inštruktor (VI. stopnja izobrazbe)
2,60 – vodja policijskega okoliša (VI. stopnja izobrazbe)
2,50 – vodja skupine (V. stopnja izobrazbe)
2,50 – kriminalist I (V. stopnja izobrazbe)
2,30 – vodja patrulje (V. stopnja izobrazbe)
2,30 – policist specialist (V. stopnja izobrazbe)
2,30 – kriminalist (V. stopnja izobrazbe)
2,10 – policist (V. stopnja izobrazbe)
4. člen
Delavcem MNZ RS pri opravljanju obveznosti v tujini
se osnovna plača poveča še za naslednje dodatke:
– dodatek za območje, ki je odvisen od geografske lege
kraja dela v tujini,
– dodatek za nevarnost, ki je odvisen od posebnih okoliščin dela v tujini,
– dodatek za vodenje.
5. člen
Dodatek za območje znaša:
– 0,20 količnika za Evropo,
– 0,40 količnika za Sredozemske države Afrike in Azije, razen evropskega dela Turčije in Severno Ameriko,
– 0,60 količnika za Afriko, Azijo, Južno Ameriko, Avstralijo in Oceanijo,
– 0,80 količnika za Arktiko in Antarktiko.
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6. člen
Dodatek za nevarnost znaša:
– pri namestitvi na kriznem območju z nepretrganimi
ali ponavljajočimi se spopadi, pogostimi incidenti oziroma
pri posredovanju v primeru naravnih in drugih nesreč 1,00
količnika,
– pri namestitvi na območju, kjer so potekali oboroženi
spopadi in zaradi tega obstaja povečana nevarnost poškodb,
zaradi skritih, neprepoznavnih ali zapuščenih bojnih sredstev oziroma, kjer so prisotni občasni incidenti ali kjer razsajajo kužne bolezni 0,60 količnika.
Dodatek za stopnjo nevarnosti določi minister za notranje zadeve vsake tri mesece glede na oceno razmer na območju, na katerega je delavec MNZ RS poslan.
Dodatka iz prvega odstavka tega člena se med seboj
izključujeta.
7. člen
Dodatek za vodenje:
– pripada delavcu MNZ RS, ki opravlja obveznost v
tujini, in sicer za vodenje 0,50 količnika in za nadomeščanje
pri vodenju 0,20 količnika.
8. člen
Osnovna plača delavca MNZ RS se lahko poveča še za
0,40 količnika v primeru, če je delavec več kot polovico časa
nastanjen na enem izmed naslednjih območij:
– na puščavskem ali stepskem območju,
– na območju s tropskim deževnim podnebjem,
– na nenaseljenem območju.
9. člen
Plače po tej uredbi se pričnejo obračunavati z dnem
odhoda delavcev MNZ v državo, kjer se opravljajo naloge in
prenehajo naslednji dan po vrnitvi iz te države.
10. člen
V času opravljanja nalog iz 1. člena te uredbe delavcem
MNZ RS v tujini ne pripadajo drugi dodatki in plačilo za
delo v manj ugodnem delovnem času.
11. člen
Polovica plače, določene v skladu s to uredbo in v
skladu z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94 in 24/96), se
delavcu MNZ RS, ki opravlja naloge v tujini, nakazuje v
ustrezni tuji valuti mesečno za nazaj. Preostala polovica
plače se delavcu MNZ RS nakazuje v tolarjih na njegov
račun v Sloveniji po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan izplačila.
Ne glede na določbo prejšnega odstavka se delavcu
MNZ RS ob odhodu v tujino izplača akontacija v tuji valuti.
Akontacija se poračuna ob naslednjem izplačilu plače.
12. člen
Kot osnova za obračun prispevkov, davkov in drugih
dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plačo v času, ki ga
posamezni delavec MNZ RS prebije pri opravljanju obveznosti v tujini, se šteje plača, ki jo je prejemal po odločbi pred
odhodom v tujino.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 113-10/97-1
Ljubljana, dne 16. oktobra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

3218.
Na podlagi 52. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) ter 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi objektov
in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere daje
lokacijsko dovoljenje za urejanje prostora pristojni
republiški upravni organ
1. člen
V odloku o določitvi objektov in naprav ter drugih
posegov v prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje za
urejanje prostora pristojni republiški upravni organ (Uradni
list SRS, št. 28/85) se v 2. členu za peto točko doda nova šesta
točka, ki glasi:
‘6. Objekti diplomatskih in konzularnih predstavništev
tujih držav.’
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/97-1
Ljubljana, dne 23. oktobra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3219.
Na podlagi 132. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/89) in zadnjega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na
39. korespondenčni seji dne 27. oktobra 1997 sprejela
SKLEP
o uskladitvi preživnin
1
Preživnine, določene s sodno odločbo, in preživnine,
določene z dogovorom iz 130. člena zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89), ki so že
bile valorizirane s 1. majem 1997, ter preživnine, določene ali
dogovorjene v mesecu februarju 1997, se s 1. novembrom
1997 povišajo za 3,9%.
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2
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu
1997, se s 1. novembrom 1997 povišajo za 3,9%.
3
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
1997, se s 1. novembrom 1997 povišajo za 3,4%.
4
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju
1997, se s 1. novembrom 1997 povišajo za 2,2%.
5
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju
1997, se s 1. novembrom 1997 povišajo za 0,6%.
6
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju
1997, se s 1. novembrom 1997 povišajo za 0,6%.
7
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 554-02/97-3
Ljubljana, dne 27. oktobra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3220.
Na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96)
izdaja minister za zdravstvo
PRAVILNIK
o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
1. člen
Razširjeni strokovni kolegij (v nadaljnjem besedilu:
RSK) so strokovni organi, sestavljeni iz priznanih strokovnjakov posamezne medicinske stroke, ki v sodelovanju z
Zdravstvenim svetom in Medicinsko fakulteto Univerze v
Ljubljani oblikujejo strokovno doktrino za svoje področje,
spodbujajo strokovni nadzor in sodelujejo pri izvajanju strokovnega nadzora.
Razširjeni strokovni kolegiji se oblikujejo pri klinikah
in kliničnih inštitutih v okviru Kliničnega centra Ljubljana,
pri Onkološkem inštitutu, Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije ter pri drugih javnih zdravstvenih zavodih. Seznam
razširjenih strokovnih kolegijev je določen v Prilogi I, ki je
sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Razširjeni strokovni kolegiji za posamezno področje
sestavljajo predsednik in največ 12 članov.
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3. člen
Predsednik razširjenega strokovnega kolegija za obravnavo specifične teme povabi na sejo strokovnjake, ki niso
člani razširjenega strokovnega kolegija, vsaj enkrat letno pa
predstojnike ustreznih strokovnih enot s področja, ki ga pokriva razširjeni strokovni kolegij.
Predsednik razširjenega strokovnega kolegija opravlja
tudi druge strokovne naloge, po nalogu ministra, pristojnega
za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
Predsednik Zdravstvenega sveta ne more biti predsednik razširjenega strokovnega kolegija.
Člane in predsednike razširjenih strokovnih kolegijev
imenuje minister na predlog Medicinske fakultete Univerze
v Ljubljani in po predhodnem mnenju Zdravstvenega sveta.
Imenovanje velja za 4 leta in se lahko ponovi.
4. člen
Razširjeni strokovni kolegij sklicuje njegov predsednik, praviloma vsaj štirikrat letno.
Seje razširjenega strokovnega kolegija praviloma niso
javne, razen če drugače sklene večina članov.
O sejah se vodi zapisnik, ki se pošlje vsem članom
razširjenega strokovnega kolegija, Zdravstvenemu svetu in
ministru.
Predsedniki razširjenih strokovnih kolegijev so dolžni
najmanj enkrat letno poročati ministru o svojem delu.
5. člen
Razširjeni strokovni kolegij sprejema svoja stališča praviloma s soglasjem večine članov.
6. člen
Naloge razširjenih strokovnih kolegijev za posamezna
področja so zlasti:
1. spremljanje zdravstvenega stanja oziroma gibanja
bolezni v Republiki Sloveniji ter spremljanje kazalcev kvalitete dejavnosti, ugotavljanje upravičenosti in vrednotenje
presejalnih testov ter preventivnih ukrepov;
2. obravnavanje razvojnih trendov v svetu, ocenjevanje
novih metod diagnostike in zdravljenja ter možnosti njihove
uporabe v Republiki Sloveniji;
3. oblikovanje, spremljanje in dopolnjevanje doktrine
diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije, posredovanj usmeritev zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem ter
zdravstvenim zavodom;
4. sodelovanje pri določanju mreže javne zdravstvene
službe (zmogljivost, dostopnost, kadri) na področju dejavnosti;
5. usklajevanje potreb po novi medicinski opremi ter
določanje standardov za diagnostične in terapevtske ukrepe;
6. določitev in dopolnjevanje seznama storitev, ki se na
področju dejavnosti opravljajo na terciarni ravni;
7. sodelovanje pri izdelavi predlogov strokovnega izpopolnjevanja in strokovnega nadzora za področje dejavnosti v skladu z zakonskimi pristojnostmi;
8. obravnavanje aktualnih strokovnih in strokovno organizacijskih vprašanj;
9. povezovanje z drugimi razširjenimi strokovnimi kolegiji za reševanje vprašanj, ki zadevajo več področij.
Predsedniki razširjenih strokovnih kolegijev po potrebi
sodelujejo na sejah Zdravstvenega sveta.
7. člen
Razširjeni strokovni kolegij ima pravico in dolžnost
predlagati Zdravstvenemu svetu in ministru splošna strokovna priporočila in tudi strokovna navodila s področja zdravstvene dejavnosti.
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8. člen
Razširjeni strokovni kolegij lahko s soglasjem Zdravstvenega sveta imenuje posebne stalne ali občasne strokovne
skupine za obravnavo posameznih vprašanj s področja njegovega dela.
Strokovno skupino lahko skupaj imenujeta dva ali več
razširjenih strokovnih kolegijev, če je to potrebno zaradi
sodelovanja med ostalimi medicinskimi strokami.
9. člen
Sredstva za delovanje razširjenega strokovnega kolegija določi minister na podlagi letnega programa dela, ki ga
predložijo Zdravstvenemu svetu.
Predsedniki in člani razširjenih strokovnih kolegijev
imajo pravico do sejnine v višini, ki jo določi minister in do
povračila materialnih stroškov v višini, določeni za delavce
v državnih organih.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-1/97
Ljubljana, dne 17. oktobra 1997.
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo
Priloga 1
Seznam razširjenih strokovnih kolegijev (RSK)
1. RSK internističnih strok
2. RSK za infektologijo
3. RSK za kirurgijo
4. RSK nevroloških strok
5. RSK za pediatrijo
6. RSK za ginekologijo in perinatologijo
7. RSK za ortopedijo
8. RSK za otorinolaringologijo
9. RSK za psihiatrijo
10. RSK za okulistiko
11. RSK za onkologijo
12. RSK za dermatovenerologijo
13. RSK za stomatologijo
14. RSK za transplantacijo
15. RSK za anesteziologijo in reanimatologijo
16. RSK za intenzivno in urgentno medicino
17. RSK za radiologijo
18. RSK za laboratorijsko diagnostiko
19. RSK za mikrobiologijo in imunologijo
20. RSK za splošno medicino
21. RSK za varovanje zdravja
22. RSK za zdravstveno nego
23. RSK za fizikalno medicino in rehabilitacijo
24. RSK za patologijo in sodno medicino
25. RSK za klinično psihologijo.
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi
igralnih avtomatov zunaj igralnic
1. člen
V 1. členu pravilnika o uporabi igralnih avtomatov
zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96, 40/97 in 62/97 –
odločba US) se črta besedilo “in stave”.
2. člen
V 7. členu se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
“Programska plošča mora biti programirana tako, da
onemogoča igranje pri katerem bi bil presežen znesek
iz 20. člena tega pravilnika.”
3. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo v skladu z zakonom, ki ureja sistem prirejanja iger na srečo in
izvajanjem določb tega pravilnika opravlja Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo.
Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic opravlja davčni organ v skladu
z zakonom, ki ureja sistem prirejanja iger na srečo.
Nadzor skladnosti igralnih avtomatov z veljavnimi predpisi in vgradnjo elektronske kontrolne naprave v igralne
avtomate opravlja Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.”
Vgradnja elektronske kontrolne naprave se opravi na
stroške prireditelja.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“V prostorih iz 16. člena tega pravilnika ima prireditelj
lahko nameščene najmanj en in največ tri igralne avtomate.”
5. člen
20. člen se nadomesti z novim, ki glasi:
“Vložek je znesek, ki ga igralec vplača za posamezno
igro. Višina vložka ne sme presegati 100 SIT.
Ne glede na prejšnji odstavek prireditelj lahko poveča
višino vložka, največ do 3.000 SIT, če izpolni naslednje
pogoje:
– ima organiziran avdio video nadzor tako, da je zagotovljen popoln nadzor nad vsemi procesi prirejanja posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic;
– ima organizirano recepcijsko službo, tako da evidentira vsakega obiskovalca, ki vstopi v prostore z igralnimi
avtomati;
– ima organiziran ustrezen nadzor nad obračunavanjem
blagajne in trezorja, kot tudi obračunom igralnih avtomatov;
– vodi dnevno evidenco stanja in sprememb stanja gotovine in drugih plačilnih sredstev ter žetonov v blagajni in
trezorju;
– v internih aktih ima vnaprej določen način izvajanja
internega nadzora iger na srečo;
– ima zagotovljen ON-LINE sistem nadzora igralnih
avtomatov.
Za povečanje višine vložka po prejšnjem odstavku mora prireditelj pridobiti predhodno soglasje o izpolnjevanju
pogojev od Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo.”
6. člen
21. člen se črta.

3221.
Na podlagi 96. člena zakona o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 27/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za finance

7. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta besedilo “in najvišja stava”.
V drugem odstavku se črta vejica in beseda “stave”.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 67 – 30. X. 1997

8. člen
Za 29. členom se doda nova 29.b člen, ki glasi:
“Prireditelji, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika
nameščene več kot tri igralne avtomate in so za njih v mesecu oktobru 1997 plačali posebno takso, skladno z 98. členom
zakona o igrah na srečo lahko prirejajo igre na teh avtomatih
še naprej v nespremenjenem obsegu in istih poslovnih prostorih.”
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-16/95
Ljubljana, dne 23. oktobra 1997.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

USTAVNO SODIŠČE
3222.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Občine Grosuplje, ki jo po pooblastilu
občinskega sveta zastopa župan Rudolf Rome, v zvezi s
svojo odločbo št. U-I-43/96 z dne 4. 7. 1997, ki je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/97, na seji dne
16. oktobra 1997
o d l o č i l o:
Odločba ustavnega sodišča št. U-I-43/96 z dne 4. 7.
1997 se izvrši tako:
– da v postopkih, ki so v teku, na mesto občine kot
zavezanca vstopi Republika Slovenija;
– da se v primerih, v katerih obstoji izvršilni naslov,
šteje, da je obveznost plačila odškodnine prešla na Republiko Slovenijo.
Obrazložitev
1. Ustavno sodišče je z odločbo, navedeno v izreku,
odločilo, da drugi odstavek 145. člena ZIKS ni v neskladju z
ustavo, če se razlaga tako, da je po ustanovitvi občin kot
samoupravnih lokalnih skupnosti zavezanec iz te določbe le
Republika Slovenija. Glede na to, da so postopki odločanja o
odškodninah zaradi zaplembe premoženja v teku oziroma že
končani, se je ustavno sodišče, da bi preprečilo ponovne
postopke ter zagotovilo učinkovito uveljavljanje pravic upravičencev do odškodnine, odločilo, da v skladu z drugim
odstavkom 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) določi način izvrševanja odločbe št. U-I-43/96. Le-ta se izvrši tako, da v postopkih, ki so v teku, v pravice in obveznosti prvotno pasivno legitimirane občine vstopi Republika Slovenija in
prevzame zadevo v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi
vanjo. V primerih, v katerih obstoji izvršilni naslov, pa se
šteje, da je obveznost plačila odškodnine prešla na Republiko Slovenijo.
2. Ustavno sodišče je sprejelo to dopolnilno odločbo na
podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr.
Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Janez Šinkovec,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Dopolnilno odločbo je sprejelo soglasno.
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Št. U-I-43/96
Ljubljana, dne 16. oktobra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3223.
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi D. V. P. in M. P., ki ju zastopa U. B., odvetnik v K., po
opravljeni javni obravnavi dne 9. oktobra 1997, na sejah dne
9. in 16. oktobra 1997
o d l o č i l o:
1. Odločba Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
št. 464-09/96 z dne 13. 2. 1997 in odločba Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00797/1995 z dne 22. 12. 1995 se razveljavita.
2. Zadeva se vrne pristojnemu organu prve stopnje –
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo – v ponovno odločanje.
3. Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti določb
59., 59.a, 59.b in 59.c člena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 55/93,
62/93, 72/93, 19/94, 45/94 in 5/95) se ustavi.
Obrazložitev
Navedbe pritožnikov
1. Ustavna pritožnika v ustavni pritožbi zoper odločbo
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljevanju:
ministrstvo) v zvezi z odločbo Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: agencija), s katero je bil sprejet program lastninskega preoblikovanja podjetja Industrija bombažnih izdelkov p.o. K. (v nadaljevanju: IBI p.o. K.), uveljavljata kršitev pravice do zasebne
lastnine iz 33. člena ustave in kršitev pravice enakega varstva pravic, ki jo zagotavlja 22. člen ustave. Pritožnika, ki sta
pravna naslednika denacionalizacijskega upravičenca pokojnega A. P., navajata, da je bilo z delno odločbo Sekretariata
za gospodarstvo Občine Kranj št. 301 – 17/92 z dne 14. 2.
1994 odločeno, da se vrne podržavljeno gospodarsko podjetje P. A., Tovarna volnenih in bombažnih tkanin v K., po
stanju iz zapisnika o predaji in prevzemu z dne 7. 12. 1946
(razen v njem nevedenih denarnih sredstev) z vzpostavitvijo
lastninskega deleža na družbenem kapitalu zavezanca IBI
p.o. K. Z navedeno odločbo je bilo tudi sporazumno ugotovljeno, da je vrednost nepremičnega premoženja v času podržavljenja znašala 2,357.022 DEM in vrednost drugega premoženja 1,357.022 USD. Upravni organ pa ni določil višine
lastninskega deleža upravičenca v družbenem kapitalu, ker
vrednost družbenega kapitala zavezanca v času izdaje odločbe še ni bila znana, ampak je ugotovil le vrednost odvzetega
premoženja upravičencev. Po mnenju pritožnikov bi upravni
organ po sprejetju programa lastninskega preoblikovanja zavezanca v kontradiktornem upravnem postopku moral odločiti še o višini družbenega kapitala zavezanca in posledično
o lastninskem deležu upravičenca. Meritorne odločitve o
vzpostavitvi lastninskega deleža naj ne bi bilo mogoče nadomestiti z odločitvijo v drugem postopku – v postopku potrjevanja lastninskega preoblikovanja podjetja. Po izrecni določbi drugega odstavka 9. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93,
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31/93, 32/94 – odločba US in 1/96 – v nadaljevanju: ZLPP)
določbe tega zakona ne posegajo v druge pravice upravičencev (razen tistih, ki se nanašajo na zavarovanje). Po mnenju
pritožnikov je sporna tako višina ugotovljenega družbenega
kapitala, kakor tudi višina lastninskih deležev na družbenem
kapitalu.
2. Pritožnika menita, da so navedbe ministrstva v izpodbijani odločbi o nespornosti ugotovljene višine družbenega kapitala in lastninskih deležev netočne in poudarjata,
da niso imeli možnosti sodelovati v postopku sprejemanja
programa lastninskega preoblikovanja zavezanca in tako oceniti pravilnosti otvoritvene bilance, preveriti elemente in
posamezne postavke (drugi odstavek 4. člena ZLPP), ter
podati svoje pripombe in nasprotne dokaze. Agencija pritožnikom ni priznala statusa stranke v postopku sprejemanja
programa lastninskega preoblikovanja podjetja, kljub temu
da je pritožnica D. V. P. s posebno vlogo v smislu 139. člena
zakona o upravnem postopku zahtevala, da se ji prizna status
stranke. Agencija o zahtevi pritožnice tudi ni izdala nobene
odločbe.
3. Premoženje pritožnikov naj bi bilo tudi vrednoteno
po drugačnih – bistveno neugodnejših merilih kot premoženje zavezanca. Pri tem se pritožnika sklicujeta na odločbo
ustavnega sodišča št. U-I-169/93 z dne 30. 6. 1994 (OdlUS
III, 83) in navajata, da je ustavno sodišče v tej odločbi
sprejelo stališče, da bi bil upravičenec v neenakopravnem
položaju z drugimi nosilci preostalega dela družbenega kapitala, če delež upravičenca na kapitalu ne bi bil določen po
enakih merilih. Pritožnika menita, da bi moral biti lastninski
delež vseh upravičencev večji, tako da bi znašal približno
35% namesto sedaj določenih približno 25%. Po mnenju
pritožnikov je očitno, da je bil z odobrenim programom
lastninskega preoblikovanja prekršen drugi odstavek 37. člena ZDen, po katerem mora biti vrednost lastninskega deleža
enaka vrednosti deleža upravičenca, ki ga je imel na podržavljenem premoženju.
Izpodbijani odločbi
4. Ministrstvo je v izpodbijani odločbi potrdilo stališče
agencije, da denacionalizacijski upravičenci nimajo položaja
stranke v postopku sprejemanja programa lastninskega preoblikovanja podjetja. V svoji odločbi navaja pristojnosti, pravice in obveznosti agencije, ki jih ta ima na podlagi zakona o
agenciji, ZLPP ter uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (13. do 18.a člen). Med drugim se sklicuje na
18. člen te uredbe, ki določa, da mora podjetje odobreni
program s priporočeno pošiljko poslati tudi upravičencem
po ZDen. Ministrstvo nadalje v obrazložitvi ugotavlja, da
program lastninskega preoblikovanja na položaj denacionalizacijskih upravičencev “po logiki stvari sploh ne more
vplivati, dokler ni sprejet”. Čeprav ministrstvo v izpodbijani
odločbi hkrati tudi zaključuje, da se na denacionalizacijske
upravičence “tudi raztezajo učinki sprejetega načina preoblikovanja podjetja”, jim statusa stranke v postopku odločanja
o programu lastninskega preoblikovanja ne priznava. Meni,
da morajo biti upravičenci le seznanjeni s programom lastninskega preoblikovanja.
5. Z odločbo o sprejemu lastninskega preoblikovanja
podjetja IBI p.o. K. je agencija določila višino družbenega
kapitala na dan 1. 1. 1993 v višini 1.173,280.000 SIT. Na
podlagi ugotovljene vrednosti družbenega kapitala je določila tudi število začasnic (po vpisu v register – delnic), in sicer
117.328 začasnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT. Agencija je odločila, da bo podjetje izročilo denacionalizacijskim
upravičencem 37.001 delnico in začasno preneslo na sklad
3.883 delnic za zavarovanje pravic upravičencev.
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Sprejem ustavne pritožbe
6. Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe na seji dne 8. maja 1997 sprejelo ustavno pritožbo
pritožnikov v obravnavo na podlagi drugega odstavka
51. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Ugotovilo je, da je bila
pritožnikoma v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja IBI p.o. K. očitno kršena ustavna pravica do enakega
varstva pravic iz 22. člena ustave, ker agencija kot tudi
ministrstvo pritožnikoma nista priznala položaja stranke v
postopku. Ustavno sodišče je na podlagi 58. člena ZUstS
tudi zadržalo izvršitev izpodbijanih odločb, ker je ugotovilo,
da bi z dokončno izvršitvijo izpodbijanih odločb lahko nastale za pritožnika težko popravljive posledice. V zvezi z
zatrjevano kršitvijo ustavne pravice do zasebne lastnine iz
33. člena ustave, ki naj bi bila storjena s tem, da se je z
oblikovanjem rezerv v otvoritveni bilanci zmanjšala vrednost družbenega kapitala in s tem tudi lastninski delež pritožnikov na družbenem kapitalu podjetja, je ustavno sodišče
na podlagi drugega odstavka 59. člena začelo postopek za
oceno ustavnosti in zakonitosti določb 59., 59.a, 59.b in
59.c člena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene
bilance stanja (Uradni list RS, št. 55/93, 62/93, 72/93, 19/94,
45/94 in 5/95 – v nadaljevanju: uredbe o metodologiji).
Odgovor ministrstva
7. Ministrstvo v svojem odgovoru na ustavno pritožbo
z dne 24. 4. 1997, ki ga je podalo še pred sprejemom ustavne
pritožbe, meni, da so navedbe pritožnikov v ustavni pritožbi
zavajajoče in da je lastninski delež pritožnikov v osnovnem
kapitalu podjetja IBI p.o. K. določen v skladu z denacionalizacijsko odločbo oziroma s sporazumom med pritožniki in
podjetjem IBI p.o. K.
Odgovor agencije
8. Agencija v svojem odgovoru pojasnjuje, da podjetja
po nobenem predpisu niso dolžna voditi postopka sprejemanja programa preoblikovanja po pravilih splošnega upravnega postopka, po katerih bi denacionalizacijskim upravičencem pripadal status stranke. Vsakršno sodelovanje
denacionalizacijskih upravičencev v postopku sprejemanja
programa lastninskega preoblikovanja bi poseglo v avtonomnost organov upravljanja teh podjetij, zagotovljeno s
prvim in drugim odstavkom 19. člena ZLPP. Poudarja, da se
javna pooblastila agencije po ZLPP nanašajo le na presojo
ustreznosti in zakonitosti programa lastninskega preoblikovanja podjetja, in zato ta postopek presoje po naravi stvari ne
more biti kontradiktoren. Sodelovanje denacionalizacijskih
upravičencev v tem postopku bi pomenilo, da bi sami presojali ustreznost izvršitve odločbe o zavarovanju svojih zahtevkov in tako posegali v izvrševanje javnih pooblastil, ki po
zakonu pripadajo agenciji.
9. V zvezi z odločitvijo ustavnega sodišča o začetku
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določb 59., 59.a,
59.b in 59.c člena uredbe o metodologiji agencija navaja, da
jih ni mogoče presojati na podlagi določb ZLPP, ampak
izključno po določbah zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju: ZGD). Meni, da pomeni oblikovanje rezerv na
podlagi navedenih določb uskladitev pravnoorganizacijske
oblike preoblikovanega podjetja z določbami o rezervah ZGD
in prilaga mnenje mag. M. D. o namenu oblikovanja rezerv
na podlagi navedenih določb uredbe o metodologiji. Iz navedenega mnenja je razvidno, da so podjetja z oblikovanjem
rezerv po navedenih določbah dobila nove možnosti za oblikovanje računovodskih izhodišč, ki jim bodo omogočala
realnejše izkazovanje poslovnega izida po zaključenem procesu privatizacije. Sprememba metodologije je izhajala iz
stališča, da ni vsebinske razlike med osnovnim kapitalom v
procesu privatizacije in osnovnim kapitalom v skladu z za-
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konodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Tako je
določba, da se v otvoritveni bilanci stanja zmanjša osnovni
kapital za znesek oblikovanih rezerv, v skladu s slovenskimi
in mednarodnimi računovodskimi standardi, kar pa tudi ne
vpliva na višino družbenega kapitala. Na podlagi domače in
mednarodne ekonomske teorije imajo vsi neregistrirani deli
kapitala v delniški družbi z navadnimi delnicami (vplačani
presežek kapitala, rezerve, preneseni čisti dobiček oziroma
izguba iz prejšnjih let, revalorizacijski popravki osnovnega
kapitala) iste lastnike kot osnovni kapital v deležih, ki so
enaki deležem v osnovnem kapitalu.
10. Iz podatkov o oblikovanju rezerv pri lastninskem
preoblikovanju podjetij je razvidno, ki jih je na zahtevo
ustavnega sodišča predložila agencija, da je do 29. 5. 1997
agencija izdala soglasje 829 podjetjem, ki so v otvoritveni
bilanci stanja oblikovala rezerve. Od teh 829 podjetij je 38
podjetij vzpostavilo lastninski delež za denacionalizacijske
upravičence in 74 podjetij je začasno preneslo delnice na
Sklad RS za razvoj – sedaj Slovensko razvojno družbo –
zaradi rezervacije lastninskega deleža za denacionalizacijske
upravičence.
Odgovor in stališče vlade
11. Vlada Republike Slovenije v svojem odgovoru navaja, da je izdala uredbo o metodologiji, katere del so izpodbijane določbe o oblikovanju rezerv, v skladu s svojimi
pooblastili kot podzakonski akt, ki ureja postopek lastninskega preoblikovanja podjetij. Opozarja, da so bile izpodbijane določbe uporabljene pri vseh dosedanjih lastninskih
preoblikovanjih podjetij, in da bi njihova razveljavitev ali
spreminjanje predstavljalo resen poseg v pridobljene pravice
lastnikov olastninjenih podjetij.
Strokovno mnenje Slovenskega inštituta za revizijo
12. Slovenski inštitut za revizijo v svojem strokovnem
mnenju pojasnjuje, da so nekatera podjetja na podlagi ZLPP
in uredbe o metodologiji naročila izdelavo ocenitve podjetja,
ki so bile opravljene na drugačnih podlagah, in je bila zato
ocenjena vrednost podjetja drugačna – praviloma nižja – od
vrednosti kapitala, ugotovljenega z metodologijo, in da se je
razlika med vrednostjo kapitala, ugotovljenega z metodologijo in ocenjeno vrednostjo prvotno izkazovala kot dolgoročna rezervacija, s spremembo uredbe o metodologiji (59.,
59.a, 59.b, in 59.c člen) pa se je ta razlika izkazovala kot
rezerve (59.a člen) in kot dolgoročne rezervacije. Prodajno
ceno delnic je za take primere, ko je bil kapital podjetja
sestavljen iz osnovnega kapitala in rezerv, urejal 59.c člen
uredbe o metodologiji, in sicer je bila prodajna cena delnic
enaka ali večja od razmerja med vrednostjo podjetja, ki jo je
ocenil pooblaščeni ocenjevalec in številom delnic. Zaradi
lažjega razumevanja Inštitut navaja konkreten primer: če je
bila vrednost družbenega kapitala po metodologiji 1000 enot,
po cenitvi podjetja (ocenjena vrednost) pa 800 enot, je kapital podjetja sestavljen iz osnovnega kapitala 800 enot in 200
enot rezerv in so upravičenci lahko svoje certifikate zamenjali za delnice podjetja po prodajni ceni delnice 800 deljeno
s številom delnic.
13. V zvezi z obravnavano ustavno pritožbo je po mnenju inšituta pomemben način ugotavljanja deleža denacionalizacijskega upravičenca v kapitalu podjetja. Če je bilo z
odločbo upravnega organa ugotovljeno, da je delež denacionalizacijskega upravičenca določen v odstotku v kapitalu
oziroma vrednosti podjetja, potem je tudi denacionalizacijski upravičenec udeležen tako v osnovnem kapitalu kot tudi
v rezervah podjetja. V primeru, ko je denacionalizacijski
upravičenec upravičen do določenega zneska (nominalno
določenega) v kapitalu podjetja, pa je po mnenju inštituta
pomembno vprašanje, ali se delež določi od velikosti kapitala, ugotovljenega z metodologijo (1000 enot) ali pa od oce-
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njene vrednosti podjetja (800 enot). Inštitut v svojem mnenju ne daje odgovora na to vprašanje, ampak le poudarja, da
so upravičenci do certifikatov lahko svoje certifikate zamenjali za delnice podjetja po prodajni ceni, ki se je izračunala
iz ocenjene vrednosti kapitala podjetja (od 800 enot).
B) – I.
Kršitev 22. člena ustave
14. Ustavno sodišče je že v sklepu o sprejemu ustavne
pritožbe v obravnavo ugotovilo, da je bila pritožnikoma z
izpodbijanima odločbama ministrstva in agencije očitno kršena ustavna pravica iz 22. člena ustave, ker jima ni bilo
zagotovljeno enako varstvo njunih pravic in pravnih koristi
v postopku pred državnimi organi in je razloge za ugotovljeno kršitev že delno obrazložilo v točkah 12, 13 in 14 obrazložitve tega sklepa. Ustavno sodišče v postopku obravnavanja in odločanja o ustavni pritožbi ni našlo nobenih razlogov,
ki bi narekovali drugačno odločitev, ampak ponovno ugotavlja, da je bila z izpodbijanima odločbama, ki denacionalizacijskim upravičencem ne priznavata položaja stranke v
postopku sprejemanja programa lastninskega preoblikovanja
podjetja IBI p.o. K., kršena ustavna pravica iz 22. člena.
Ustavno sodišče ni moglo upoštevati razlogov, ki naj bi po
mnenju ministrstva in agencije opravičevali njuno odločitev
v izpodbijanih odločbah.
15. ZLPP ne daje agenciji pristojnosti v vseh fazah
postopka lastninskega preoblikovanja. V drugem odstavku
19. člena je dana agenciji pristojnost sodelovanja v postopku
lastninskega preoblikovanja potem, ko organ upravljanja
podjetja sprejme program preoblikovanja. Pristojnost agencije je, da oceni ustreznost in zakonitost programa in lahko v
skladu s svojo presojo v roku 30 dni izda odločbo o odobritvi
programa ali odločbo o zavrnitvi programa. ZLPP določa
pristojnost agencije še v zadnji – izvedbeni – fazi postopka
lastninskega preoblikovanja. Tretji odstavek 20. člena določa, da mora podjetje pred vpisom v sodni register pridobiti
soglasje agencije. Agencija mora na podlagi četrtega odstavka 20. člena v 30 dneh soglasje izdati ali pa njegovo izdajo
zavrniti. Večje pristojnosti v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja daje zakon agenciji v primeru, če se podjetje ni preoblikovalo v zakonsko določenem roku. V takem
primeru podjetje na podlagi šestega odstavka 20. člena izgubi možnost avtonomnega preoblikovanja in vse upravljalske
pravice v zvezi z lastninskim preoblikovanjem prevzame
agencija.
16. Na podlagi tretjega odstavka 37. člena ZLPP, ki je
bil sprejet z novelo ZLPP (Uradni list RS, št. 31/93), je
postalo nesporno, da mora agencija svoje odločitve v postopkih preoblikovanja podjetij izdajati po pravilih splošnega upravnega postopka. To pomeni, da mora v okviru svojih
pristojnosti v postopkih lastninskega preoblikovanja upoštevati vse določbe zakona o splošnem upravnem postopku (v
nadaljnjem besedilu: ZUP). Na podlagi 49. in 5. člena ZUP
ni stranka v postopku le oseba, ki se je na njeno zahtevo
uvedel postopek ali zoper katero teče postopek, ampak tudi
vsaka oseba, ki ima za varstvo svojih pravic in pravnih
koristi pravico udeleževati se postopka. Zato v tistem delu
postopka lastninskega preoblikovanja podjetja, v katerem
agencija kot javni zavod vodi upravni postopek, ni v vsakem
primeru stranka v postopku le samo podjetje, ki se lastninsko
preoblikuje. V vseh podjetjih, pri katerih se vrača podržavljeno premoženje (kapital) z vzpostavitvijo lastninskega deleža na družbenem kapitalu podjetja, je stranka v postopku
tudi denacionalizacijski upravičenec. S pravnomočnimi denacionalizacijskimi odločbami ali z začasnimi odredbami o
zavarovanju denacionalizacijski upravičenci pridobijo pravico do vrnitve oziroma zavarovanja svojega podržavljenega
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premoženja – kapitala in za varstvo te pravice morajo imeti
položaj stranke v tistih fazah lastninskega preoblikovanja, v
katerih agencija odloča v upravnem postopku o navedenih
pravicah. S sprejemom programa o lastninskem preoblikovanju organ upravljanja podjetja odloči o izvršitvi pravnomočnih denacionalizacijskih odločb ali začasnih odredb o zavarovanju (14. člen ZLPP), agencija pa mora v okviru svojih
pristojnosti preveriti tudi pravilnost in zakonitost izvršitve
teh odločb. V tem delu postopka so, poleg podjetja, stranke v
postopku tudi denacionalizacijski upravičenci, saj se odloča
o njihovih pravicah, in v večini primerov si interesi obeh
strank tudi nasprotujejo.
17. V obravnavani zadevi je agencija izdala izpodbijano odločbo na podlagi šestega odstavka 20. člena ZLPP, ker
podjetje IBI p.o. K. ni izvedlo preoblikovanja v zakonskem
roku in je s tem izgubilo pooblastilo samostojnega sprejemanja programa lastninskega preoblikovanja podjetja (glede
izbire in izvedbe). Z izpodbijano odločbo je agencija sprejela (ne samo odobrila) program lastninskega preoblikovanja,
po katerem znaša lastninski delež denacionalizacijskih upravičencev na družbenem kapitalu 25,84%, kar predstavlja
pravico do 40.884 delnic z nominalno vrednostjo 10.000
SIT. Pred sprejemom programa agencija ni dala denacionalizacijskim upravičencem možnosti, da se seznanijo z načinom izvršitve pravnomočnih denacionalizacijskih odločb o
vrnitvi podržavljenega premoženja oziroma pravnomočne
začasne odredbe o zavarovanju in se tudi izjavijo o predlaganem načinu izvršitve (prvi odstavek 8. člena ZUP – načelo
zaslišanja stranke). Če bi agencija na podlagi zaslišanja upravičencev ugotovila, da si interesi obeh strank nasprotujejo,
bi morala na podlagi 149. člena ZUP razpisati tudi ustno
obravnavo.
18. Ker je agencija izdala izpodbijano odločbo v postopku sprejemanja programa lastninskega preoblikovanja
podjetja IBI p.o. K., v katerem ni upoštevala določb upravnega postopka in ni obravnavala denacionalizacijskih upravičencev kot strank v postopku, je kršila njihovo ustavno
pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena ustave. Zato
je ustavno sodišče odločbo agencije in odločbo ministrstva,
ki je odločbo agencije v pritožbenem postopku potrdilo,
razveljavilo in zadevo vrnilo organu prve stopnje v ponovno
odločanje. Pri ponovnem odločanju bo morala agencija
obravnavati denacionalizacijske upravičence kot stranke v
postopku sprejemanja programa lastninskega preoblikovanja
podjetja IBI p.o. K. v skladu z določbami ZUP. Odvzem
možnosti udeležbe v postopku osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku kot stranka, pomeni tudi kršitev zakonitosti,
ki je na podlagi 10. točke 249. člena ZUP razlog za obnovo
postopka, ki jo stranka lahko predlaga v roku enega meseca
od dneva vročitve dokončne odločbe (5. točka prvega odstavka 252. člena ZUP).
Kršitev 33. člena ustave
19. Ustavno sodišče ni sprejelo ustavne pritožbe v
obravnavo le zaradi kršitve pravice iz 22. člena ustave, ampak tudi zaradi preučitve vprašanja, ali ni bila z določitvijo
lastninskih deležev na družbenem premoženju podjetja IBI
p.o. K. kršena pravica pritožnikov do zasebne lastnine iz
33. člena ustave. Pritožnika sta s pravnomočno denacionalizacijsko odločbo, s katero je bilo odločeno, da se ugotovljena vrednost premoženja po stanju v času podržavljenja vrne
z vzpostavitvijo lastninskega deleža na družbenem kapitalu
zavezanca, pridobila lastninsko pravico, ki uživa ustavno
varstvo na podlagi 33. člena ustave (odločba ustavnega sodišča št. U-I-72/93 z dne 20. 4. 1995, objavljena v Uradnem
listu RS, št. 24/95 in v zbirki OdlUS IV, 42).
20. V zvezi z zatrjevano kršitvijo ustavne pravice do
zasebne lastnine je ustavno sodišče s sklepom o sprejemu
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ustavne pritožbe začelo postopek za oceno ustavnosti in
zakonitosti uredbe o metodologiji, da bi ugotovilo, ali se je
zaradi oblikovanja rezerv zmanjšala vrednost družbenega
kapitala in s tem tudi lastninski delež pritožnikov. V postopku obravnavanja ustavne pritožbe je ugotovilo, da je zaradi
oblikovanja rezerv v otvoritveni bilanci, ki je bila osnova za
preoblikovanje podjetja IBI p.o. K., sicer prišlo do neenakopravnega obravnavanja denacionalizacijskih upravičencev v
primerjavi z drugimi udeleženci lastninjenja, ni pa bila s tem
kršena njihova ustavna pravica do zasebne lastnine. Delež
denacionalizacijskih upravičencev se je namreč določil od
vrednosti celotnega družbenega kapitala (osnovnega kapitala in rezerv), ugotovljenega z otvoritveno bilanco po metodologiji, medtem ko je podjetje z oblikovanjem rezerv dobilo precejšnjo ugodnost, saj je za znesek oblikovanih rezerv
lahko zmanjšalo osnovni kapital. Tako zmanjšani osnovni
kapital je bil osnova za določitev nominalne vrednosti vseh
delnic (59.b člen uredbe o metodologiji). Iz programa lastninskega preoblikovanja podjetja IBI p.o. K. je razvidno, da
je oblikovanje rezerv pomenilo zmanjšanje vrednosti družbenega kapitala, ugotovljenega po metodologiji, na ocenjeno vrednost družbenega kapitala in s tem dejansko notranje
lastninjenje na podlagi ocenjene vrednosti podjetja. Ustavno
sodišče ugotavlja, da je z opisanim načinom lastninjenja
prišlo do kršitve načela enakosti iz 14. člena ustave, saj se je
delež denacionalizacijskih upravičencev določal na premoženju, ki je bilo ugotovljeno po drugačnih merilih kot pa
premoženje, ki je bilo dejansko osnova za preoblikovanje
podjetja. Zato ustavno sodišče opozarja na odločbo št. U-I169/93 z dne 30. 6. 1994 (OdlUS III, 83), v kateri je ustavno
sodišče izrecno navedlo: “Če tako določeni delež upravičenca na kapitalu podjetja ne bi bil določen po enakih merilih
kot preostali del družbenega kapitala podjetja, bi bil upravičenec v neenakopravnem položaju z novimi nosilci preostalega dela družbenega premoženja, s čimer bi bila ogrožena
njegova podjetniška svoboda, ki jo zagotavlja 74. člen
ustave.”
21. Agencija v svojem odgovoru navaja, da ZLPP v
prvem odstavku 16. člena zavezuje, da se določi višina lastninskega deleža na družbenem kapitalu, ki se ugotovi z
otvoritveno bilanco po metodologiji. Iz odgovora agencije in
iz 54. člena uredbe o metodologiji je razvidno, da so se
določbe ZLPP, ki se sklicujejo na “vrednost kapitala, ugotovljenega na podlagi vrednosti po 4. členu”, razlagale in
uporabljale, kot da bi zakon v 4. členu urejal ugotavljanje le
vrednosti družbenega kapitala z otvoritveno bilanco po metodologiji. Kolikor bi bil namen zakonodajalca, da celotni
4. člen ZLPP ne velja za denacionalizacijske upravičence in
da se lastninski delež lahko določi izključno od vrednosti
družbenega kapitala, ugotovljenega po metodologiji, bi moral ta namen izrecno opredeliti. Da je bil namen zakonodajalca ravno nasproten, je razvidno iz drugega in tretjega odstavka 16. člena. Iz besedila tretjega odstavka 16. člena izhaja
načelo, da se pri določitvi lastninskih deležev mora upoštevati realna vrednost družbenega kapitala podjetja in da ta
realna vrednost ne predstavlja v vsakem primeru vrednosti,
ki je bila ugotovljena po metodologiji iz prvega in drugega
odstavka 4. člena. Tretji odstavek 16. člena imperativno
določa, da se vrednost družbenega kapitala ugotovi na način
iz tretjega odstavka 4. člena,”če pristojni organ utemeljeno
dvomi, da vrednost, ugotovljena na način iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega zakona, ne ustreza realni vrednosti
družbenega kapitala podjetja.”
22. Iz izpodbijanih določb je razvidno, da je bila osnova za določitev lastninskih deležev denacionalizacijskih upravičencev vrednost družbenega kapitala, ugotovljenega na
podlagi metodologije iz prvega odstavka 4. člena ZLPP
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(2.141,571.000 SIT). Nadalje je razvidno, da je bilo družbeno premoženje podjetja IBI p.o. K. ocenjeno tudi na podlagi
tretjega odstavka 4. člena (1.583,702.000 SIT) in da je ta
ocenjena vrednost podjetja nižja od vrednosti, ugotovljene
na podlagi metodologije iz prvega odstavka 4. člena. Zato
ustavno sodišče ugotavlja, da so dvomi denacionalizacijskih
upravičencev o realni vrednosti družbenega kapitala, ugotovljenega po metodologiji, povsem upravičeni, in da bi
morala agencija, ko je določala delež denacionalizacijskih
upravičencev, v kontradiktornem postopku ugotoviti, katera
cenitev najbolje ustreza realni vrednosti družbenega kapitala
podjetja. Ker je bil z izpodbijanima odločbama določen lastninski delež denacionalizacijskih upravičencev na podlagi
vrednosti družbenega kapitala, ugotovljenega po metodologiji iz prvega odstavka 4. člena, kljub nižje ocenjeni vrednosti na podlagi tretjega odstavka 4. člena, ustavno sodišče
zaključuje, da je bila z izpodbijanima odločbama kršena tudi
pravica denacionalizacijskih upravičencev do zasebne lastnine iz 33. člena ustave in je razveljavilo izpodbijani odločbi
tudi zaradi navedene kršitve.
23. V zvezi z odgovorom agencije, da na podlagi
16. člena ZLPP ni pristojna odločati o višini lastninskega
deleža, ampak da je “pristojni organ” upravni organ, ki je
izdal denacionalizacijsko odločbo, ustavno sodišče ugotavlja, da agencija je tisti “pristojni organ” iz prvega odstavka
16. člena v vseh primerih, ko upravni organ ob izdaji denacionalizacijske odločbe še ni razpolagal s podatki o vrednosti družbenega premoženja podjetja in je iz tega razloga v
denacionalizacijski odločbi določena le absolutna vrednost
podržavljenega premoženja, ki se vrača. Agencija je na podlagi drugega odstavka 19. člena ZLPP pristojna, da preveri,
ali je sprejeti program preoblikovanja podjetja v skladu z
zakonom. Agencija je torej dolžna, da ugotovi, ali je organ
upravljanja podjetja v programu preoblikovanja, v katerem
je na podlagi pravnomočne denacionalizacijske odločbe določil lastninske deleže denacionalizacijskih upravičencev,
upošteval določbe drugega in tretjega odstavka 16. člena
ZLPP. Pisno soglasje agencije k programu lastninskega
preoblikovanja podjetja ima na podlagi tretjega odstavka
37. člena ZLPP naravo upravne odločbe, zoper katero so
dovoljena vsa pravna sredstva. Kot je bilo že navedeno v
17. točki te obrazložitve, je agencija v obravnavani zadevi
izdala izpodbijano odločbo samostojno na podlagi šestega
odstavka 20. člena ZLPP in je torej tudi povsem samostojno
določila lastninske deleže denacionalizacijskih upravičencev na družbenem kapitalu podjetja IBI p.o. K. Agencija se
je z izpodbijano odločbo torej že izrekla o svoji pristojnosti.
Ustavno sodišče ugotavlja, da je agencija tisti organ, ki je
tudi najbolj strokovno usposobljen za določitev lastninskih
deležev, kolikor lastninski deleži niso bili že določeni v
denacionalizacijskem postopku, in je agencijo na podlagi
16. člena ZLPP potrebno šteti za pristojni organ odločanja.
24. Pri ponovnem odločanju bo agencija pri določanju
višine lastninskega deleža denacionalizacijskih upravičencev na družbenem kapitalu podjetja IBI p.o. K. morala
upoštevati načela za ugotavljanje vrednosti družbenega kapitala, določena v prvem, drugem in tretjem odstavku
16. člena ZLPP.
B) – II.
25. Na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS lahko
ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi razveljavi
ali odpravi predpis le, če ugotovi, da posamični akt, ki naj bi
ga odpravilo, temelji na protiustavnem predpisu. Kakor je
razvidno iz 20. točke obrazložitve te odločbe, je ustavno
sodišče v obravnavani zadevi ugotovilo, da izpodbijana posamična akta, katera je ustavno sodišče razveljavilo, ne te-
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meljita na določbah predpisa, glede katerega je ustavno sodišče začelo postopek ustavnosti in zakonitosti. Ker niso
podani zakonski pogoji iz drugega odstavka 59. člena
ZUstS, da bi ustavno sodišče postopek presoje nadaljevalo,
je ob smiselni uporabi tretjega odstavka 28. člena ZUstS
postopek ustavilo.
C)
26. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in smiselne uporabe tretjega odstvka 28. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Prvo in drugo točko izreka je sprejelo s šestimi glasovi
proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ude. Tretjo točko
izreka je sprejelo soglasno.
Št. Up-112/97
Ljubljana, dne 16. oktobra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3224.
Ustavno sodišče je na pobudo Zvonke Falkner, Franca
Jevnikarja, Janeza Kovačiča, Igorja Teršarja, Jožeta Venclja,
Ivana Vovka in mag. Franca Žnidaršiča iz Trebnjega v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne
22. oktobra 1997
o d l o č i l o:
1. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za
volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana Državnega sveta Republike Slovenije, ki jih je sprejel
Občinski svet občine Trebnje na seji dne 1. 10. 1997, se
odpravijo.
2. Ta odločba začne učinkovati z vročitvijo nasprotnemu udeležencu.
Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku tega sklepa navedena
pravila (v nadaljevanju: pravila), s katerimi se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za
izvolitev člana Državnega sveta (v nadaljevanju: elektorjev)
in postopek določitve kandidata za člana Državnega sveta.
Zatrjujejo, da so bila pravila nezakonito izglasovana, nezakonitost pa naj bi bila podana tudi zaradi bistvene kršitve
določb 29. in 30. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Trebnje. Pobudniki navajajo, da je bila 1. 10. 1997 najprej
sklicana redna 27. seja občinskega sveta, na kateri pravila
niso bila sprejeta, ker zanje ni glasovala dvotretjinska večina
navzočih članov. Po zaključku te seje je predsednik občinskega sveta sklical 2. izredno sejo za isti dan ob 21.30. Pri
tem naj bi bili člani občinskega sveta iz vrst dveh strank o
seji obveščeni ustno, drugim članom pa so bila pisna vabila
raznesena na njihova stalna prebivališča. Vabila niso bila
vročena osebno, zaradi česar naj bi šlo za manipulacijo z
obveščanjem. Po mnenju pobudnikov je predsednik občinskega sveta vedel, da svetniki po seji niso odšli domov,
ampak skupaj na večerjo. Zato naj bi se s takšnim ravnanjem
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svetnikom tistih strank, ki o seji niso bili osebno obveščeni,
zavestno preprečilo, da bi se seje lahko udeležili. Pobudniki
predlagajo, da ustavno sodišče pravila razveljavi.
2. Pobuda je bila predložena Občinskemu svetu občine
Trebnje. Predsednik občinskega sveta je nanjo odgovoril.
Meni, da je bil postopek za sklic izredne seje izveden brez
kršitev ter da so bila pravila sprejeta v skladu z veljavno
zakonodajo. V odgovoru pojasnjuje, da je bila izredna seja,
na kateri so bila sprejeta pravila, sklicana v skladu z določbo
30. člena poslovnika občinskega sveta, ki dopušča sklic izredne seje v krajšem roku, kot je predviden za sklic redne seje.
Načina sklica seje ter načina vročanja vabil za sejo pa poslovnik ne ureja. Predsednik se je odločil za sklic izredne
seje po tem, ko so nekateri člani občinskega sveta že zapustili sejno sobo. Vabilo za izredno sejo je bilo navzočim članom izročeno osebno, drugim članom pa v skladu z določbami poslovnika po kurirju. Vsi člani občinskega sveta naj bi
bili o izredni seji obveščeni. Zato naj ne bi bila utemeljena
trditev, da članom občinskega sveta ni bila omogočena udeležba na seji. Tudi nekateri od podpisnikov pobude naj bi za
sklic vedeli še pred prihodom kurirja, ki je prinesel vabilo.
Na podlagi izpodbijanih pravil je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja že sestavila seznam predlaganih kandidatov. Občinski svet naj bi izvedel volitve elektorjev na seji dne 24. 10. 1997.
B)
3. Pobudniki so člani občinskega sveta in predlagajo
začetek postopka za oceno zakonitosti pravil, ker naj ta ne bi
bila sprejeta po zakonitem postopku. Ustavno sodišče je po
določbi četrte alinee prvega odstavka 160. člena ustave pristojno odločati o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z
ustavo in z zakoni. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo v
obravnavo in na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona
o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-246/97 z dne
15. 10. 1997 sprejelo stališče o pravni naravi pravil, s katerimi se na podlagi prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št.
44/92) ureja postopek in način izvolitve elektorjev v volilno
telo za volitev članov Državnega sveta in postopek in način
določitve kandidata za člana Državnega sveta. Zato se v tem
delu v celoti sklicuje na razloge iz citirane odločbe. Ker gre
torej za občinski predpis, je ustavno sodišče pristojno presojati njegovo zakonitost. Presoja zakonitosti pa po določbi
tretjega odstavka 21. ZUstS vsebuje tudi presojo zakonitosti
postopka, po katerem je bil predpis sprejet. Za to presojo so
relevantne določbe zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97 – v nadaljevanju: ZLS),
ki določajo, kaj urejajo posamezni akti občine in na kakšen
način morajo biti sprejeti. Po določbi 36. člena ZLS ureja
občinski svet svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejema z
dvotretjinsko večino navzočih članov. Po določbi 35. člena
ZLS lahko občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Predpogoj, da se lahko doseže kvorum za
odločanje, je v tem, da morajo biti vsi člani občinskega sveta
na sejo sveta vabljeni na način, ki jim omogoča udeležbo.
Glede na odgovor nasprotnega udeleženca ni sporno, da so
bili člani občinskega sveta o seji obveščeni tako, da so bila le
nekaterim članom vročena vabila osebno, medtem ko so bila
drugim članom posredovana po kurirju na naslov njihovega
stalnega bivališča v kratkem času po končani redni seji. Ob
upoštevanju rokovnika izvajanja volilnih opravil za volitve
članov Državnega sveta, ki predvideva, da morajo biti elektorji izvoljeni najkasneje do 27. 10. 1997, ni bilo nujne potrebe za sklic izredne seje in člani občinskega sveta 1. 10.
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1997 tudi niso mogli predvidevati, da bo ta še isti večer
sklicana. Ne glede na to, ali je v konkretnem primeru šlo za
manipulacijo ali ne, pa navedeno dejansko pomeni, da vsem
članom občinskega sveta ni bila dana možnost udeležiti se
seje, na kateri so se sprejemala pravila. Zato tudi kvorum za
odločanje ni mogel biti oblikovan v skladu s 35. členom
ZLS, čeprav se je seje od 25 članov občinskega sveta udeležilo 14 članov tega organa, kar je sicer več kot polovica.
Drugačna razlaga 35. člena ZLS bi omogočala zlorabe, kar
pa v demokratični državi prav pri postopkih sprejemanja
pravno obvezujočih odločitev in še posebej v postopkih v
volilnih zadevah ne more biti dopustno. Zato so bila pravila
sprejeta na način, ki je v neskladju z zakonom.
6. Da bi se odpravile posledice ugotovljene neskladnosti, se je ustavno sodišče v skladu s pooblastilom iz prvega
odstavka 161. člena ustave odločilo za odpravo izpodbijanega akta. To pa pomeni tudi odpravo vseh doslej izvedenih
volilnih opravil, ki jih bodo morali pristojni organi po sprejemu novega akta izvesti znova, kajti odprava učinkuje za
nazaj. Da ne bi bilo dvoma o pričetku učinkovanja te odločbe, je ustavno sodišče posebej odločilo, kdaj za nasprotnega
udeleženca nastopi učinkovanje te odločbe ustavnega sodišča. V zvezi s tem ustavno sodišče tudi posebej opozarja,
da bo moral občinski svet tiste določbe pravil, ki časovno
opredeljujejo posamezna volilna opravila, prilagoditi tej novo nastali situaciji.
C)
7. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
tretjega odstavka 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Lovro Šturm in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Janez Snoj,
dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Št. U-I-262/97
Ljubljana, dne 22. oktobra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3225.
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora o pristojnosti na zahtevo Mestne občine Koper na seji dne
30. septembra 1997
o d l o č i l o:
Za odločanje o vlogi M. in C. P. z dne 8. 10. 1997 je
pristojna Mestna občina Koper.
Obrazložitev
A)
1. Mestna občina Koper je vložila zahtevo za odločitev
o sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo.
Iz priloženega gradiva in navedb izhaja, da je P. S. A.,
odvetnik v T., I., poslal predsedniku Republike Slovenije
pismo v zvezi s prekopom preminulih sorodnikov družine P.
Šef kabineta predsednika je 29. 8. 1996 odvetniku sporočil,
da je bila zadeva odstopljena Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve.
2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je
dne 10. 9. 1996 obvestilo odvetnika, da lahko družina P.
odda vlogo za prekop posmrtnih ostankov sorodnikov na
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Mestno občino Koper, ki bo izdala odločbo glede prekopa.
Meni, da ne gre za vojaško grobišče in da zato ni podana
njegova pristojnost.
3. M. in C. P. v vlogi z dne 8. 10. 1997 navajata, da so
bili v noči med 4. in 5. oktobrom 1945 v družinski hiši v
naselju P. ubiti njuni sorodniki P. P., njegova žena A. U., sin
P. in hčerka G. Šele pred kratkim naj bi bila izvedela, da so
trupla njunih sorodnikov zmetali v skupni grob nekje pri treh
oljkah na njivi, ki je last gospoda B. Na podlagi navedenih
podatkov prosita, da se dovoli prekop posmrtnih ostankov.
Prosita tudi, da se jima dovoli prisostvovati izkopu posmrtnih ostankov.
4. Dne 10. 4. 1997 je Mestna občina Koper poslala
dopis Ministrstvu za zdravstvo, s katerim odstopa zadevo
njim, ker naj bi bila v obravnavanem primeru potrebna vrsta
predhodnih ugotovitev oziroma dejanj (identifikacija groba,
identifikacija okostij,…). Občinska pristojnost naj ne bi bila
podana, ker ne gre za prekop znanih posmrtnih ostankov iz
groba v grob.
5. Ministrstvo za notranje zadeve je dne 18. 4. 1997
obravnavano zadevo odstopilo nazaj Mestni občini Koper,
ker da opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti sodi v
pristojnost lokalnih skupnosti, čeprav se v zadevi ne morejo
neposredno uporabiti določbe zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Navaja tudi, da je
Okrožno državno tožilstvo v Kopru ugotovilo, da niso podani pogoji za njegovo intervencijo.
6. Predlagateljica zavrača pristojnost iz naslednjih razlogov:
– Izvajanje zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in
26/90 – v nadaljevanju: ZPPDUP) sicer spada v pristojnost
lokalne skupnosti, vendar ne ureja izkopa posmrtnih ostankov, ki se domnevno nahajajo na zemljišču v lasti fizične
osebe.
– Morebitni izkop posmrtnih ostankov bi pomenil poseg v zasebno lastnino, kar pa ni v pristojnosti lokalne skupnosti.
– Poleg ZPPDUP ureja izkop trupla tudi zakon o kazenskem postopku in v primeru obstoja suma kaznivega dejanja
odredi izkop trupla preiskovalni sodnik.
B)
7. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alinee prvega
odstavka 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da odloča o
sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Negativni spor o pristojnosti ureja drugi odstavek
61. člena ZUstS, ki določa, da lahko zahteva odločitev o
sporu o pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena,
pa meni, da zanjo ni pristojen. To je v obravnavanem primeru Mestna občina Koper.
8. Ustavno sodišče je nastali kompetenčni spor obravnavalo z vidika postavljenega zahtevka v vlogi M. in C. P. z
dne 8. 10. 1996. Zahtevek, o katerem je treba odločiti, se
glasi na dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov sorodnikov in dovoljenje za prisostvovanje izkopu. Ta zahtevek po
svoji naravi sodi med upravne zadeve. O teh zahtevkih je
pristojna odločati v upravnem postopku lokalna skupnost,
saj gre za upravne naloge, ki so prešle nanjo.
C)
9. 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.
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Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Krivic je dal pritrdilno
ločeno mnenje.
Št. U-II-133/97-7
Ljubljana, dne 30. septembra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3226.
Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobudo
politične stranke Slovenski krščanski demokrati, na seji dne
9. oktobra 1997
o d l o č i l o:
1. Del zadnjega stavka 87. člena zakona o volitvah v
Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92), ki glasi: “pri čemer
upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan
po dnevu glasovanja”, se razveljavi, kolikor se nanaša na
glasovnice volilnih upravičencev, ki so na dan glasovanja v
tujini, ker tam začasno ali stalno prebivajo.
2. Če Državni zbor ne nadomesti delno razveljavljenega
dela določbe iz prve točke tega izreka z novo določbo tako, da
bi ta veljala že za volitve predsednika republike v letu 1997,
morajo pristojni volilni organi pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti iz tujine na volitvah predsednika republike v letu
1997 upoštevati glasovnice, ki so prispele do njih najkasneje
do 12. ure petega dne po dnevu glasovanja.
3. Republiška volilna komisija mora v primeru, da pride do ponovnega glasovanja (drugega kroga) na volitvah
predsednika republike v letu 1997, razpisati ponovno glasovanje tako, da bo opravljeno v nedeljo, 14. decembra 1997.
Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo 54. in 87. člen zakona o volitvah v Državni zbor (v nadaljevanju: ZVDZ), češ da sta v
nasprotju s 14., 43. in 44. členom ustave. Zatrjujejo, da je čas
med končnim rokom za predložitev list kandidatov
(54. člen) in med rokom, do katerega morajo glasovnice
tistih, ki so glasovali po pošti, prispeti do okrajne volilne
komisije, da bi se upoštevale pri ugotavljanju volilnega izida, prekratek, da bi omogočil vsem državljanom (volivcem),
ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali stalno
prebivajo, glasovanje po pošti v skladu s prvim odstavkom
82. člena ZVDZ.
2. Pobudniki navajajo, da naj bi 5.000 državljanov s
stalnim prebivališčem v tujini v roku iz drugega odstavka
17. člena zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS,
št. 46/92 – v nadaljevanju: ZEVP) vložilo zahtevek za vpis v
posebni volilni imenik za volitve poslancev Državnega zbora, ki so bile 8. novembra 1996, vendar naj bi le 3.000
glasovnic v zakonskem roku (do 12. ure na dan po dnevu
glasovanja) prispelo do okrajnih volilnih komisij, preostale
pa naj bi prispele prepozno in naj bi se zato ne upoštevale pri
ugotavljanju izida glasovanja. Pobudniki zatrjujejo, da so s
tem kršeni 43. člen ustave (volilna pravica), 44. člen ustave
(pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev) in
14. člen ustave (enakost v človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah oziroma enakost pred zakonom). Predlagajo
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razveljavitev dela določbe 87. člena ZVDZ, ki določa, da
okrajna volilna komisija pri ugotavljanju izida glasovanja
upošteva le glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na
dan po dnevu glasovanja.
3. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve v odgovoru na pobudo navaja, da je Državni zbor z
visoko stopnjo soglasja izpodbijano ureditev že ocenil za
neprimerno, zaradi česar je v prvi polovici leta 1996 v prvi
obravnavi sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor (EPA 1286), kjer je
določil, da se v prvem odstavku 54. člena beseda “petindvajseti” nadomesti z besedo “trideseti”.
B)
4. Ustava določa v 1. členu, da je Slovenija demokratična republika, v drugem odstavku 3. člena pa, da ima v
Sloveniji oblast ljudstvo ter da jo državljanke in državljani
izvršujejo neposredno in z volitvami. 14. člen ustave določa,
da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso,
spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli
drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.
5. V 43. členu ustave je določeno, da je volilna pravica
splošna in enaka in da ima vsak državljan, ki je dopolnil
18 let, pravico voliti in biti voljen. V 44. členu ustave je
določeno, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z
zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. V drugem odstavku 80.
člena, ki govori o volitvah poslancev Državnega zbora, je
določeno, da se poslanci volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
6. Načelo splošne volilne pravice (43. člen ustave in
drugi odstavek 80. člena ustave) pomeni, da mora biti vsakemu državljanu, ki je dopolnil 18 let, omogočeno, da voli in
da je voljen. Ni dovolj, da je ta pravica zakonsko določena;
zakonska ureditev mora biti takšna, da lahko vsak državljan
volilno pravico tudi dejansko izvršuje, pri čemer pa je seveda od njega mogoče zahtevati skrbno ravnanje (pravočasen
prihod na volišče, vložitev zahteve za vpis v poseben volilni
imenik, če je na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali
stalno prebiva, takojšnjo pošiljatev glasovnice in volilne
karte ipd.). Če zakonske določbe preprečujejo določenemu
številu državljanov, ki so dopolnili 18 let, da – kljub temu,
da so ravnali s potrebno skrbnostjo – ne morejo dejansko
izvrševati volilne pravice, ki jim jo sicer zakon daje, je s tem
kršena njihova volilna pravica prav tako, kot če bi jim je
zakon sploh ne priznaval. Ta zahteva se nanaša tudi na
državljane, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali
začasno prebivajo. Zakonska ureditev mora omogočiti tudi
tem volilnim upravičencem uresničevanje volilne pravice.
Zakonodajalec mora pri tem upoštevati ustavne roke glede
izvolitve Državnega zbora (81. člen ustave) in predsednika
republike (103. člen ustave) oziroma glede sklica prve seje
novega Državnega zbora (81. člen ustave); v primeru, da
razlogi izvedbene narave ne omogočajo zakonske ureditve,
ki bi hkrati omogočila uresničevanje volilne pravice prav
vsem volilnim upravičencem in spoštovanje ustavnih rokov,
je potrebno po načelu sorazmernosti tehtati težo posega v
volilno pravico (zlasti znatnost števila volilnih upravičencev, ki jim je onemogočeno uresničevanje volilne pravice) in
težo posega v ustavne vrednote, ki jih zasledujejo ustavne
določbe o rokih v zvezi z volitvami. To pomeni, da je lahko
zakonska ureditev, ki določenemu številu volilnih upravičencev zaradi objektivnih razlogov ne omogoči uresničevanja volilne pravice, kljub posegu v volilno pravico skladna z
ustavo, če prestane opisani test sorazmernosti. Če se izkaže,
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da bi bilo potrebno za zagotovitev uresničevanja volilne
pravice prav vseh volilnih upravičencev v zakonu odstopiti
od ustavnih rokov, da pa je mogoče z zakonsko ureditvijo, ki
ostaja v okviru ustavnih rokov, zagotoviti uresničevanje te
pravice vsem volilnim upravičencem razen nepomembnega
oziroma neznatnega števila, potem zakonodajalec od ustavnih rokov ne sme odstopiti.
7. Za presojo skladnosti izpodbijanih zakonskih določb
z ustavo je bilo potrebno analizirati zakonske roke in dejanski potek volilnih opravil v praksi. Ustavno sodišče je zato v
postopku pridobilo potrebne podatke od Republiške volilne
komisije (v nadaljevanju: RVK). Podatke je posredoval tajnik RVK kot vodja službe tega volilnega organa.
8. ZEVP določa v drugem odstavku 2. člena, da se
volilna pravica državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji, evidentira s posebnim volilnim imenikom. Posebni volilni imenik sestavi upravni organ, pristojen
za vodenje stalne evidence volilne pravice. V 17. členu
ZEVP je določeno, da se volilni imenik za državljane, ki
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vzpostavi na podlagi zahtevka državljana za vpis v volilni imenik.
Državljan vloži zahtevek pri RVK najpozneje 30 dni pred
dnem glasovanja. Zahtevek vsebuje osebne podatke državljana, podatke o zadnjem stalnem prebivališču državljana ali
enega od staršev v Republiki Sloveniji oziroma, če tega ni
mogoče ugotoviti, izjavo državljana, v kateri volilni enoti in
volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico; zahtevku
mora biti priložen tudi dokaz o državljanstvu. 24. člen ZEVP
pa določa, da pristojni organ državljanu, ki bo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali stalno prebiva, in je
sporočil RVK, da želi glasovati, izda volilno karto. Volilna
karta vsebuje podatke iz volilnega imenika, podatke o volilni
enoti in volilnem okraju, prostor za potrditev istovetnosti
volivca ter naslov državljana v tujini, na katerega se mu
pošlje volilno gradivo.
9. ZVDZ določa v 82. členu, da lahko volivci, ki so na
dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali stalno prebivajo,
glasujejo po pošti ali na diplomatskem oziroma konzularnem
predstavništvu RS, če to sporočijo RVK najkasneje 30 dni
pred dnem glasovanja in če država, v kateri prebivajo, dopušča tako glasovanje, oziroma, če to omogoča meddržavni
sporazum. Glasovanje na diplomatskih oziroma konzularnih
predstavništvih ni podrobneje urejeno. Pri glasovanju po
pošti se glasovnica upošteva le, če je kuverti z glasovnico
priložena volilna karta, potrjena od diplomatskega oziroma
konzularnega predstavništva RS ali od organa države, v kateri volivec stalno ali začasno prebiva.
10. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki na dan
volitev niso v kraju svojega stalnega prebivališča, ker služijo vojaški rok, prav tako pa tudi oskrbovanci domov za
starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji ali volilni komisiji volilne enote najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja. Glasovanje po pošti
se opravi pred dnem, ki je določen z razpisom volitev kot
dan glasovanja.
11. Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in
najkasneje petnajst dni pred potekom štirih let od prve seje
prejšnjega Državnega zbora (tretji odstavek 81. člena ustave;
prvi odstavek 13. člena ZVDZ). Razpišejo se najprej 135 in
najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega Državnega zbora (prvi odstavek 15. člena ZVDZ). Od
dneva razpisa rednih volitev do dneva glasovanja ne sme
preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni (drugi odstavek
15. člena ZVDZ). Prvo sejo Državnega zbora skliče predsednik republike najkasneje 20 dni po izvolitvi poslancev (tretji
odstavek 81. člena ustave).

Št. 67 – 30. X. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

12. ZVDZ določa v prvem odstavku 54. člena, da se
liste kandidatov predložijo volilni komisiji volilne enote
najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja. V drugem odstavku tega člena pa je določeno, da volilna komisija
volilne enote takoj po prejemu preizkusi pravočasnost in
zakonitost predložene liste. Odločba o potrditvi ali zavrnitvi
liste kandidatov mora biti izdana najkasneje do 18. dne pred
dnem glasovanja (59. člen ZVDZ). Seznami potrjenih list
kandidatov in seznami posameznih kandidatov, o katerih se
glasuje v volilnih okrajih, se objavijo v sredstvih javnega
obveščanja najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja
(61. člen ZVDZ). Ta rok se ujema s končnim rokom za
izdajo odločbe RVK o razveljavitvi ali spremembi odločbe
volilne komisije volilne enote, izdane v postopku potrjevanja kandidatnih list (104. člen ZVDZ). Zoper to odločbo
kakor tudi zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne
lista kandidatov, oziroma zoper odločbo volilne komisije o
ugovoru zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja je možna pritožba na sodišče, pristojno za upravne spore (105. člen
ZVDZ). Rok za vložitev pritožbe je 48 ur po prejemu odločbe. Sodišče mora odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po
prejemu pritožbe. Upoštevati je potrebno tudi možnost vložitve ustavne pritožbe zoper odločitev sodišča.
13. 87. člen ZVDZ ureja način ugotavljanja volilnih
izidov v volilnem okraju. Okrajna volilna komisija ugotovi
za območje volilnega okraja, koliko volivcev je vpisano v
volilni imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo po volilnem imeniku in koliko jih je glasovalo s potrdili, koliko jih
je glasovalo po pošti, koliko glasovnic je bilo neveljavnih,
koliko glasov so dobili posamezni kandidati in delež glasov
posameznih kandidatov v skupnem številu glasov, oddanih v
volilnem okraju. V zadnjem stavku 87. člena ZVDZ je določeno, da okrajna volilna komisija ugotovi tudi izid glasovanja po pošti, pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po
pošti do 12. ure na dan po dnevu glasovanja.
14. Po podatkih o poteku volilnih opravil na volitvah
poslancev Državnega zbora 8. novembra 1996, ki jih je
posredovala služba RVK, je RVK takoj po razpisu volitev v
začetku septembra 1996 v dnevnih časnikih objavila poziv
državljanom RS, ki so v tujini in želijo glasovati na volitvah
8. novembra 1996, da sporočijo RVK:
– osebe s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci)
zahtevo za vpis v posebni volilni imenik, pri čemer RVK to
upošteva hkrati kot zahtevo za glasovanje po pošti, razen če
je posebej naznačeno, da želi volilec glasovati na volišču v
RS ali na drug način,
– osebe, ki imajo stalno prebivališče v RS, pa so na dan
glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo (zdomci),
svojo zahtevo, da želijo glasovati po pošti.
RVK ima evidentiranih preko 4.900 zahtev, od česar je
polovica zahtev za vpis v posebni volilni imenik, polovica
pa samo za glasovanje po pošti v tujini. Od izseljencev, ki so
predčasno zahtevali vpis v posebni volilni imenik, jih je
74 glasovalo na voliščih v Sloveniji, 91 pa jih je glasovalo
na voliščih v Sloveniji s potrdili.
15. Štiriindvajseti in triindvajseti dan pred dnem glasovanja je potekal preizkus zakonitosti kandidatur. V enem
primeru je bila zavrnjena lista z odločbo volilne komisije
volilne enote. V zakonsko določenem roku (48 ur) je bila
vložena pritožba na Vrhovno sodišče RS, ki je pritožniku v
zakonskem roku ugodilo. Devetnajsti dan pred dnem glasovanja so bila opravljena še zadnja žrebanja in določene glasovnice po volilnih okrajih. Le-te so bile takoj posredovane
okrajnim volilnim komisijam in 18. dan pred dnem glasovanja je bil odposlan največji del glasovnic za glasovanje po
pošti v tujino. Gradivo se je pošiljalo priporočeno z letalsko
pošto, razen v sosednje štiri države. Po informacijah Pošte
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Slovenije naj bi dostava v zbirni center posamezne države
trajala 3 do 4 dni. Od tu naprej pa je dostava odvisna od
poštne službe posameznih držav. Pri potrjevanju volilnih
kart (potrdilo služi kot overitev, da je glasovnica v rokah
osebe, katere podatki so navedeni na karti) RVK ni zaznala
posebnih problemov.
16. Za vračanje volilnega gradiva je bilo šele v zadnjem
tednu pred glasovanjem doseženo angažiranje diplomatskih
in konzularnih predstavništev, tako da so lahko volivci gradivo, naslovljeno na okrajne volilne komisije, oddali predstavnikom, ki so potrjevali volilne karte. Le-ti so poslali
gradivo s pospešeno pošto na naslov RVK, le-ta pa ga je v
ponedeljek po glasovanju do 12. ure po kurirjih dostavila
pristojnim okrajnim volilnim komisijam. V zakonitem roku
je prispelo k okrajnim volilnim komisijam 2.898 glasovnic.
Po izteku roka (po 12. uri v ponedeljek) je do 14. 11. 1996
prispelo še 380 pošiljk, od tega na naslov RVK 188 kuvert,
večinoma poslanih s pospešeno pošto ali preko Ministrstva
za zunanje zadeve.
17. Iz navedenih empiričnih podatkov izhaja, da pomembnemu oziroma znatnemu številu volilnih upravičencev
(slovenskih državljanov, ki so dopolnili 18 let), ki so bili na
dan glasovanja v tujini, ker so tam stalno ali začasno prebivali, ni bilo omogočeno, da bi uresničili svojo pravico voliti
na volitvah poslancev Državnega zbora. Čeprav je RVK
volilna opravila opravljala v zakonskih rokih in čeprav v
postopkih kandidiranja in potrjevanja list kandidatov ni prišlo do zapletov v zvezi s pravnimi sredstvi (ugovori, pritožbami ali ustavnimi pritožbami), je nezanemarljivo število glasovnic prišlo do okrajnih volilnih komisij po izteku roka iz
87. člena ZVDZ. Te glasovnice se pri ugotavljanju volilnega
izida niso upoštevale, tako da je bilo volivcem, ki so jih
poslali, dejansko onemogočeno izvrševanje aktivne volilne
pravice. Izkazalo se je, da je čas med končnim rokom za
predložitev kandidatnih list in končnim rokom, do katerega
morajo glasovnice tistih, ki so glasovali po pošti, priti do
okrajnih volilnih komisij, tako kratek, da je pomembnemu
oziroma znatnemu delu volilnih upravičencev, ki so na dan
glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo,
onemogočeno izvrševanje volilne pravice.
18. Končnemu roku za predložitev kandidatnih list iz
prvega odstavka 54. člena ZVDZ (25. dan pred dnem glasovanja) so prilagojeni tudi drugi zakonski roki (rok za
izdajo odločbe volilne komisije volilne enote o potrditvi
oziroma zavrnitvi liste kandidatov po 59. členu ZVDZ, rok
za objavo po 61. členu ZVDZ in rok za izdajo odločbe
RVK po 104. členu ZVDZ). Ti roki so tako blizu dnevu
glasovanja, da celo v primeru, da ne pride do pritožbe na
sodišče, pristojno za upravne spore, oziroma do ustavne
pritožbe, dejansko onemogočajo pravočasno izvedbo volilnih opravil v zvezi z glasovanjem po pošti iz tujine. Časovno obdobje med dnem, ko so lahko po zakonskem rokovniku glasovnice nared za pošiljanje volilnim upravičencem v
tujino, in končnim rokom, do katerega morajo glasovnice
prispeti po pošti do okrajnih volilnih komisij, da bi bile
upoštevane, je tako kratko, da je pomembnemu oziroma
znatnemu delu volilnih upravičencev, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, onemogočeno izvrševanje volilne pravice. Takšno ugotovitev podkrepijo tudi empirični podatki o poteku volilnih opravil na
volitvah poslancev Državnega zbora, ki so bile 8. novembra 1996 (11. točka te obrazložitve).
19. Veljavna ureditev torej sistemsko ne omogoča izvrševanje volilne pravice pomembnemu oziroma znatnemu delu volilnih upravičencev, ki so na dan glasovanja v tujini, ker
tam začasno ali stalno prebivajo. Takšna ureditev krši načelo
splošne volilne pravice in je v neskladju s 1. členom ustave
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(načelo demokratične države), drugim odstavkom 3. člena
ustave, prvim in drugim odstavkom 43. člena ustave,
44. členom ustave in drugim odstavkom 80. člena ustave.
20. Če bi se izkazalo, da zaradi ustavnih rokov v zvezi z
volitvami ni mogoče spreminjati zakonskih rokov tako, da bi
se olajšalo oziroma omogočilo izvrševanje volilne pravice
prizadeti kategoriji volilnih upravičencev, bi bilo potrebno,
kot je nakazano v 4. točki te obrazložitve, tehtati oba posega
v ustavne vrednote. Vendar v obravnavanem primeru to ni
potrebno, saj so možne spremembe zakonskih rokov, s katerimi bi bil pravni položaj prizadete kategorije volilnih upravičencev izboljšan, ne da bi zakonska ureditev ogrozila izvedbo volilnih in povolilnih opravil v ustavnih rokih.
21. Ustavno sodišče je razveljavilo le določbo, ki določa končni rok, do katerega morajo glasovnice po pošti prispeti do okrajne volilne komisije, da bi se upoštevale pri
ugotavljanju volilnega izida. Pri tem je treba opozoriti, da ta
določba ni v neskladju z ustavo sama po sebi, temveč v
povezavi z drugimi zakonskimi določbami o rokih za posamezna volilna opravila. V neskladju z ustavo je celotna
ureditev, ki povzroča, da je časovno obdobje med dnem, ko
so lahko po zakonskem rokovniku glasovnice nared za pošiljanje volilnim upravičencem v tujino, in končnim rokom, do
katerega morajo prispeti glasovnice po pošti do okrajnih
volilnih komisij, da bi bile upoštevane, tako kratko, da je
pomembnemu oziroma znatnemu delu volilnih upravičencev, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali
začasno prebivajo, onemogočeno izvrševanje volilne pravice. Za razveljavitev zgolj končnega roka iz 87. člena se je
ustavno sodišče odločilo zato, da bi z odločbo nastala čim
manjša pravna praznina.
22. Z razveljavitvijo namreč v zakonu nastaja pravna
praznina, ki jo mora zakonodajalec zapolniti. Pri tem mora
analizirati potek volilnih opravil v praksi in postaviti zakonske roke tako, da bo med njimi dovolj časa, da bo ob normalnem oziroma predvidljivem poteku dogodkov omogočeno,
da se upošteva čim večje število glasovnic, ki so jih ob
skrbnem ravnanju poslali volilni upravičenci po pošti iz
tujine. Pri tem ima zakonodajalec pravico lastne presoje –
seveda ob upoštevanju drugih ustavnih in zakonskih rokov –
o tem, katere roke bo premaknil. Upoštevati mora ustavno
določene roke in dopustiti možnost njihovega neupoštevanja
le v primeru, da bi bil poseg v volilno pravico težji kot poseg
v ustavne vrednote, varovane s temi roki.
23. Ustavno sodišče opozarja tudi na to, da je v ZVDZ
glede volitev v Državni zbor pomanjkljivo urejeno glasovanje na diplomatskih oziroma konzularnih predstavništvih
RS v tujini. Državni zbor bo moral ob urejanju načina
uresničevanja volilne pravice omenjene kategorije volilnih
upravičencev posvetiti pozornost tudi temu vprašanju, saj
so v tem okviru možne rešitve, ki bistveno olajšajo glasovanje v tujini.
24. Ustavno sodišče opozarja tudi na pravno praznino,
ki z razveljavitvijo izpodbijanih določb nastaja v zakonu o
volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92).
Ta zakon določa v 9. členu, da se glede vprašanj, ki z njim
niso posebej urejena, za volitve predsednika republike uporabljajo določbe ZVDZ. V prvem odstavku 17. člena je
določeno, da se predlog kandidature za predsednika republike vloži neposredno pri RVK najkasneje petindvajseti dan
pred dnem glasovanja. Seznam kandidatur objavi RVK najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja (19. člen). Ne
vsebuje pa zakon posebnih določb o glasovanju po pošti
oziroma o uresničevanju volilne pravice volilnih upravičencev, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali
začasno prebivajo. Pravna praznina je torej nastala glede
končnega roka, do katerega morajo prispeti glasovnice tistih,

Št. 67 – 30. X. 1997

ki so glasovali po pošti, do volilnih organov, da bi jih le-ti
lahko upoštevali pri ugotavljanju volilnega izida. Tudi to
pravno praznino mora zakonodajalec zapolniti; to pa lahko
stori z novelacijo ZVDZ ali zakona o volitvah predsednika
republike.
25. Zaradi relativno kratkega časovnega obdobja, ki
preostaja do poteka ustavnega roka za izvolitev predsednika
republike (peti odstavek 103. člena ustave) oziroma zaradi
tega, ker je predsednik Državnega zbora že razpisal volitve
predsednika republike za nedeljo, 23. novembra 1997 (Odlok o razpisu volitev predsednika republike, Uradni list RS,
št. 56/97), se je Ustavno sodišče odločilo, da uporabi pooblastilo iz drugega odstavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) in
naloži volilnim organom način izvršitve svoje odločbe. V
primeru, da zakonodajalec do izvedbe letošnjih volitev predsednika republike ne bo določil novega roka namesto razveljavljenega, bo namreč izvedba volitev zaradi pravne praznine otežkočena. Ustavno sodišče je zato odredilo, da se v
primeru, da zakonodajalec te pravne praznine ne zapolni v
času, ki bi še omogočal uporabo zakonske določbe na letošnjih volitvah predsednika republike, pri ugotavljanju volilnega izida upoštevajo glasovnice, ki bodo prispele po pošti
iz tujine do pristojnih volilnih organov najkasneje do 12. ure
petega dne po dnevu glasovanja. Ustavno sodišče pri tem
opozarja, da ta odredba, izdana v okviru pooblastila iz drugega odstavka 40. člena ZUstS, velja le za letošnje predsedniške volitve in le v primeru, da zakon ne določi drugače.
26. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so letošnje predsedniške volitve razpisane tako, da ustavni rok za izvolitev
predsednika republike narekuje, da se drugi krog glasovanja,
ki ga v skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona o
volitvah predsednika republike razpiše RVK, opravi samo
štirinajst dni po prvem krogu glasovanja (7. 12. 1997), čeprav zakon o volitvah predsednika republike v prvem odstavku 21. člena omogoča, da se ponovno glasovanje opravi
najkasneje enaindvajset dni po prvem. Ustavni rok za izvolitev predsednika republike se namreč izteče 15 dni pred potekom petletne mandatne dobe prejšnjega predsednika, to je
8. 12. 1997 (sedanji predsednik republike je v skladu s
104. členom ustave nastopil funkcijo po prisegi dne 23. 12.
1992). Glede na kratek rok med prvim in ponovnim glasovanjem bi bilo pri morebitnem ponovnem glasovanju (v drugem krogu volitev) onemogočeno uresničevanje volilne pravice z glasovanjem po pošti pomembnemu oziroma znatnemu
številu volilnih upravičencev, ki bodo na dan glasovanja v
tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo. Ustavno sodišče
je tehtalo težo te kršitve volilne pravice kot ustavne vrednote
na eni strani in ustavno vrednoto, ki jo varuje ustava z rokom
za izvolitev predsednika republike (peti odstavek 103. člena
ustave), na drugi strani. Ta vrednota je zagotovitev izvolitve
predsednika republike v času, ki omogoča pravočasen prevzem funkcije pred iztekom mandata prejšnjemu predsedniku
republike. Ustavno sodišče je presodilo, da je poseg v volilno pravico težji kot prekoračitev tega roka za 6 dni, zato je
naložilo RVK, da v primeru iz 23. člena zakona o volitvah
predsednika republike razpiše ponovno glasovanje tako, da
se opravi enaindvajset dni po prvem – to je v nedeljo,
14. decembra 1997. Ta datum namreč še omogoča nastop
funkcije predsednika republike pred pretekom mandata prejšnjega predsednika republike.
C)
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 40. člena in na podlagi 43. člena zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr.
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Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze
Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno glede prve in tretje točke izreka in s šestimi glasovi proti
enemu glede druge točke izreka. Proti je glasoval sodnik
Šturm, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-353/96
Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.
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SODNI SVET
3228.
Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 98. seji dne
16. 10. 1997 sprejel
SKLEP

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE
3227.
Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 25. člena zakona o
Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS,
št. 48/94, 18/95 – odločba US, 58/95) izdaja Svet Banke
Slovenije

Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosti mesti:
– predstojnika Okrajnega sodišča v Lendavi in
– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča na Ptuju.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639 v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

SKLEP
3229.
o spremembi sklepa o načinu izvrševanja plačilnih
nalogov iz okvirnih posojil
1
V sklepu o načinu izvrševanja plačilnih nalogov iz
okvirnih posojil (Uradni list RS, št. 37/95) se črta 7. točka in
se nadomesti z novo točko, ki glasi:
“Na dan poteka okvirne pogodbe mora uporabnik črpano okvirno posojilo do banke v celoti vrniti. Črpano okvirno
posojilo lahko vrača uporabnik iz pritokov na svoj račun ali s
črpanjem okvirnih posojil pri drugih bankah.”
2
V 8. točki se za besedo “posojila” črta besedilo “iz
tekočih prilivov”, besedi “negativno stanje” pa se nadomestita z besedilom “črpanje okvirnega posojila”.
3
V 9. točki se za besedo “pa” črtata besedi “s prilivov”,
za besedo “Agencija” pa se doda beseda “predhodno”.

Sodni svet Republike Slovenije je na 96. seji dne
16. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o imenovanju sodnic na sodniško mesto višje sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se s 16. 10. 1997 imenuje:
– mag. Dunja Jadek Pensa.
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se s 16. 10. 1997 imenuje:
– Ladislava Polončič.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

3230.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0296/97
Ljubljana, dne 23. oktobra 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96) je Sodni svet Republike Slovenije na 98. seji dne 16. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
Na položaj svetnice višjega sodišča se s 16. 10. 1997
imenuje:
– Ivanka Steinbücher, višja sodnica na Višjem sodišču
v Mariboru.
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o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega
sodišča
Na položaj svetnika višjega sodišča se s 16. 10. 1997
imenuje:
– mag. Dušan Dougan, višji sodnik na Višjem sodišču
v Mariboru.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

Število
dobitkov
8
20
200
400
12.000
20.000
200.000
200.000
Skupaj
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Vrednost
dobitka
1,000.000 SIT
100.000 SIT
20.000 SIT
10.000 SIT
1.000 SIT
500 SIT
200 SIT
100 SIT
432.628 SIT

Skupna
vrednost
8,000.000 SIT
2,000.000 SIT
4,000.000 SIT
4,000.000 SIT
12,000.000 SIT
10,000.000 SIT
40,000.000 SIT
20,000.000 SIT
100,000.000 SIT

Število in vrednosti dobitkov so enakomerno porazdeljene po vseh štirih segmentih v seriji.
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3231.
Na podlagi zakona o igrah na srečo, (Uradni list RS, št.
27/95) in statuta družbe Športne loterije in igre na srečo d. d.
je nadzorni svet na seji dne 18. 2. 1997 sprejel
PRAVILA
igre na srečo hitra srečka
1. člen
S temi pravili se ureja sistem prirejanja igre na srečo s
trenutno znanim dobitkom imenovana “HITRA SREČKA”
(v nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna
loterija in igre na srečo d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: prireditelj).
2. člen
Prireditelj prireja igro z namenom pridobivanja sredstev za financiranje razvoja športa v Sloveniji.
Sredstva dosežena s plačilom koncesijskih dajatev, se
razdelijo v skladu s 46. členom zakona o igrah na srečo.
Dobiček dosežen z igro se razdeli med članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez in SZS v
skladu s statutom delniške družbe.
3. člen
Ta pravila so obvezujoča za vse osebe, ki vstopajo v
medsebojni odnos v igri: prireditelja, prodajalce, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in izplačilo dobitkov, kupce srečk (v
nadaljnjem besedilu: udeleženec) ter druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem igre.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu in na vseh
prodajnih mestih, kjer so srečke v prodaji.
4. člen
Udeleženec v igri je oseba oziroma imetnik veljavne
srečke pod pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh pravil.
Veljavna je tista srečka, ki ima natisnjene vse elemente,
ki so navedeni v 6. členu teh pravil.
5. člen
Igro prireditelj prireja s prodajo določenega števila
srečk. Srečke so tiskane v seriji 2,000.000 (dva milijona) in
razdeljene v štiri segmente po 500.000 (petsto tisoč) srečk.
Cena srečke je 100 SIT.
Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst
dobitkov:

6. člen
Vsaka srečka vsebuje naslednje elemente:
– cena srečke 100 SIT,
– prostor v katerem so odtisnjene številke tekmovalcev
v razponu od 1 do 99 in vrednosti dobitkov. Prostor je
prekrit s premazom na katerem je odtisnjen tekst “Tekmovalci”,
– prostor v katerem je odtisnjena kontrolna številka
srečke in ena od številk od 1 do 99. Prostor je prekrit s
premazom na katerem je odtisnjen tekst “Zmagovalec je ?”,
– navodila za igralce,
– tekoča številka srečke, številka serije in številka segmenta,
– napis na srečki “HITRA SREČKA”,
– znak prireditelja,
– tekst.
– Odstrani oba premaza na srečki. Srečka je dobitna, če
je odkrita številka enega od tekmovalcev enaka odkriti številki zmagovalca. Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan pod to številko.
Dobitke v vrednosti 100, 200, 500, 1000, 10.000 in
20.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani
s centralo.
Dobitke v vrednosti 100.000 in 1,000.000 izplačuje
prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana,vsak delavnik od 8. do 12. ure.
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– število in vrednosti dobitkov.
7. člen
Srečke prodaja prireditelj na območju Republike Slovenije s prodajalci, ki so pooblaščeni za prodajo srečk. V
prodaji sta istočasno dva segmenta srečk.
Srečke posameznega segmenta so v prodaji šest mesecev. Datum začetka in zaključka prodaje posameznega segmenta objavi prireditelj na enak način, kot so objavljena
pravila igre.
Če srečke posameznega segmenta niso prodane v času,
ki je določen za prodajo, prireditelj lahko podaljša čas prodaje do roka, ki mu ga določi pooblaščeni urad Ministrstva
za finance Republike Slovenije.
8. člen
Če v roku določenem v 7. členu teh pravil niso prodane
vse srečke posameznega segmenta, lahko prireditelj z dovoljenjem pooblaščenega urada Ministrstva za finance
Republike Slovenije preneha s prodajo posameznega segmenta srečk. V tem primeru prodajalci vse neprodane srečke
vrnejo prireditelju. Prireditelj neprodane srečke preda trezorski komisiji, ki jih popiše in shrani v trezor.
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Prireditelj vse neprodane srečke hrani 120 dni od dneva
popisa komisije, razen v primeru, ko je sprožen sodni spor za
dosego pravice iz udeležbe v igri. Po poteku roka za hrambo
se srečke komisijsko uničijo.
9. člen
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko na srečki odstrani
premaz s tekstom “Tekmovalci “ in premaz s tekstom “Zmagovalec je ?”. Če je odkrita številka enega od tekmovalcev
enaka odkriti številki zmagovalca, udeležencu pripada dobitek v znesku, ki je vpisan pod to odkrito številko.
Če nobena od odkritih številk tekmovalcev ni enaka
odkriti številki zmagovalca je srečka nedobitna.
10. člen
Udeleženec ni dolžan prevzeti srečke, če je premaz na
srečki odstranjen oziroma poškodovan ali, da na srečki niso
natisnjeni vsi elementi, ki so navedeni v 6. členu teh pravil.
V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila denarja v
vrednosti srečke ali do zamenjave srečke.
11. člen
Dobitke v vrednosti 100, 200, 500, 1.000, 10.000 in
20.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani
s centralo. Dobitke v vrednosti 100.000 in 1,000.000 SIT
izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija d.d, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
V primeru, da je potrebno za posamezno vrsto dobitka
plačati davek na dobitek od iger na srečo, je udeleženec
dolžan osebi, ki izplačuje dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen dokument.
Pri izplačilu ali nakazilu dobitka, za katerega se plača
davek, se vrednost dobitka zmanjša za znesek višine davka
na dobitek od iger na srečo.
12. člen
Za potek igre v skladu s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s celotnim svojim premoženjem. Pred začetkom prodaje srečk posameznega segmenta, prireditelj denar za dobitke v posameznem segmentu
nakaže na račun za izplačilo dobitkov pri PBS.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu – prinesitelju srečke na kateri je vpisana dobitna številčna kombinacija in vrednost dobitka, da je številka srečke zabeležena v
spisku dobitnih srečk pri prireditelju ter, da so na srečki
vidni in nepoškodovani vsi elementi navedeni v 6. členu teh
pravil.
13. člen
Dobitki posameznega segmenta so izplačljivi osem mesecev od dneva začetka prodaje srečk, oziroma dva meseca
po zaključku prodaje posameznega segmenta srečk. Rok za
izplačilo dobitkov se podaljša za toliko časa, za kolikor je
podaljšan rok za prodajo v smislu tretjega odstavka 7. člena
teh pravil.
Datum zaključka prodaje in datum roka za izplačilo
dobitkov objavi prireditelj na enak način kot so bila objavljena pravila igre.
14. člen
Po končani prodaji posameznega segmenta tričlanska
komisija za nadzor igre pregleda vsa poročila o prodaji srečk
in izplačanih dobitkih. O pregledu vodi zapisnik, v katerega
vpiše vse podatke o prodaji srečk in vrstah ter številu izplačanih dobitkov. Na podlagi komisijskega zapisnika prireditelj objavi poročilo o prodaji, ki vsebuje naslednje podatke:
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– številka serije in segmenta,
– datum zaključka prodaje,
– število prodanih srečk v segmentu,
– vrednost sklada za dobitke in vrednost izplačanih
dobitkov,
– datum zadnjega dneva za izplačilo dobitkov,
– druge podatke pomembne za igro.
Poročilo o prodaji prireditelj objavi na enak način kot
so objavljena pravila igre.
15. člen
Zneski dobitkov, ki niso bili izplačani v roku za izplačilo dobitkov, prireditelj po zaključku igre prenese v sklad ene
od iger, ki jih prireja.
16. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v
igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Pred začetkom prodaje vsake nadaljnje serije oziroma
vsakega nadaljnjega segmenta, si prireditelj pridobi ustrezno
soglasje pooblaščenega urada Ministrstva za finance
Republike Slovenije.
Na podlagi pridobljenega soglasja prireditelj v javnem
glasilu in na vseh prodajnih mestih, kjer so srečke v prodaji
objavi dodatek k pravilom igre, v katerem so navedeni naslednji podatki:
– številka serije in segmenta,
– cena srečke,
– plan dobitkov,
– datum začetka prodaje srečk posameznega segmenta,
– število srečk v seriji in segmentu.
18. člen
Ta pravila so predložena pooblaščenemu uradu Ministrstva za finance Republike Slovenije skupaj z navodilom
za izvedbo igre. Pravila pričnejo veljati z dnem, ko bodo
potrjena, uporabljajo pa se s začetkom prodaje prvega segmenta prve serije srečk.
Začetek prodaje 1. in 2. segmenta srečk “HITRA
SREČKA” je 5. 11. 1997, zadnji dan prodaje pa je 5. 5.
1998.
Zadnji dan dobitkov je 5. 7. 1998.
Športna loterija d.d.
v.d. predsednik uprave
Janez Bukovnik l. r.

Predsednik
nadzornega sveta
Stanislav Valant l. r.

3232.
Na podlagi drugega odstavka 62. člena zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) predpisuje Agencija za trg
vrednostnih papirjev
SKLEP
o določitvi vzorca pooblastila za glasovanje na skupščini
delniške družbe
1. člen
Določi se vzorec pooblastila za glasovanje o posameznih zadevah na zasedanju skupščine delniške družbe, ki je
priloga tega sklepa.
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Za veljavnost pooblastila za glasovanje o posameznih zadevah na zasedanju skupščine delniške družbe ni potrebno, da bi
bilo dano na obrazcu vzorca in prvega odstavka tega člena, mora pa imeti v zvezi z vsakim predlogom sklepa, o katerem bodo
glasovali delničarji na zasedanju skupščine, enake sestavine in zaporedja vsebinskih sklopov. Pooblastilo za glasovanje na
skupščini delniške družbe lahko glede na predmet točke dnevnega reda obsega tudi dodatne sestavine.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 59/97
Ljubljana, dne 17. septembra 1997.
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.
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3233.
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za poslovanje z nepremičninami in Združenje delodajalcev Slovenije
– stanovanjska sekcija kot predstavnik delodajalcev in
Sindikat komunalnega in stanovanjskega gospodarstva
kot predstavnik delojemalcev sklenejo v skladu z 2. členom
aneksa z dne 31. januarja 1997
A N E K S, št. 2
h kolektivni pogodbi stanovanjske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 49/94, 37/95 in 10/97)
1. člen
Na koncu prvega in tretjega odstavka 1. člena aneksa se
datum “31. 8. 1997” nadomesti z datumom “31. december
1997”.
V četrtem odstavku 1. člena pa se črta besedilo: “in se
izteče rok veljavnosti kolektivne pogodbe za stanovanjsko
dejavnost 31. 12. 1996”.
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2. člen
Vsa druga določila aneksa ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta aneks št. 2 začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1997 dalje.
Ljubljana, dne 11. septembra 1997.
Gospodarska zbornica Slovenije Sindikat komunalnega in
Združenje za poslovanje stanovanjskega gospodarstva
z nepremičninami
Slovenije
predsednik UO
predsednik
mag. Janez Frelih l. r.
Alojz Terbuc l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Stanovanjska sekcija
predsednik
Stojan Horvat l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register
kolektivnih pogodb z datumom 16. 10. 1997 pod zap. št.
46/3 in št. spisa 121-03-0038/94-008.
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OBČINE
LJUBLJANA
3234.
Na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in 54/96) in pravilnika o opremljenosti
avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč
ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Uradni list
RS, št. 35/88), je uprava Avtobusne postaje Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, dne 20. 10. 1997 sprejela
SPLOŠNE POGOJE
poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana (v
nadaljnem besedilu: splošni pogoji poslovanja) opredeljujejo:
– storitve Avtobusne postaje Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: AP) in način njihovega izvajanja;
– razmerje med AP in splošni pogoji poslovanja opredeljujejo prevozniki v linijskem cestnem prometu;
– razmerje med AP in prevozniki ter AP in organizatorji potovanj v javnem prevozu oseb v notranjem in mednarodnem prostem cestnem prometu;
– razmerje med AP in potniki.
2. člen
Izrazi v splošnih pogojih poslovanja pomenijo:
– pooblaščeno osebje AP so kontrolorji in prometniki AP;
– uporabniki storitev AP so potniki, linijski prevozniki,
prevozniki v prostem cestnem prometu, organizatorji potovanj ter naročniki prevoza oziroma potovanja;
– organizatorji potovanj so pravne ali fizične osebe, ki
opravljajo organizirane posebne prevoze v prostem cestnem
prometu in izpolnjujejo za to zakonsko predpisane pogoje.
3. člen
AP opravlja sprejem in odpravo avtobusov, predvidenih z voznim redom, potnikov in prtljage, prodajo in predprodajo vozovnic ter rezervacij sedežev, prevzem in shranjevanje prtljage, daje informacije o prevozih potnikom in
prevoznikom, prevzema in posreduje nespremljano prtljago
in predane pošiljke po avtobusih in opravlja druge storitve v
zvezi s prevozi za potnike in prevoznike.
Avtobusna postaja opravlja tudi:
– sprejem in odpravo avtobusov, ki opravljajo prevoze
v prostem cestnem prometu,
– sprejem in odpravo potnikov v prostem cestnem prometu.
AP opravlja svoje storitve pod enakimi pogoji za vse
uporabnike, v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

II. STORITVE AVTOBUSNE POSTAJE IN NAČIN
NJIHOVEGA IZVAJANJA
4. člen
AP opravlja svojo dejavnost po poslovnem in delovnem času, ki ga določi uprava AP ter je objavljen na sedežu
AP, na vidnem mestu.

AP zaračunava svoje storitve po objavljenem ceniku
storitev AP Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: cenik AP), ki
ga sprejme uprava AP.
5. člen
AP sprejema in odpravlja avtobuse na peronih.
6. člen
Prodajo vozovnic in rezervacij sedežev opravlja AP, in
sicer na prodajnih mestih, ki so označena z zaporednimi
številkami. Vsaka agentska oziroma druga prodaja in rezervacija vozovnic na območju AP, ni dovoljena.
7. člen
AP določa prodajna mesta za prodajo vozovnic in rezervacij v javnem prevozu oseb, glede na potrebe.
Vozovnice prodaja AP po časovnem zaporedju odhodov na isti liniji razen, kadar potnik zahteva vozovnico za
čas odhoda določenega prevoznika.
Prevoznik je dolžan sprejeti potnika z vozovnico in
rezervacijo v avtobus in mu zagotoviti sedež v avtobusu.
8. člen
Pooblaščeno osebje AP izvaja na območju AP nadzor
nad načinom prodaje voznih izkazov.
9. člen
Prodaja vozovnic v linijskem cestnem prometu se opravlja po cenikih prevoznikov.
10. člen
Prtljago sprejema in izdaja AP v garderobi. Pogoji hrambe so objavljeni na vidnem mestu.
V primeru izgube prtljage, AP jamči do vrednosti
57 ECU za kos prtljage.
11. člen
Informacije o avtobusnih prevozih posredujejo informatorji AP na posebej označenem mestu, obvestila o odhodih avtobusov ter druga obvestila v zvezi z avtobusnimi
prevozi, pa opravljajo prometniki AP, z zvočno napravo.
12. člen
AP določa perone za vse prihode in odhode avtobusov
v linijskem in prostem cestnem prometu.
13. člen
Če prevoznik v mednarodnem ali medkrajevnem linijskem cestnem prometu v roku 10 minut pred časom, predvidenim za odhod, v primestnem linijskem cestnem prometu
pa 5 minut pred časom, predvidenim za odhod, ne postavi
avtobusa na odhodno mesto, AP zagotovi, na podlagi pisnega soglasja prevoznika, drug avtobus oziroma drug prevoz,
na račun prevoznika. V tem primeru prometni urad obvesti
potnike o načinu in času prevoza.
Če AP ne more zagotoviti drugega prevoza, vrne kupnino prejeto za vozovnico potniku na stroške prevoznika.
14. člen
Če pooblaščena oseba AP ugotovi, da voznik oziroma
sprevodnik ni sposoben varno opravljati svojega dela obve-
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sti o tem prevoznika v linijskem cestnem prometu ali pa
prevoznika oziroma organizatorja potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu, da ta nadomesti voznika oziroma sprevodnika z drugo
osebo istega ali drugega prevoznika.
Če prevoznik ne ravna v skladu z navodili pooblaščene
osebe AP, ta obvesti pristojne organe za notranje zadeve.
Eventualni stroški bremenijo prevoznika v linijskem
cestnem prometu ali pa prevoznika oziroma organizatorja
potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu oziroma AP, če so stroški
nastali brez krivde prevoznika.
15. člen
Prometni urad AP vodi evidenco o prihodih in odhodih
avtobusov (prometni dnevnik) in na prevoznih listinah prevoznikov sproti potrjuje čas prihoda in odhoda avtobusov ali
izda potrdilo.
Prometni urad vodi tudi knjigo poročil, v katero se
beležijo vsa bistvena odstopanja od voznega reda in vzroki
odstopanja, če jih je mogoče takoj ugotoviti ter drugi dogodki, vezani na poslovanje AP in na poslovanje prevoznikov.
16. člen
Kršitve voznega reda, varnosti in določil splošnih pogojev poslovanja, ki jih povzroči osebje prevoznikov v linijskem cestnem prometu oziroma osebje prevoznikov oziroma
organizatorjev potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu in jih ugotovijo
delavci AP, sporoča AP prevoznikom v linijskem cestnem
prometu ali pa prevoznikom oziroma organizatorjem potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem
prostem cestnem prometu.
17. člen
Na območje AP je dovoljen pristop vozilom v linijskem
cestnem prometu, vozilom v prostem cestnem prometu pod
pogoji iz 28. člena splošnih pogojev poslovanja ter vozilom
z dovolilnico AP.
Ob prihodu avtobusa na AP in po končani vožnji, mora
osebje avtobusa po opravljeni prijavi v prometnem uradu,
izstopu potnikov in izdani prtljagi, avtobus odpeljati iz perona in zapustiti območje AP v času pet minut po prihodu
avtobusa na območje AP. Ustavljanje in parkiranje avtobusov ali drugih vozil na peronih ni dovoljeno.
V primeru ustavitve vozila, v nasprotju z predhodnima
odstavkoma tega člena, pooblaščeno osebje AP o tem obvesti pristojne organe, AP pa pripada nadomestilo za nastale
materialne stroške po ceniku AP.
III. RAZMERJE MED AVTOBUSNO POSTAJO,
PREVOZNIKI V LINIJSKEM CESTNEM PROMETU,
PREVOZNIKI V PROSTEM CESTNEM PROMETU TER
ORGANIZATORJI POTOVANJ V JAVNEM PREVOZU
OSEB V MEDNARODNEM IN NOTRANJEM CESTNEM
PROMETU
18. člen
Prevoznik v linijskem cestnem prometu in prevoznik
oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu je dolžan
zagotoviti izvajanje določil splošnih pogojev poslovanja in z
njimi seznaniti vozno osebje.
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19. člen
Na območju AP ni dovoljeno čiščenje avtobusov kot
tudi ne opravljanje drugih opravil, s katerimi se onesnažuje
prostor.
Na območju AP stojijo vozila z ugaslim motorjem.
Zagon motorja vozila je dovoljen le neposredno pred odhodom avtobusa.
20. člen
Postavitve avtobusov na perone in njihovi odhodi, ki
jih AP vnaprej določi, morajo biti točni, v skladu z določili
splošnih pogojev poslovanja in voznim redom.
Postavitev avtobusa na vnaprej določeni odhodni peron
mora vozno osebje avtobusa prijaviti v prometnem uradu AP
in ravnati v skladu z navodili prometnika oziroma kontrolorja AP. Znak za odhod avtobusa poda prometnik AP.
21. člen
Prevoznik lahko zagotovi postavitev tehnično sposobnih avtobusov za vse linije na peron, ki imajo odhod iz
Ljubljane:
– 10 minut pred predvidenim odhodom v primestnem
linijskem cestnem prometu,
– 15 minut pred predvidenim odhodom v medkrajevnem in mednarodnem linijskem cestnem prometu.
22. člen
Istočasen odhod dveh ali več avtobusov za isto linijo
(bis vožnja) mora prevoznik oziroma organizator potovanj v
javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem
cestnem prometu pravočasno sporočiti AP, najmanj 4 ure
pred predvidenim odhodom oziroma 12 ur prej, če je odhod
pred 12. uro naslednjega dne.
Če prevoznik pravočasno ne najavi bis vožnje, se uporabi določba tretjega odstavka 17. člena.
Če prevoznik pravočasno najavi bis vožnjo in je ne
izvede, zagotovi AP prevoz na stroške prevoznika, na podlagi pisnega soglasja prevoznika.
23. člen
Avtobusi morajo stati na peronu, ki ga določi AP ter
omogoča varen vstop oziroma izstop potnikov in ureditev
drugih zadev, v zvezi s prevozom.
Vozno osebje mora biti pri avtobusu zaradi nudenja
informacij ali pomoči potnikom pri vstopanju ali izstopanju
in razmestitvi potnikov ter pri shranitvi prtljage.
V času od postavitve do odhoda avtobusa, vozno osebje oziroma ostalo osebje prevoznika ne sme prodajati vozovnic pred avtobusom oziroma v avtobusu, potnikom pa svetuje, da kupijo vozovnice na blagajni AP.
24. člen
Avtobusi v tranzitnem prometu morajo v prometnem
uradu prijaviti prihod in postavitev avtobusa na odhodni
peron ter se smejo zadrževati na peronu, največ 30 minut.
25. člen
Prevoznik mora najkasneje 15 dni pred dnevom uveljavitve voznega reda, dostaviti AP vozni red ter cenike s
pogoji prevoza potnikov in prtljage, kakor tudi vse spremembe voznih redov oziroma cenikov v skladu s pravilnikom o postopku usklajevanja avtobusnih voznih redov ter
njihovem vpisu v register ter zakonom o prevozih v cestnem
prometu.
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26. člen
Prevoznik je dolžan posredovati AP v prodajo vse vrste
voznih izkazov, pod pogoji in cenah, ki jih sam uporablja
oziroma v skladu s pisno pogodbo o sodelovanju.
27. člen
Za linijski cestni promet se zaračunavajo in plačujejo
storitve v skladu s pisno pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Če pa pogodba ni sklenjena, je prevoznik dolžan plačati
storitve po ceniku AP na licu mesta oziroma v roku 8 dni od
dneva izstavitve računa.
28. člen
Prevoznik oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem
prometu je dolžan predhodno skleniti z AP pisno pogodbo o
poslovnem sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: pogodba).
Če pogodba ni sklenjena, je uporabnik dolžan plačati
storitve AP po ceniku AP neposredno po prihodu avtobusa
na AP oziroma pred odhodom, in sicer prometniku oziroma
kontrolorju AP.
Prevoznik oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem cestnem prometu ali notranjem
cestnem prometu, ki nima z AP sklenjene pisne pogodbe in v
nasprotju z določili splošnih pogojev poslovanja ustavi vozilo na območju AP, je dolžan na zahtevo pooblaščenega
osebja AP vozilo takoj odstraniti. Če tega ne stori, pooblaščeno osebje AP obvesti pristojne organe, prevoznik oziroma organizator potovanj pa krije nastale materialne stroške,
v višini določeni s cenikom AP.
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metu in najmanj 6 ur pred predvidenim odhodom avtobusa v
mednarodnem cestnem prometu.
Če je predviden odhod avtobusa do vključno 7. ure
zjutraj, je potnik dolžan vrniti vozovnico dan prej.
V primeru, da je predviden odhod avtobusa med 22. uro
in 5.15, je potnik dolžan vrniti vozovnico na prodajna mesta
AP, pred 22. uro.
AP vrne potniku vozovnico, tako da za svoje stroške in
storitev zaračuna 10% voznine, ki jo upošteva ob vrnitvi
voznine. Plačana rezervacija sedeža in druge plačane storitve
AP se ob vrnitvi voznine potniku ne vračajo.
33. člen
Potnik mora sam poskrbeti, da na AP vstopi v pravi
avtobus.
Invalidi, noseče ženske in starejši občani imajo prednost pri koriščenju storitev AP.
34. člen
Potnik lahko shrani v garderobi AP vso prtljago, razen
eksplozivnih, vnetljivih ter pokvarljivih stvari, denarja in
dragocenosti (nakit, zlatnina…). Pogoji shranjevanja prtljage so objavljeni v garderobi.
35. člen
Na območju AP, morajo potniki sami skrbeti za osebno
varnost in svoje osebne predmete. V primeru ogrožanja varnosti potnikov, pooblaščeno sebje AP javlja kršitve pristojnim organom za notranje zadeve.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

IV. RAZMERJE MED AVTOBUSNO POSTAJO IN
POTNIKI
29. člen
Potnik ima pravico do sedeža v avtobusu, če ob nakupu
vozovnice plača tudi rezervacijo. Potniki brez vnaprej kupljene vozovnice in rezervacije sedeža, nimajo zagotovljenega sedeža v avtobusu.
30. člen
Sedež v avtobusu, za prevoz v medkrajevnem linijskem
cestnem prometu in mednarodnem linijskem cestnem prometu, lahko potnik rezervira na AP 30 dni pred nameravanim
prevozom, rezervacijo pa mora prevzeti najmanj 2 uri v
medkrajevnem linijskem cestnem prometu in 6 ur v mednarodnem linijskem cestnem prometu, pred predvidenim odhodom, na prodajnih mestih AP, sicer rezervacija ne velja.
Pred prazniki in v času šolskih počitnic mora potnik
prevzeti rezervacijo 24 ur pred predvidenim pričetkom potovanja.
31. člen
Potnik mora kupiti vozovnico pred vstopom na avtobus
na prodajnih mestih AP, pri čemer svobodno izbira prevoznika.
Potnik brez kupljene vozovnice ne sme vstopiti v avtobus in jo je pred vstopom v avtobus, na zahtevo voznega
osebja ali pooblaščenega osebja AP, dolžan pokazati.
Otroci imajo popust po ceniku prevoznika.
32. člen
Če potnik odstopi od potovanja mu AP vrne voznino,
če je vozovnico vrnil najmanj 2 uri pred predvidenim odhodom avtobusa v primestnem in medkrajevnem cestnem pro-

36. člen
Uprava AP sprejme, v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, potrebne akte v zvezi z organizacijo dela, poslovnim
in delovnim časom, cenik AP in druge akte, ki urejajo odnose med uporabniki storitev in AP.
Za sprejem sprememb in dopolnitev splošnih pogojev
poslovanja, je pristojna uprava AP.
37. člen
Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem uveljavitve splošnih pogojev prenehajo veljati
splošni pogoji poslovanja avtobusne postaje Ljubljana
(Uradni list RS, št. 2/97).
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
Direktor AP
Marjan Kotar l. r.

BLED
3235.
Na podlagi 34. in 35. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet
občine Bled na 23. seji dne 2. oktobra 1997 sprejel
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PROGRAM
priprave ureditvenega načrta “Straža”
I. PREDMET IN CILJ
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in
sprejemanja UN Straža, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi
UN Straža, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in
obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za
posamezne faze priprave UN Straža, ter sredstva, potrebna
za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave UN Straža, ter prostorske sestavine,
ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA PRIPRAVE
IN SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKIH
DOKUMENTOV
2. člen
Ureditveni načrt se v vsebinskem smislu pripravi tako,
da bodo upoštevane sestavine tekstualnega in kartografskega
dela izvlečka zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v
nadaljevanju NPA), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97, v nadaljevanju: ZUNDPP).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nova izhodišča, ki bodo pridobljena z analizo obravnavanega prostora.
1. Obseg priprave zajema:
– izdelavo in proučitev variant,
– izdelavo osnutka in predloga,
– uskladitev načinov urejanja v planskih dokumentih.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage:
– obstoječa planska dokumentacija,
– PUP za območje planske celote Bled (Uradni list RS,
št. 23/91, 50/96).
3. Ureditveni načrt naj upošteva sledečo problematiko:
– dostopi in dovozi,
– ureditev sprehajalnih poti,
– ureditev trim steze,
– druge športne aktivnosti,
– definirajo naj se površine namenjene za smučarske
proge,
– objekti na Straži in v območju urejanja, njihova namembnost,
– dostopi in dovozi do objektov,
– ureditev spomenika,
– možnosti gospodarjenja z gozdovi in pašniki,
– gospodarjenje z objekti glede na letni čas (žičnica).
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE PROGRAMA
PRIPRAVE, SPREMEMB IN DOPOLNITEV
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b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi:
– župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik:
Irena Černigoj Rus,
– odbor za prostor in varstvo okolja pri občinskem svetu Občine Bled.
IV. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI SODELUJEJO PRI
PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STRAŽA
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave UN podati pogoje za njegovo pripravo:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240
Radovljica;
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj,
Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 64000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Vodnogospodarski
oddelek Kranj;
7. Zavod za gozdove RS, izpostava Bled;
8. Zavod za kmetijstvo RS, kmetijsko svetovalna
služba.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu UN:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240
Radovljica:
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj,
Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Vodnogospodarski
oddelek Kranj;
7. Zavod za gozdove RS, izpostava Bled;
8. Zavod za kmetijstvo RS, kmetijsko svetovalna
služba.
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k predlogu
ureditvenega načrta:
1. KS Bled,
2. lastniki
op. izvajalec UN naj za predvidene dejavnosti uskladi
želje z lastniki zemljišč.
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave UN pogoje, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri pripravi.
V. TERMINSKI PLAN
5. člen
Glej grafični prikaz terminskega plana, ki je sestavni
del tega programa.
VI. SREDSTVA

3. člen
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi: izdelovalec
bo izbran na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št.
28/93 in 19/94).

6. člen
Za pripravo UN Straža predvidevamo naslednja sredstva: za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv: 2,000.000 SIT.
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Bled, dne 2. oktobra 1997.
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III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

3236.
Na podlagi 34. in 35. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet
občine Bled na 23. seji dne 2. oktobra 1997 sprejel
PROGRAM
priprave ureditvenega načrta “Ribenska gora”
I. PREDMET IN CILJ
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in
sprejemanja UN Ribenska gora, subjekti, ki sodelujejo pri
pripravi UN Ribenska gora, način njihovega sodelovanja,
oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
določijo se roki za posamezne faze priprave UN Ribenska
gora, ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program
določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave UN Ribenska gora, ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma
dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROGRAMA PRIPRAVE
2. člen
Ureditveni načrt se v vsebinskem smislu pripravi tako,
da bodo upoštevane sestavine tekstualnega in kartografskega
dela izvlečka zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), v
nadaljevanju: NPA), zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nova izhodišča, ki bodo pridobljena z analizo obravnavanega prostora.
1. Obseg priprave zajema:
– izdelavo in proučitev variant,
– izdelavo osnutka in predloga,
– poročilo o vplivih na okolje.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage:
– obstoječa planska dokumentacija,
– PUP za območje planske celote Bled (Uradni list RS,
št. 23/91, 50/96).
3. Ureditveni načrt Ribenske gore naj upošteva sledečo
problematiko:
– dostopi in dovozi,
– ureditev sprehajalnih poti,
– športne aktivnosti,
– možnosti gospodarjenja z gozdovi in pašniki.

3. člen
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi: izdelovalec
bo izbran na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št.
28/93 in 19/94).
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi:
– župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik:
Irena Černigoj Rus,
– odbor za prostor in varstvo okolja pri Občinskem
svetu občine Bled.
IV. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI SODELUJEJO PRI
PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PPOB
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave UN podati pogoje za njegovo pripravo:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240
Radovljica;
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj,
Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Vodnogospodarski
oddelek Kranj;
7. Zavod za gozdove RS, izpostava Bled;
8. Zavod za kmetijstvo RS; kmetijsko svetovalna
služba.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu UN:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240
Radovljica;
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj,
Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Vodnogospodarski
oddelek Kranj;
7. Zavod za gozdove RS, izpostava Bled;
8. Zavod za kmetijstvo RS; kmetijsko svetovalna
služba.
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k predlogu
ureditvenega načrta:
1. KS Ribno,
2. lastniki,
op. izvajalec UN naj za predvidene dejavnosti uskladi
želje z lastniki zemljišč.
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave
UN pogoje, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri pripravi.
V. TERMINSKI PLAN
5. člen
Glej grafični prikaz terminskega plana, ki je sestavni
del tega programa.
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VI. SREDSTVA
6. člen
Za pripravo UN Ribenska gora predvidevamo naslednja sredstva: za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv: 2,000.000 SIT.
Bled, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

BREŽICE
3237.
Na podlagi drugega odstavka 78. člena poslovnika Občinskega sveta občine Brežice (Uradni list RS, št. 50/95), je
Občinski svet občine Brežice na 34. seji, dne 20. 10. 1997
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu
in miru v Občini Brežice
1. člen
Spremeni se 21. člen odloka o javnem redu in miru v
Občini Brežice (Uradni list RS, št. 61/96 – v nadaljevanju:
odlok) tako, da se črta besedilo: “delavec policije ali”.
2. člen
Spremeni se 22. člen odloka tako, da se črtata besedi:
“policijska postaja”.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 222-1/96-2/7
Brežice, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

CANKOVA–TIŠINA
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SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
v Občini Cankova–Tišina
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Cankova–Tišina,
ki so bile na dan 17. 12. 1994 družbena oziroma javna
lastnina in so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
1. Kulturna dvorana Tišina, Tišina 1, parc. št. 23, k.o.
Tropovci, ZKV 137,
2. Kulturna dvorana Cankova, Cankova 30, parc. št.
785/1, k.o. Cankova, ZKV 229.
II
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša
tudi oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.
III
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna
infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški
knjigi.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati z dnem objave.
Št. 0972/97
Tišina, dne 23. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova–Tišina
Viktor Vrečič l. r.

ČRENŠOVCI
3239.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in 30. člena zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
19/94) je Svet krajevne skupnosti Polana na 20. seji dne 20.
10. 1997 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi
Velika Polana in za območje vasi Brezovica
v Krajevni skupnosti Polana
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Polana se po odločitvi
krajanov na referendumu, dne 19. 10. 1997 uvede krajevni
samoprispevek za vas Velika Polana in vas Brezovica za
obdobje petih let in sicer od 1. 11. 1997 do 31. 10. 2002.

3238.
Na podlagi 2. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97) in 29. ter
63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet
občine Cankova–Tišina na seji dne 17. 10. 1997 sprejel

2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– ureditev komunalne infrastrukture.
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3. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so delovni ljudje in
občani s stalnim bivališčem v vasi Velika Polana in v vasi
Brezovica in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 5% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za
polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 250 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega
leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo
stanovanje v Veliki Polani in v vasi Brezovici;
– 5.000 SIT letno od vsakega gospodinjstva.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialnovarstvene pomoči,
otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine).
5. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad
zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor KS Polana.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek
obračunava KS Polana. Zavezancem katastrskega dohodka
obračunava samoprispevek DURS – izpostava Lendava. Samoprispevek za gospodinjstva se plačuje na podlagi izstavljenih položnic s strani KS Polana.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 11. 1997.
Velika Polana, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Polana
Alojz Kramar l. r.

3240.
POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Polana o izidu
glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za
območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana,
dne 19. 10. 1997
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Naselje Velika Polana:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 757 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 258 volilcev ali 34,08%.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 174 volilcev ali 67,44%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 78 volilcev ali 30,23%.
5. Neveljavnih je bilo 6 glasovnic ali 2,32%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana v KS Polana, ker se je
zanj izreklo 67,44% volilcev, ki so glasovali.
Naselje Brezovica:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 202 volilna upravičenca.
2. Na referendumu je glasovalo 74 volilcev ali 36,63%.
3. “ZA” uvedbo referenduma je glasovalo 39 volilcev
ali 52,70%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 32 volilcev ali 43,24%.
5. Neveljavnih so bile 3 glasovnice ali 4,05%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Brezovica v KS Polana, ker se je zanj
izreklo 52,70% volilcev, ki so glasovali.
Velika Polana, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Volilne komisije KS Polana
Jože Jaklin l. r.

GROSUPLJE
3241.
Na podlagi 7. in 8. člena zakona o turistični taksi
(Uradni list RS, št. 18/91) in 11. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine
Grosuplje na 32. seji dne 1. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o krajevni turistični taksi v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev krajevne
turistične takse v Občini Grosuplje, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Gostje plačajo za začasno bivanje na območju Občine
Grosuplje turistično takso. Turistično takso sestavljata krajevna in prenočitvena taksa. Krajevna turistična taksa je
prihodek občinskega proračuna, prenočitvena taksa je prihodek države.
3. člen
Turistično takso plača gost skupaj s plačilom storitev za
prenočevanje, pri čemer se krajevna in prenočitvena taksa
obračunavata v enotnem skupnem znesku za vsak dan bivanja.
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4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo šole v okviru rednih programov,
– študentje v mladinskih domovih, ki so včlanjeni v
mednarodno organizacijo mladinskih domov IYHA,
– osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo
v nastanitvenem objektu več kot 30 dni,
– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih in kočah,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila taks in dajatev,
– organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev, katerih nočitev plača organizator, in ki imajo pomen
za turistično promocijo Slovenije. Mnenje o tem, ali ima
prireditev pomen za turistično promocijo Slovenije, daje
republiški upravni organ, pristojen za turizem.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– gostje v domovih za učence in študente.
II. VIŠINA KRAJEVNE TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Krajevna turistična taksa se v skladu z zakonom o turistični taksi določa v točkah. Višina krajevne turistične takse
je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti
kraja za turistično dejavnost ter na osnovi potreb turističnega
razvoja Občine Grosuplje.
6. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz predhodnega člena se za
območje Občine Grosuplje določi krajevna turistična taksa v
višini 10 točk in prenočitvena 2 točki.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna
vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o turistični
taksi, Vlada Republike Slovenije.
III. UPORABA SREDSTEV KRAJEVNE TURISTIČNE
TAKSE
7. člen
Sredstva krajevne turistične takse se namenijo za sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni
brezplačno, za komunalne potrebe, ki nastanejo zaradi turistične dejavnosti in za promotivne dejavnosti v turističnem
kraju, pri čemer se praviloma sorazmerni del krajevne turistične takse uporabi za te namene v kraju, kjer je bila ta taksa
zbrana.
Sredstva krajevne turistične takse se poleg, v prvem
odstavku navedenih namenov, porabijo še za organizirano
predstavitev območja občine kot celote zlasti za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve občine kot celote,
– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne krajine na območju občine,
– čiščenje in urejanje okolja,
– promocijo občine,
– organiziranje turističnih prireditev, razstav ipd.,
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– sofinanciranje aktivnosti vseh društev, ki predložijo
program s področja turizma,
– urejanje okolice naravnih in kulturnih znamenitosti.
8. člen
Predlog razporeditve sredstev krajevne turistične takse
za namene iz prejšnjega člena pripravi pristojen organ lokalne skupnosti v sodelovanju z društvi v občini po sprejetem
programu.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje, so dolžne pobirati krajevno turistično takso, voditi
evidenco o plačani krajevni turistični taksi v knjigi oziroma
drugi ustrezni evidenci gostov, iz katere mora biti razvidno
število prenočitev gostov in znesek plačane takse.
Če je gost oproščen plačila krajevne turistične takse,
mora biti naveden razlog oprostitve plačila, ki izhaja iz 4.
člena tega odloka.
10. člen
Pravne in fizične osebe nakazujejo pobrano krajevno
turistično takso 20. v mesecu za pretekli mesec na poseben
račun pri Agenciji za plačilni promet.
11. člen
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje gostov na prenočevanje, so dolžne predložiti mesečni in
letni obračun ter poročilo o plačani turistični taksi pristojni
davčni službi in Občini Grosuplje najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, letno poročilo pa najkasneje do
31. januarja za preteklo leto.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število
prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale
olajšave in oprostitve, znesek plačane krajevne takse ter
obdobje, na katero se poročilo nanaša. Poročilo so pravne in
fizične osebe dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali
so imele goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se
na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
12. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor predvideva zakon o
turistični taksi, opravlja nadzor tudi pristojna občinska služba v okviru pooblastil. Nadzor se opravi na podlagi oddanega poročila o obračunani krajevni turistični taksi. Pravna ali
fizična oseba je dolžna izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.
V. KAZENSKA DOLOČBA
13. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja
zakon o turistični taksi.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju
Občine Grosuplje veljati odlok o višini krajevne turistične
takse v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 4/91).
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15. člen
Ta odlok začne veljati petnajti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-6/97
Grosuplje, dne 1. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

HRPELJE–KOZINA
3242.
Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96) ter druge in dvaindvajsete alinee
16. člena statuta Občine Hrpelje–Kozina (Uradni list RS, št.
33-1613/95, je Občinski svet občine Hrpelje–Kozina na
24. redni seji dne 29. 9. 1997 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole “Dragomirja Benčiča-Brkina” Hrpelje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje je Občina Hrpelje–Kozina s sedežem v Hrpeljah.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Osnovna šola Dragomirja Benčiča–Brkina Hrpelje.
Skrajšano ime: OŠ Hrpelje.
Sedež: Hrpelje Reška cesta 30, 6240 Kozina.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
4. člen
Osnovna šola Hrpelje je ustanovljena za opravljanje
osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega
naslednje vasi območja: Hrpelje, Kozina, Beka, Ocizla, Klanec, Petrinje, Prešnica, Brgod, Vrhpolje, Krvavi Potok, Nasirec, Mihele, Rodik, Dane, Kačiče, Tublje, Slope, Materija,
Bač, Povžane, Brezovica, Rožice, Skadanščina, Gradišica,
Hotična, Slivje, Markovščina, Velike Loče, Orehek, Mrše,
Gradišče, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu, Artviže, Tatre.
5. člen
Šola je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti s
sredstvi, s katerimi razpolaga.
Podružnice šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
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6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije,
na obodu pa izpisano ime šole: Osnovna šola Dragomirja
Benčiča-Brkina Hrpelje.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. ORGANIZIRANOST ZAVODA
7. člen
Osnovna šola Hrpelje ima podružnične šole:
– v Materiji,
– v Slivju in
– v Obrovu.
1. Šolski okoliš podružnične šole Materija obsega naslednja naselja: Materija, Povžane, Bač, Skadanščina, Brezovica, Gradišica, Artviže.
2. Šolski okoliš podružnične šole Slivje obsega naslednja naselja: Hotična, Slivje, Markovščina, Velike Loče.
3. Šolski okoliš podružnične šole Obrov obsega naslednja naselja: Gradišče, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče,
Obrov, Javorje, Golac.
8. člen
Osnovna šola Hrpelje opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M80.422 drugo izobraževanje,
– H/55.51 storitve menz.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez
soglasja ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Pristojnosti organov so določene z zakonom o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96).
10. člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev osnovne šole in
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine
Hrpelje–Kozina.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci na neposrednih
in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati osnovne šole in zbor delavcev. Volitve
so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev
osnovne šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino
glasov delavcev, ki so volili.
Svet osnovne šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-član-
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sko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži
svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;
– je razrešen.
Člana sveta se razreši na način in po postopku, določenem za izvolitev oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za
izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku
delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
11. člen
Pristojnosti sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom
v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
– sprejme program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
12. člen
Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod kot pravno osebo in je
odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem, zaradi obstoja
podružnične šole, lahko začasno spremeni šolski okoliš.
13. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z
določili zakona.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja v skladu z zakonom.
Če učiteljski zbor in ustanovitelj brez utemeljenega
razloga ne podata svojega mnenja v roku 20 dni, odkar sta
bila zaprošena, se šteje, da je mnenje pozitivno.
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14. člen
Podružnico vodi vodja, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice s centralno šolo,
– obvešča starše o delu podružnice,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.

IV.VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
15. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Zavodu za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj
nepremičnine in opremo, s katero je upravljal in jo uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka.
Zavod izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za
zadnje leto poslovanja.
Premoženjska bilanca je sestavni del tega odloka.
Osnovna šola je dolžna upravljati s premoženjem iz
prejšnjega odstavka kot dober gospodar in ne more ga odtujiti brez soglasja ustanovitelja.
16. člen
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere druge
dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda.
V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov
in naprav.
17. člen
Osnovna šola pridobiva sredstva za opravljanje javne
službe iz državnega proračuna in proračuna občine v skladu
z veljavno zakonodajo, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V. ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI ZAVODA
IN USTANOVITELJA
18. člen
Osnovna šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z
dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj šole odgovarja za obveznosti zavoda do
višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 17. členom tega
akta.
19. člen
Kadar osnovna šola v skladu z zakonom ali s tem
odlokom zaprosi ustanovitelja oziroma za izdajo soglasja,
mora ustanovitelj odločiti v roku 60 dni od vložitve zahtevka. Če ne odloči se šteje, da je soglasje izdal.
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VI. DELOVANJE ZAVODA

KRŠKO

20. člen
Delo osnovne šole je javno.
Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov osnovne šole
ter izobraževalnemu delu osnovne šole, razen v primerih, kot
je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj osnovne šole izrecno povabi.
O delu osnovne šole obvešča javnost ravnatelj.

3243.

VII. POSLOVNA TAJNOST
21. člen
Ravnatelj in drugi delavci osnovne šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju osnovnošolske izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma osnovni
šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
22. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, uredi
svojo notranjo organizacijo s pravili. Pravila sprejme svet
zavoda.

Glede na sklep Občinskega sveta občine Krško, s katerim je ugotovil, da je Justini Molan prenehal mandat članice
Občinskega sveta občine Krško je Občinska volilna komisija
Krško na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine Krško
prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalna
demokracija Slovenije v IV. volilni enoti za volitve članov
Občinskega sveta občine Krško. To je Dušan Arh, roj. 16. 1.
1959, stanujoč Leskovec, Ulica 11. novembra 34.
Kanddiat je dne 21. 10. 1997 podal izjavo, da je pripravljen opravljati funkcijo.
Št. 008-1/97
Krško, dne 22. oktobra 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije Krško
Janez Stariha l. r.
Člani
Anita Baznik l. r.
Anton Pleterski l. r.
Dušan Dornik l. r.
Franc Curhalek l. r.
Milan Venek l. r.

LAŠKO

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3244.

23. člen
Dosedanji svet osnovne šole opravlja svoje naloge do
konstituiranja sveta osnovne šole v skladu s tem odlokom.
24. člen
Po uveljavitvi tega odloka ravnatelj osnovne šole nadaljuje z delom do izteka mandata.

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 1/91-I), 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 23. člena statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Laško na 25. seji dne 1. oktobra 1997 sprejel

25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok z dne
18. 1. 1974.

ODLOK
o spremembah odloka o ureditvi prometa v starem
mestnem jedru Laško – SMJ Laško

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 112/97
Hrpelje–Kozina, dne 29. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje–Kozina
Karlo Kastelic l. r.

1. člen
V odloku o ureditvi prometa v starem mestnem jedru
Laško (Uradni list RS, št. 60/95) se spremeni 18. člen tako,
da glasi:
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni občinski organi oziroma pooblaščena organizacija.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 343-30/97
Laško, dne 1. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

3245.
Občinski svet občine Laško je na podlagi 23. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95), 31. člena
zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) na 24. seji dne 1.
oktobra 1997 sprejel
SKLEP
o določitvi cene programov v javnem zavodu
Vrtec Laško
1
Cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško znašajo:
1. program celodnevnega varstva otrok v rednih oddelkih 35.920 SIT,
2. program poldnevnega programa 26.940 SIT,
3. skrajšan program priprave na šolo 6.082 SIT,
4. program cicibanovih uric 1.654 SIT
5. urno varstvo 220 SIT.
2
Plačila staršev so v povprečju zvišana za 9,6%.
Plačilo staršev za mesečni program cicibanovih uric
predstavlja 50% cene tega programa in znaša na otroka
827 SIT.
3
Plačilo staršev za urno varstvo za otroke, ki sicer niso
vključeni v redne oddelke vrtca, znaša 220 SIT na uro.
4
Cene iz 1., 2. in 3. točke tega sklepa so v veljavi z dnem
objave v Uradnem listu RS.
Št. 602-204/97-02
Laško, dne 1. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

LITIJA
3246.
Na podlagi 25., 28., in 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 457. člena zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št.
42/93) in 15. ter 73. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija
na 6. izredni seji dne 6. 10. 1997 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se usklajuje dejavnost, organiziranje in
upravljanje Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega
podjetja Litija, d.o.o., Litija (v nadaljevanju: podjetje), ki je
vpisano v sodni register Okrožnega sodišča Ljubljana, Oddelek za gospodarsko sodstvo s sklepom Srg 94/151609,
vložna številka 1/08333/00, s statutom Občine Litija in z
odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 6/96).
2. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Litija.
3. člen
Ta odlok predstavlja akt o statusnih, organizacijskih in
upravljalskih spremembah podjetja in je osnova za izvedbo
vpisa sprememb oziroma dopolnitev v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani (dejavnost, osnovni kapital,
upravljanje).
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Podjetje posluje s firmo: “Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Litija”.
Skrajšano ime firme podjetja je: KSP Litija, d.o.o.
Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15.
5. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
III. DEJAVNOST PODJETJA
6. člen
Podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih služb,
določene z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini
Litija kot osnovne dejavnosti.
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
a) obvezne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo – na območju celotne občine,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – na območju celotne občine,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki – na območju celotne občine,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov – na območju celotne občine,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin – na območju
celotne občine,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in drugih javnih površin – na območju celotne občine,
7. letno vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest – na območju celotne občine,
8. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost – na območju celotne občine,
9. odstranjevanje poginulih živali z javnih površin – na
območju celotne občine.
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7. člen
Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega in
stanovanjskega značaja kot so:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij, vodohranov),
3. gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
6. prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
7. prodaja: pogrebne opreme; smetnjakov – posod za
komunalne odpadke; gospodinjskega in tehničnega plina,
vodovodnega in kanalizacijskega materiala,
8. vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in
naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
9. določanje pogojev in dajanje soglasij za priključitev
na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju
podjetja,
10. izvajanje investitorskih poslov,
11. izvajanje upravniških poslov po stanovanjskem zakonu; vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih hiš in naprav,
12. ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš
in počitniških hiš,
13. kot neprofitna stanovanjska organizacija pridobiva,
upravlja, oddaja najemna neprofitna stanovanja ter pridobiva
in upravlja lastna stanovanja pod posebnimi pogoji, ki jih je
predpisal minister za okolje in prostor (Uradni list RS, št.
64/93).
14. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
15. urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic, tržnih prostorov in živinskih sejmov,
16. plakatiranje in okraševanje naselij,
17. odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in zapuščenih vozil,
18. upravljanje z javnimi objekti in površinami.
8. člen
Poleg poslov iz 6. in 7. člena tega odloka lahko podjetje
opravlja še druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in
opravljanje dejavnosti (pomožni posli) in tudi druga javna
pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj ali druge
pravne osebe.
9. člen
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (uredba o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti – Uradni list
RS, št. 34/94) se dejavnosti podjetja glasijo:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin;
E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo
E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode;
O/90.00 Storitve javne higiene;
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
O/90.002 Dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdih odpadkov;
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
O/90.005 Druge storitve javne higiene:
– pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč,
– odstranjevanje snega in ledu s cest, posipanje soli ali
peska,
F/45.21 Splošna gradbena dela:
– gradnja in vzdrževanje mestnih cevovodov,
– komunikacijske in energetske napeljave,
– pomožna komunalna dela;
F/45.23 Gradnja cest in športnih objektov:
– gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni
promet,
– gradnja stadionov, igrišč,
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– popravila in vzdrževanje cest in drugih prometnih
površin,
– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč;
I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu:
– dejavnosti povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora,
– obratovanje cest, mostov, tunelov, parkirnih prostorov in garaž, kolesarnic,
– obratovanje javne razsvetljave,
O/93.04 Pogrebne storitve:
– pokop mrličev in podobne storitve, priprava mrtvih
za pokop, priprava pogrebnih obredov, izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež, prodaja grobov in dajanje
grobov v najem;
F/45.40 Zaključna gradbena dela;
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah;
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela;
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi;
K/74.40 Ekonomska propaganda:
– zasnova in izvedba zunanje propagande, z oglasnimi
panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori,
– distribucija propagandnega materiala,
– zagotavljanje oglaševalnega prostora;
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti;
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz podjetja in zagotovi
drugo zakonsko obliko izvajanja javne službe na določenem
območju občine.
IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
10. člen
Po bilanci stanja na dan 31. 12. 1993 znaša osnovni
kapital podjetja 122,381.000 SIT.
Osnovni kapital zagotavlja s svojim vložkom Občina
Litija in ga daje podjetju v enaki višini. Na podlagi izročenega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež.
Objekti in naprave namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb, ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso
vključeni v osnovni kapital podjetja. Vrednost teh objektov
in naprav znaša na dan 31. 12. 1993 196,487.000 SIT in jih
je ustanovitelj izročil podjetju v upravljanje.
V. ORGANI PODJETJA
11. člen
O upravljanju podjetja odločajo: skupščina, nadzorni
svet in direktor. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski
svet občine Litija. Vlogo skupščine opravlja ustanovitelj.
12. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena
zakona o gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena
zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom podjetja.
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ter
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb,
– odloča o cenah, oziroma tarifah in taksah za uporabo
javnih dobrin,
– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
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– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja podjetja,
– sprejema plan in finančni načrt podjetja,
– imenuje člane in predsednika nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja.
13. člen
Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet. Nadzorni svet šteje pet članov. Tri člane in predsednika imenuje
ustanovitelj. Enega člana imenuje podjetje; ta član je predstavnik delavcev podjetja skladno z zakonom o sodelovanju
delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet izmed članov izvoli
namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet:
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– v pritožbah delavcev in drugih odloča kot drugostopni organ podjetja,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja,
– spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja.
Nadzorni svet o ugotovitvah poroča ustanovitelju.
S statutom podjetja se podrobneje določijo pristojnosti
nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
14. člen
Poslovanje in delo podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega
podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in
po postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo
tudi pravice, obveznosti in odgovornost direktorja.
Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko
po preteku mandata ponovno imenovana.
Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja
rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.
VI. FINANCIRANJE
15. člen
Viri za financiranje dejavnosti podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih
storitev po tem odloku plačujejo uporabniki (cena storitev
oziroma tarifa, taksa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja
javne porabe,
– krediti, dotacije ....
drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
VII. ODGOVORNOST PODJETJA
16. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne
objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna
služba.
Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma
omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni na-
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jem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne
niti likvidacijske mase.
VIII. AKTI PODJETJA
17. člen
Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredi zlasti
organiziranost in delovanje podjetja ter njegovih organov in
druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmeta tudi druge akte.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE
NEPROFITNE STANOVANJSKE DEJAVNOSTI
18. člen
Da bo podjetje kot neprofitna stanovanjska organizacija lahko operativno izvajalo politiko občinskega sveta za
področje stanovanjskega gospodarstva, bo ustanovitelj:
– podjetju s posebno pogodbo prenesel v upravljanje
svoja stanovanja in poslovne prostore; podjetje bo iz naslova
najemnin upravljalo in vzdrževalo stanovanja in poslovne
prostore in bo lahko tudi kandidiralo za ugodna kreditna
sredstva za gradnjo neprofitnih stanovanj,
– zagotavljal podjetju komunalno opremljena zemljišča
za gradnjo neprofitnih stanovanj.
Ustanovitelj si bo s tem zagotovil, da se del zgrajenih
neprofitnih najemnih stanovanj nameni za reševanje upravičencev do socialnih stanovanj.
Najete kredite bo podjetje poravnavalo iz naslova najemnin in dotacij proračuna občine.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok nadomešča odlok o ustanovitvi javnega podjetja (Uradni list RS, št. 19/90) in odlok o preoblikovanju in
uskladitvi organiziranosti javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, p.o. (Uradni list RS, št. 71/94).
Za pripravo statuta podjetja in za izvedbo vpisa sprememb oziroma dopolnitev v sodnem registru pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani v skladu z določili tega odloka je zadolžen direktor podjetja.
20. člen
Občinski svet občine Litija sprejme statut podjetja v
treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do uskladitve splošnih aktov podjetja s tem odlokom in
statutom podjetja se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov podjetja, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
21. člen
Dva meseca po uveljavitvi statuta podjetja KSP d.o.o.,
se objavi razpis za delovno mesto direktorja in imenuje nov
nadzorni svet podjetja.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-119/97
Litija, dne 6. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.
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LJUTOMER
3247.
Občinski svet občine Ljutomer je na podlagi 41. in 45.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) na seji dne 2.
10. 1997 sprejel
ODLOK
o lokacijskem načrtu kanalizacije s čistilno napravo
Križevci
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za kanalizacijo v KS Križevci, ki ga je izdelala Občina Ljutomer pod
šifro DL – LN 16/97. Lokacijski načrt je bil potrjen na seji
občinskega sveta 2. 10. 1997.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Splošni del: izjave
B) Tekstualni del
1. usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ljutomer,
2. prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
3. ureditve po posameznih območjih,
4. osnove za parcelacijo,
5. ocena stroškov,
6. etapnost izvajanja,
7. soglasja pristojnih organov in organizacij.
C) Grafični del
1. geodetske podloge M 1:5000,
2. pregledna situacija trase M 1:5000,
3. izrez iz prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990
M 1:5000,
4. zakoličbene situacije trase M 1:12880,
5. zbirna situacija komunalnih vodov in naprav
M 1:2880.
3. člen
Kanalizacija je projektirana tako, da so vsi zbiralniki
vezani na glavni kolektor K-1, ki poteka vzdolž regionalne
ceste Ljutomer–Radenci in teče proti predvideni čistilni napravi. Kanal K-1 se zaključi v črpališču Č-1, od koder se
odplake po tlačnem cevovodu T-1 prečrpajo do čistilne naprave, ki se locira ob potoku Kozarica, na parceli št.: 1377 –
k.o. Ključarovci.
Naselje Križevci zbira odplake v kanalu K-1, K- 6 ter
K-7.
Naselje Ključarovci zbira odplake v kanalih K-2, K-3.
Naselje Boreci zbira odplake v kanalu K-4 ter K-5.
Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja dosega
11.000m, tlačni vodi pa dosegajo 3.000 m. Neugodne reliefne razmere zahtevajo gradnjo 6 prečrpališč in to na parcelah št.:
– 154 – k.o. Križevci,
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– 27/1 – k.o. Boreci,
– 41/1 – k.o. Boreci,
– 1400 – k.o. Boreci,
– 367/1 – k.o. Ključarovci,
– 602/1 – k.o. Ključarovci.
4. člen
Lokacijski načrt predlaga ločen sistem kanalskega
omrežja, zato ni dopustno vezati padavinske vode s cest na
kanalizacijsko omrežje. Izgradnja čistilne naprave mora sovpadati z zaključevanjem glavnega kolektorskega omrežja.
5. člen
Predvidena je položitev betonskih ali drugih vodotesnih cevi premera 300 mm in minimalni padci okoli 1‰.
Minimalna globina položitve kanalizacije iz zmrzlinskih kriterijev znaša 0,80m.
6. člen
Prečkanje reguliranih vodotokov se izvede pod dnom
tako, da znaša razmak med temenom položenih cevi in koritom 1 m oziroma po vodnogospodarskih smernicah.
7. člen
V času gradnje kanalizacijskih zbiralnikov bo vzdolž
trase potreben delovni pas širine 2 do 3m za izkop, odmet in
transport strojev in gradbenega materiala. Po končanih delih
je delovni pas obvezno rekultivirati in vzpostaviti zemljišče
v prvotno stanje.
Na kmetijskih površinah se najprej odstrani vrhnji sloj
humusa, ki se ga v času gradnje deponira in po končanih
delih ponovno uporabi. Odvečni zemeljski material, ki nastaja pri izkopih za kanale, se uporabi skladno z veljavnim
odlokom o ravnanju s plodno zemljo.
Na cestnem svetu se po zaključeni gradnji izvede sanacija vozišča, bankin oziroma pločnika.
8. člen
Investitor mora lastnike zemljišč pravočasno oziroma
najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje obvestiti o nameravanih posegih.
Po končani gradnji se namembnost zemljišču ne spreminja.
9. člen
Pri izvajanju lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem proučevanju razmer na terenu,
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z okoljevarstvenega, hidrotehničnega, funkcionalnega ali materialnega vidika. Ta odstopanja se obdelajo v lokacijski dokumentaciji,
kot strokovni podlagi za izdajo ustreznega dovoljenja.
Za predvideno čistilno napravo se izdela lokacijski načrt. Čistilna naprava se lahko dimenzionira za potrebe širšega območja Krajevne skupnosti Križevci in okolice.
10. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom in drugim pravnim osebam na občinski upravi Ljutomer, ki je
zadolžena za prostorsko planiranje.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat
RS, za okolje in prostor.
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12. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 325-7/97
Ljutomer, dne 2. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

3248.
Na podlagi 5. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 –
popravek, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 61/96 – odločba US in 35/97) in 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 32. seji dne 2. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o pogojih za obvezno priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način obvezne
priključitve na objekte javne kanalizacije v Občini Ljutomer.
II. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
2. člen
Vsak objekt mora lastnik priključiti na javno kanalizacijo, če je ta položena oziroma ko je dana možnost za priključitev. Šteje se, da je priključek možno izvesti takrat, kadar je
komunalni vod oddaljen manj kot 100 metrov in je pretočnost tega voda zadostna za povečano obremenitev zaradi
novega priključka.
Mnenje o pretočnosti poda na zahtevo občinskega
upravnega organa upravljalec kanalizacije.
Novi objekti se morajo priključiti na javno kanalizacijo
pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja,
stari objekti pa v roku enega leta, ko je dana možnost za
priključitev.
3. člen
Izjemoma se lahko lastnika oprosti izdelave priključka,
če je priključitev tehnično nerešljiva glede na obstoječe
omrežje.
O oprostitvi odloča pristojni občinski upravni organ na
podlagi vloge lastnika objekta in mnenja upravljalca.
4. člen
Priključek na javno kanalizacijo na stroške lastnika
izvede upravljalec kanalizacije neposredno preko vpadnega
jaška, ki mora ustrezati tehničnim normativom.
Način in mesto priključka določi upravljalec.
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Priključni cevovod na javno kanalizacijo od objekta do
priključnega jaška na javni kanalizaciji lahko izvede posameznik ali pravna oseba in je njegova last.
Pogoje in način izgradnje tega cevovoda in kaj se sme
speljati v kanalizacijo predpiše upravljalec javne kanalizacije v odvisnosti od sistema odvajanja in tehnologije čiščenja
odpadne vode.
5. člen
Pred izvedbo priključka mora lastnik predložiti upravljalcu na vpogled načrt hišne inštalacije.
Pravne osebe ali posamezniki, ki poleg komunalne odpadne vode odvajajo v kanalizacijo tudi padavinsko ali tehnološko odpadno vodo, morajo k vlogi za izdajo soglasja
priložiti tudi atest pooblaščene organizacije ali izvajalca z
izjavo, da se tehnološka odpadna voda, v skladu s predpisi
izdanimi na podlagi zakona o varstvu okolja in v odvisnosti
od tehnologije čiščenja, lahko odvaja v kanalizacijo.
III. PRISTOJBINA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO
KANALIZACIJO
6. člen
Pristojbina za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje znaša za:
1. počitniške hišice, zidanice
35.000 SIT
2. stanovanjske hiše, enote dvojčkov
ali vrstne hiše
45.000 SIT
3. stanovanjske enote v bloku
vsi ostali lastniki plačajo pristojbino, ki je
odvisna od vgrajenega vodomera oziroma
porabe vode, vendar se pri obračunu ne
upošteva požarna voda:
40.000 SIT
profil vodomera:
3/4”
1”
5/4”
6/4”
2”
2 1/2”
3”
nad 3

prispevek v SIT
45.000
80.000
125.000
230.000
360.000
680.000
1.100.000
1.800.000

7. člen
Soglasje za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko
omrežje izda pristojni občinski organ na podlagi vloge, preveritve legalnosti gradnje objekta in predložitve naslednjih
dokazil:
– mnenja upravljalca o možnosti priključitve,
– dokazila o plačilu prispevka po tem odloku ali ustreznega dokazila po 10. členu ali 11. členu tega odloka.
8. člen
Pristojbina za priključitev na javno kanalizacijo iz 6.
člena tega odloka, se lastniku zmanjša za delež stroškov
individualne komunalne opreme-kanalizacija, ki jih mora
poravnati lastnik skladno z odlokom o plačilu sorazmernega
deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96).
Pristojbine je v enakem deležu oproščen tudi lastnik, ki
se naknadno priključuje na kanalizacijsko omrežje, katerega
izgradnjo so v določenem deležu financirali občani s samo-
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prispevkom ali neposrednimi prispevki z namenom kasnejše
priključitve določenega objekta in to dokaže s predložitvijo
ustreznega potrdila bivšega investitorja – krajevne skupnosti.
9. člen
Lastnika, ki je po tem odloku dolžan priključiti na
javno kanalizacijo že zgrajen – star objekt, je iz socialnih
razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila pristojbine. O oprostitvi plačila pristojbine odloči pristojni občinski organ po predhodnem mnenju Centra za socialno delo o
socialni ogroženosti lastnika.
Organ, ki je izdal sklep o oprostitvi plačila pristojbine,
lahko naknadno ta sklep razveljavi, če ugotovi, da razlogi,
zaradi katerih je bil lastnik oproščen plačila pristojbine, več
ne obstajajo.
Sklep o oprostitvi plačila pristojbine iz prvega odstavka
tega člena ne velja za novega lastnika, ki mora za oprostitev
ponovno vložiti zahtevo.
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16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o upravljanju, vzdrževanju in obvezni uporabi
kanalizacije v Občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 14/84),
ki so v nasprotju s tem odlokom.
Št. 353-7/97
Ljutomer, dne 2. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

3249.

10. člen
Lastniki plačajo pristojbino za priključitev na javno
kanalizacijo pred izdajo soglasja za priključitev že zgrajenih
objektov.
Pristojbina se plača na žiro račun Občine Ljutomer.
Pobrane pristojbine se revalorizirajo skladno z rastjo
gradbenih storitev na podlagi Metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za ostalo nizko gradnjo.

Na podlagi 5. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 –
popravek, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/
93, 61/96 – odločba US in 35/97) in 13. člena statuta Občine
Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski
svet občine Ljutomer na 32. seji dne 2. 10. 1997 sprejel

11. člen
Sredstva pristojbin za priključitev na javno kanalizacijo
so namenska in se uporabljajo skladno s programom, ki ga
sprejme občinski svet za vsako tekoče proračunsko leto.

ODLOK
o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno
omrežje v Občini Ljutomer

IV. KAZENSKE DOLOČBE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek upravljalec, če izvede priključek brez ustreznega
soglasja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba upravljalca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način obvezne
priključitve na javni vodovod v Občini Ljutomer.

13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljenjem dejavnosti, če krši obveznost uporabe (2. člen) ali pogoje uporabe
(4., 5., 6., 7., 10.) obvezne lokalne javne službe odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe
ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena in komunalna inšpekcija, osebe, pooblaščene za občinski
komunalni nadzor in upravljalec javne kanalizacije.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
2. člen
Vsak objekt mora lastnik priključiti na javni vodovod,
če je ta zgrajen in če je priključek možno izvesti.
Novi objekti se morajo priključiti na javni vodovod
pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja,
stari objekti pa v roku enega leta od takrat, ko je priključek
možno izvesti.
Šteje se, da je priključek možno izvesti takrat, kadar
zgrajeno vodovodno omrežje, ki ni oddaljeno več kot 50
metrov od objekta, zagotavlja zadosten pretok in tlak objektu, ki se priključuje in ne da bi nova priključitev povzročila
poslabšanje hidravličnih razmer obstoječih uporabnikov
omrežja v tolikšni meri, da bi bila motena njihova oskrba z
vodo.
Mnenje o hidravličnih razmerah poda na zahtevo občinskega upravnega organa upravljalec omrežja.
3. člen
Izjemoma se lahko lastnika oprosti izdelave priključka,
če je priključitev tehnično nerešljiva glede na obstoječe
omrežje.
O oprostitvi odloča pristojni občinski upravni organ na
podlagi vloge lastnika objekta in mnenja upravljalca.
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4. člen
Priključek objekta na javni vodovod izvede na stroške
lastnika upravljalec javnega vodovoda. Priključek zajema
odcep oziroma priklop na skupno vodovodno cev z zapornim ventilom, priključno cev in vodomer z montažnimi elementi. Vodovodni priključek do zapornega ventila za vodomerom je sestavni del javnega vodovodnega omrežja.
Zaporni ventil za vodomerom spada v hišno inštalacijo in je
enako kot vodomerni jašek ali niša last lastnika objekta.
Pripravljalna, gradbena in zaključna dela pri izgradnji
priključka lahko po navodilih upravljalca izvede lastnik objekta, ki se priključuje na javni vodovod.
Montažna dela (odcep iz javnega vodovoda z zapornim
ventilom, položitev priključne cevi in montaža vodomera s
potrebnimi elementi) lahko izvede izključno upravljalec javnega vodovoda.
5. člen
Pred izvedbo priključka mora lastnik predložiti upravljalcu na vpogled načrt hišne inštalacije.
III. PRISTOJBINA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO
VODOVODNO OMREŽJE
6. člen
Pristojbina za priključitev na javno vodovodno omrežje
znaša za:
1. Stanovanjski objekti:
a) enodružinska stanovanjska hiša z ali brez gospodarskega poslopja:
– profil priključne cevi do vključno 3/4” 82.000 SIT
– profil priključne cevi do vključno 1” 125.600 SIT
– profil priključne cevi do vključno 5/4” 165.000 SIT
b) večdružinske stanovanjske hiše in stanovanjski bloki
– za vsako stanovanjsko enoto
ne glede na dimenzije priključne cevi
55.000 SIT
c) vinogradniška hišica ali vikend hišica
– profil do 3/4”
60.000 SIT
d) objekti, ki so zgrajeni po odločbi
o dovolitvi priglašenih del
– profil do 3/4”
60.000 SIT
2. vsi ostali lastniki, ki imajo izdano ustrezno lokacijsko oziroma gradbeno dovoljenje, plačajo pristojbino, ki je
odvisna od vgrajenega vodomera oziroma profila cevi, s
katero je stranka priključena na javno vodovodno omrežje,
vendar se pri obračunu ne upošteva požarna voda:
profil cevi ali vodomera
(v colah)
3/4”
1”
5/4”
6/4”
2”
2 1/2”
3” in več

prispevek
v SIT
88.000
125.600
201.310
320.000
540.000
930.000
1.518.000

7. člen
Soglasje za izvedbo priključka na javno vodovodno
omrežje izda pristojni občinski organ na podlagi vloge, preveritve legalnosti gradnje objekta in predložitve naslednjih
dokazil:
– mnenja upravljalca o možnosti priključitve,
– dokazila o plačilu prispevka po tem odloku ali ustreznega dokazila po 9. členu ali 10. členu tega odloka.
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8. člen
Pristojbino za priključitev na javni vodovod iz 7. člena
tega odloka, se lastniku zmanjša za delež stroškov individualne komunalne opreme – vodovod, ki jih mora poravnati
lastnik skladno z odlokom o plačilu sorazmernega deleža
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer
(Uradni list RS, št. 30/96).
Pristojbine je v enakem deležu oproščen tudi lastnik, ki se
naknadno priključuje na vodovodno omrežje, katerega izgradnjo so v določenem deležu financirali občani s samoprispevkom
ali neposrednimi prispevki z namenom kasnejše priključitve
določenega objekta in to dokaže s predložitvijo ustreznega
potrdila bivšega investitorja ali krajevne skupnosti.
9. člen
Lastnika, ki je po tem odloku dolžan priključiti na javni
vodovod že zgrajen – star objekt, je iz socialnih razlogov na
njegovo prošnjo možno oprostiti plačila pristojbine. O oprostitvi plačila pristojbine odloči pristojni občinski organ po
predhodnem mnenju Centra za socialno delo o socialni ogroženosti lastnika.
Organ, ki je izdal sklep o oprostitvi plačila pristojbine,
lahko naknadno ta sklep razveljavi, če ugotovi, da razlogi,
zaradi katerih je bil lastnik oproščen plačila pristojbine več
ne obstajajo.
Sklep o oprostitvi plačila pristojbine iz prvega odstavka
tega člena ne velja za novega lastnika, ki mora za oprostitev
ponovno vložiti zahtevo.
10. člen
Lastniki plačajo pristojbino za priključitev na javni vodovod pred izdajo soglasja za priključitev že zgrajenih objektov.
Pristojbina se plača na žiro račun Občine Ljutomer.
Priključne pristojbine se revalorizirajo skladno z rastjo
gradbenih storitev na podlagi Metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za ostalo nizko gradnjo.
11. člen
Sredstva taks za priključitev na javni vodovod so namenska in se uporabljajo skladno s programom, ki ga sprejme občinski svet za vsako tekoče proračunsko leto.
IV. KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek upravljalec, če izvede priključek brez ustreznega
soglasja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba upravljalca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če krši obveznost uporabe (2. člen) ali pogoje uporabe
(4., 6., 7. in 10. člen) obvezne lokalne javne službe oskrbe s
pitno vodo.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe
ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena in komunalna inšpekcija, pooblaščena oseba občine in
upravljalec vodovoda.
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V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-7/97
Ljutomer, dne 2. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

3250.
Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je
Občinski svet občine Ljutomer na 32. seji, dne 2. 10. 1997
sprejel
SKLEP
o povišanju cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih
Občine Ljutomer s 1. 9. 1997
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih s 1. 9.
1997 znašajo:
– prva starostna skupina od 1 do 3 let
36.708 SIT
– druga starostna skupina od 3 do 6 let
28.770 SIT
– krajši programi za posamične primere
od 7. do 11.30 ure
14.650 SIT
Cicibanove urice
3.680 SIT
Št. 602-6/97
Ljutomer, dne 8. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar dipl. psih. l. r.

LOGATEC
3251.
Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 21. člena statuta
Občine Logatec (LN, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na 29. redni seji 7. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom v omrežju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem aktom se opredeljujejo: dejavnost, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije,
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način financiranja in drugi elementi, ki so pomembni za
podelitev koncesije za zgraditev in upravljanje omrežja za
distribucijo zemeljskega plina.
Oskrba prebivalstva s plinom v omrežju se opredeli kot
komunalna dejavnost.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izgradnja in upravljanje omrežja
za distribucijo zemeljskega plina za potrebe široke potrošnje
in ostalo neindustrijsko rabo, kot so šole, vrtci, zdravstveni
domovi in drugi javni objekti ter mala obrt za področje
Občine Logatec oziroma njenih urbanih centrov v skladu z
lokacijskim načrtom.
Območje se izgradi in lahko razširi na podlagi ustreznega lokacijskega načrta. V primeru razširitve omrežja izven
navedenih območij ima ob enakih pogojih koncesionar prednost.
III. KONCESIJSKI AKT
3. člen
(pogoji koncesionarja)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo
prebivalstva s plinom ter upravljanje tega omrežja izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in
distribucije zemeljskega plina (v primeru kapitalske firme
velja isto za izvajalca plinifikacije in distribucije plina),
– da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja (primarnega in sekundarnega) z oceno vrednosti
objektov, terminski plan, investicijski elaborat, pogoje in
načine za upravljanje z omrežjem,
– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo morali porabniki nositi za priključitev na plinovodno omrežje in za prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina, ter pripravi program
za financiranje teh del,
– da pripravi in predloži program izvajanja distribucije
plina za čas trajanja koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem delu in podatke o
kadrovski zasedbi,
– da predloži garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z
izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem,
– da si zagotovi soglasje dobavitelja zemeljskega plina.
4. člen
(javna pooblastila)
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico uporabe zgrajega omrežja za distribucijo plina za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico prodaje plina v omrežju na območju občine, opredeljen v koncesijski pogodbi,
– pravico izgradnje omrežja za distribucijo plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in
vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne
za distribucijo,
– pravico sklepati pogodbe o dobavi plina,
– pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila.
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5. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za
distribucijo zemeljskega plina,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina v skladu z zakonodajo, ki velja in se uporablja v
Republiki Sloveniji,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
6. člen
(pravica koncedenta)
Koncedent ima pravico soodločati pri izbiri nadzornika
in projektanta plinifikacije, ki opravlja naslednje storitve:
– izdelava analize ponudbene dokumentacije in strokovnega mnenja “komisiji za izbor koncesionarja”,
– izdelava lokacijskega načrta ali drugega ustreznega
akta na osnovi idejne zasnove plinovodnega omrežja, ki jo
izdela koncesionar,
– izdelava projekta (PGD, PZI) za gradnjo plinifikacijskega omrežja,
– revizija projekta (PGD, PZI) za gradnjo,
– strokovni nadzor nad gradnjo do hišnih priključkov.
Stroške projektiranja in nadzor koncesionar konkurenčno vkalkulira v ponudbeno ceno, da ne bremenijo koncedenta.
7. člen
(pogoji poslovanja)
Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina iz
omrežja, ki ga je sam zgradil, na območju občine za potrebe
prebivalstva pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,
– da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje
oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa
zakon oziroma akt lokalne skupnosti in koncesijska pogodba,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem
aktom,
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so povzeti in
se uporabljajo v Republiki Sloveniji,
– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi
bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno
stanje, oziroma bo v ta namen izplačana odškodnina.
8. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja 30 let. Koncesijska pogodba se po njenem
poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan pričeti z deli na izgradnji distribucijske mreže takoj oziroma po podpisu koncesijske pogodbe.

Stran 5315

9. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– potek koncesije,
– razdrtje koncesije,
– odkup koncesije,
– odvzem koncesije.
10. člen
(potek koncesije)
Koncesija preneha po poteku časa, za katerega je bila
podeljena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v
pogodbi ne podaljšata.
11. člen
(razdrtje koncesije)
Z razdrtjem lahko koncesija preneha praviloma le s
soglasjem obeh udeležencev koncesijskega razmerja: koncedenta in koncesionarja.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.
12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesionarju ne glede na
določila pogodbe koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku,
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za
več kot 6 dni,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Če koncedent tega ne stori, lahko vsak uporabnik javnih dobrin odvzem uveljavi pred sodiščem.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo,
povrniti pa mora koncesionarju vložena še neamortizirana
sredstva po vrednosti ob predaji.
13. člen
(odkup koncesije)
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih
je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se
določijo s koncesijsko pogodbo.
14. člen
(viri financiranja)
Koncesionar zagotavlja za izgradnjo plinovodnega
omrežja sredstva iz naslednjih virov:
– lastnih virov,
– bančnih kreditov,
– sredstev državnega ekološkega sklada ter,
– drugih virov.
Delež sredstev, ki jih koncesionar zagotavlja, mora predstavljati 100% sredstev, potrebnih za izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja.
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15. člen
(plačilo koncesije)
Koncesionar dobi povrnjena sredstva vložena v izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja iz sredstev, ki se
natekajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in
višina se podrobno določita s koncesijsko pogodbo s tem, da
cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja ter premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala,
amortizacijo, dobiček in davek.
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za
koncesijo v višini 1 odstotka od plačane amortizacije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek občine in
se uporabijo za razvoj komunalne infrastrukture.
16. člen
(cena plina)
Prodajno ceno plina potrjuje občinski svet na podlagi
koncesijske pogodbe in se izraža v SIT.
Cena plina praviloma ne bo smela presegati cen plinskega olja, računano v enakih standardih glede na kalorične
vrednosti obeh goriv.
17. člen
(javni razpis in izbira koncesionarja)
Občinska uprava pripravi in izvede javni razpis za izbiro koncesionarja v roku treh mesecev po objavi tega odloka.
Javni razpis za pridobitev koncesionarjev objavi občinski upravni organ Občine Logatec v Uradnem listu RS.
Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena
veljavna prijava;
– če posamezen v razpisu zahtevan pogoj ni vsebovan v
nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljavnost prijave v razpisu določenih vsebin ali če ni prispela v
razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se ponovi najkasneje v 30 dneh
po poteku razpisanega roka neuspelega razpisa.
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in izbiro
koncesionarja izvede komisija, ki jo imenuje občinski svet.
Komisijo sestavljajo:
– dva predstavnika občinskega sveta,
– en predstavnik občinske uprave in,
– dva predstavnika uporabnikov.
Po zaključenem javnem razpisu župan na predlog komisije za izbor koncesionarja in na podlagi soglasja občinskega sveta odloči o izbiri koncesionarja.
Za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja in za podpis
koncesijske pogodbe se pooblasti župana.
Koncesijska pogodba se sklene v roku treh mesecev po
izboru koncesionarja.
Koncesijska pogodba je javna.
18. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Strokovni nadzor nad zakonitostjo in tehnično primernostjo izvajanja koncesije opravljajo pristojni upravni organi občinske uprave ali druga organizacija z ustreznim pooblastilom. Strokovnost izvajanja koncesije pa nadzirajo
pristojne inšpekcijske službe.
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Odnosi med uporabniki in koncesionarjem se regulirajo
s pravilnikom o dobavi plina, ki je sestavni del koncesijske
pogodbe.
19. člen
(odgovornost za škodo)
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar
ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi z
izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni
zakonski predpisi.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije,
lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način določen v
koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe.
21. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali
drugače pridobil za namen izvajanja koncesije preidejo v last
koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe. Način in
pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
(garancija za plačilo)
Koncedent bo za primere predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe zagotovil koncesionarju ustrezne garancije
za plačilo objektov in naprav, ki ostanejo v lasti koncedenta.
23. člen
(prenos koncesijske pogodbe)
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na
drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
24. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesije tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
25. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/97
Logatec, dne 8. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec
Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.
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3252.
Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah
(Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86), 19. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št.
19/93, 47/93 in 44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št.
50/90, 10/91) in 21. člena statuta Občine Logatec (Logaške
novice, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na 29.
redni seji 7. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o varstvu vodnega vira “Kaptažna vrtina
Grčarevec – G/97”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
Odlok določa varstvena območja in ukrepe za zavarovanje vodnega vira “Kaptažna vrtina Grčarevec”.
2. člen
Varstvena območja vira pitne vode iz 1. člena obsegajo:
– širše varstveno območje (3. cona) s sanitarnim režimom varovanja,
– ožje varstveno območje (2. cona) s strogim režimom
varovanja,
– najožje varstveno območje (1. cona – območje zajetja) z najstrožjim režimom varovanja.
3. člen
Širše varstveno območje (3. cona), s sanitarnim režimom varovanja, obsega območje s katerega se vrši površinsko ali podzemno odtekanje vode proti zajetju.
4. člen
Ožje varstveno območje (2. cona), s strogim režimom
varovanja, obsega območje s katerega je možno direktno in
hitro onesnaženje vodnega vira (velika ogroženost), kar pomeni, da po pojavu onesnaženja praktično ni časa za preprečitev vstopa nevarne snovi v vodonosnik, imamo pa določen
čas za preprečitev vstopa nevarne snovi v vodovodni sistem.
5. člen
Najožje varstveno območje (1. cona – območje vodovodnega zajetja) obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer je možna neposredna, naključna ali
namerna poškodba vodovodnega objekta ali okužba pitne
vode. Po pojavu onesnaženja praktično ni časa za preprečitev vstopa nevarnih snovi v vodovodni sistem.
6. člen
Meje varstvenih območij, ki so določene na podlagi
strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav in so vrisane v
prostorskih katastrskih načrtih v merilu l: 5000, so na vpogled pri pristojnih občinskih službah in na javnem podjetju
Komunalno podjetje Logatec.
Obseg varstvenih območij je razviden iz grafičnih prilog strokovnih podlag za opredelitev varstvenih pasov za
vodni vir in same dokumentacije, ki jo je izdelal Hidroconsulting, d.o.o. Dragomer pod št. grč/97.
Grafična priloga v merilu 1: 5000 je sestavni del tega
odloka.
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II. VARSTVENI UKREPI
Širše varstveno območje (3. cona) s sanitarnim režimom
7. člen
V širšem varstvenem območju (3. cona) s sanitarnim
režimom varovanja je:
Prepovedano:
– odlagati nevarne, industrijske in komunalne odpadke,
– graditi nove industrijske, energetske, obrtne in servisne obrate, ki prestavljajo nevarnost za podzemne in pitne
vode,
– graditi nove komunalne čistilne naprave,
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih
in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– ponikanje okolju škodljivih snovi,
– za gnojenje kmetijskih zemljišč uporabljati gnojevko,
– gnojiti travnike in njive s hlevskim gnojem v času od
15. 10. do 15. 2.
– gnojiti z rudninskimi gnojili, ki vsebujejo dušik v
času od 15. 10. do 31. 1.
– graditi skladišča, pretakališča ali cevovode lahkotekočih naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so
večja kot 5 m3,
– obstoječa skladišča nafte in naftnih derivatov morajo
ustrezati veljavnim pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja, o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o
uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin,
– izvajati tranzitni promet nevarnih snovi brez varstva,
– izkop v peskokopih in gramoznicah,
– izvajati zemeljska gradbena dela brez predhodno podanega hidrogeološkega mnenja s pogoji za izvedbo del,
– graditi odprta gnojišča in ponikovalnice za odpadne
vode,
– graditi nova pokopališča,
– izdelava novih kaptažnih vrtin za zajem podzemne
vode, razen za potrebe vodooskrbe Občine Logatec.
Obvezno:
– opremljati nove stanovanjske in druge objekte, z urejenimi sanitarijami in neprepustno kanalizacijo (greznica na
praznjenje ali izpust kanalizacije zunaj vodovarstvenega območja),
– hlevska gnojišča morajo biti urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico,
– nadzorovati sečnjo in spravilo lesa,
– na cesti Logatec–Planina, kjer ta poteka po ožjem in
širšem varstvenem pasu, postaviti opozorilne table (Vodovarstveno območje),
– v primeru incidenta in izlitja goriva nemudoma ukrepati,
– za vsak poseg v varstveno območje pridobiti vodnogospodarsko soglasje.
Ožje varstveno območje (2. cona) s strogim režimom
varovanja
8. člen
Glede na sedanjo izrabo površja oziroma dejavnosti, ki
se v bodočnosti lahko razvijejo, veljajo v drugem varstvenem območju poleg režima, ki je predpisan za 3. varstveno
območje, še naslednji varstveni ukrepi:
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Prepovedane dejavnosti:
– v tem pasu velja splošna prepoved gradnje (stanovanjske, industrijske; novogradnje, hlevi), razen objektov, ki
so namenjeni vodovodu,
– gnojiti kmetijska zemljišča tako, da niso presežene
mejne vrednosti letnega vnosa dušika, skladno s 5. in 9.
členom uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Uradni list RS, št. 68/96),
– preoravanje travinja in vnos blata, komposta ali mulja
v tla,
– skladiščenje naftnih derivatov in nevarnih tekočin,
razen za potrebe ogrevanja obstoječih objektov,
– večji zemeljski izkopi,
– sprememba namembnosti in dejavnosti obstoječih objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir.

12. člen
Na prometnicah, ki prečkajo varstveno območje, je potrebno postaviti ustrezne prometne znake za obvestilo o pričetku in prenehanju posebnih režimov prehoda preko vodovarstvenega območja. Opozorila postavi upravljalec vodnega
vira in vodovodnih objektov, ki jih je tudi dolžan vzdrževati
in odstraniti, če za to nastanejo razlogi.

Obvezno je:
– za vse gradbene posege v teren, posebno širitev kolovozov in gradnjo dovoznih cest pridobiti hidrogeološko mnenje,
– na obstoječih objektih urediti prečiščevanje odpadnih
voda ali urediti vodotesno kanalizacijo z izpustom zunaj
vodovarstvenega območja,
– obstoječe ceste urediti tako, da v primeru nesreče
morebitne razlite tekočine ne morejo ponikniti v teren in
ogroziti vodnega vira.

14. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v
nasprotju z določili 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega
odloka.
Z denarno kaznijo do 50.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

IV. KAZENSKI DOLOČBI
13. člen
Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno
vodo, kot posledica dejavnosti v vodovarstvenem območju,
bremenijo neposredno njihove povzročitelje.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Dovoljene dejavnosti:
– dovoljena je košnja obstoječih travnikov,
– dovoljena je gradnja nadomestnih stanovanjskih in
gospodarskih objektov iz tega varstvenega območja,
– dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in ne vpliva kvarno na podzemno vodo,
dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih površin,
– izvajanje proizvodne, kmetijske in obrtne dejavnosti
v obstoječih objektih in na površinah, za katere pooblaščena
delovna organizacija ugotovi, da ne predstavljajo nevarnosti
za kvaliteto in količino pitne vode.
Najožje varstveno območje (območje vodarne – 1. cona)
z najstrožjim režimom varovanja
9. člen
V tem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in
vse dejavnosti razen tistih, ki so potrebne za vzdrževanje
vodovodnega objekta. Območje mora biti ograjeno in označeno. Vstop je dovoljen samo upravljalcu vodovoda. Upravljalec vodovoda mora biti lastnik oziroma imetnik pravice
uporabe tega zemljišča.

15. člen
Če bo z ukrepi iz 7., 8. in 9. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima prizadeti lastnik ali posestnik zemljišča pravico
do odškodnine po splošno priznanih predpisih o odškodnini.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec objektov
za oskrbo s pitno vodo, ki so s tem odlokom zaščiteni, po
predhodni cenitvi pristojnega sodnega cenilca.
16. člen
O režimu upravljana z zemljišči v posameznih varstvenih območjih obvesti njihove lastnike upravljalec, v roku 15
dni po sprejemu tega odloka.
17. člen
Sanacijska dela v posameznih varstvenih območjih morajo biti obdelana v sanacijskem programu, ki ga izdela
upravljalec vodovoda, na stroške upravljalca in uporabnikov
tega vodovoda. Sanacijski program mora biti izdelan v roku
enega leta po uveljavitvi tega odloka. Posamezne ukrepe
mora ta program tudi terminsko opredeliti.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

III. POSEBNI UKREPI
10. člen
Za vsak poseg v varstveno območje vodnega vira morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje.
11. člen
Za vse posege v varstvena območja, ki jih omogoča in
dovoljuje ta odlok, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva predvidenega posega na vodni vir, ki jo izdela ustrezno usposobljena organizacija.

19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-10/97
Logatec, dne 8. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec
Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.
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MENGEŠ
3253.
Na podlagi 3., 50. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba
US, 38/96 in 43/96 – odločba US) daje Občinska volilna
komisija Mengeš
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
samoprispevka na območju Občine Mengeš dne
19. 10. 1997
Na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju
Občine Mengeš, ki je bil dne 19. 10. 1997 so bili ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 4942 volilcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 3204 volilcev ali
64,83%.
3. Neveljavnih je bilo 45 glasovnic.
4. Veljavnih je bilo 3159 glasovnic.
5. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 598 volilcev
ali 18,66%.
6. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 2561 volilcev ali 79,93%.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94),
Občinska volilna komisija Mengeš ugotavlja, da ni bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka na območju Občine
Mengeš, ker se zanj ni izrekla večina volilcev, ki so glasovali.
Mengeš, dne 23. oktobra 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mengeš
Martin Kosmina l. r.

MISLINJA
3254.
Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni
list RS, št. 50/90 10/91, 13/93) ter 21. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine
Mislinja na 33. seji dne 18. 9. 1997 sprejel
ODLOK
o plakatnih objektih, neprometnih znakih
in o plakatiranju v Občini Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Mislinja:
1. postavljanje, vzdrževanje in odstranjevanje objektov
za nameščanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in
podobnih objav (v nadaljevanju: plakatna mesta) in znakov,
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s katerimi se obvešča ali usmerja k podjetjem, gostinskim,
turističnim in drugim objektom (v nadaljevanju: neprometni
znaki);
2. nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in drugih podobnih objav (v nadaljevanju: plakatiranje).
2. člen
Za postavitev plakatnega objekta ali neprometnega znaka, kakor tudi za plakatiranje, je potrebno dovoljenje, ki ga
izda Občinski urad Mislinja.
3. člen
Za plakatiranje mora stranka vložiti pisno vlogo. Za postavitev plakatnega mesta mora stranka k pisni vlogi priložiti:
– vris v situacijski načrt lokacijo objekta;
– soglasje za postavitev od lastnika nepremičnine, na
kateri je lociran plakatni objekt ali neprometni znak;
– opis, skico, risbo ali sliko plakatnega objekta ali neprometnega znaka;
– druge priloge na zahtevo občine.
II. PLAKATNI OBJEKTI IN NEPROMETNI ZNAKI
4. člen
Plakatni objekti in neprometni znaki morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, ne vplivajo na namembnost prostora in ne kvarijo videza okolja.
Pri izdaji dovoljenja za postavitev se upošteva zlasti:
– ustreznost oblike, velikosti in vrste materiala, iz katerega je plakatno mesto ali neprometni znak;
– možnost dostopa do objekta zaradi vzdrževanja in
uporabe;
– vpliv na prometno preglednost;
– število obstoječih plakatnih objektov (npr. pomanjkanje ali zasičenost s tovrstnimi objekti);
– veljavne predpise.
5. člen
Plakatni objekti so stalni in začasni in služijo za reklamiranje prireditev, storitev, proizvodov in manifestacij.
Stalni objekti so v zemljišče temeljeni panoji, vitrine in
table, ki so pritrjene na stene avtobusnih postajališč in drugih objektov.
Začasni plakatni objekti so začasni montažni panoji in
transparenti.
6. člen
V času državnih in občinskih volitev lahko vse politične stranke in neodvisni kandidati postavijo dodatne začasne
plakatne objekte. Lokacije postavitev, oblika in velikost plakatnega mesta mora biti v skladu z zakonom o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94).
Plakatna mesta, ki so v lasti občine, se za volilno kampanjo ne uporabljajo.
7. člen
S plakatnimi objekti in neprometnimi znaki gospodari
lastnik oziroma pooblaščen izvajalec, ki je dolžan le-te redno
vzdrževati in obnavljati tako, da izpolnjuje pogoje iz dovoljenja za postavitev, sicer se odstranijo na njihove stroške.
8. člen
Stroške postavitve in odstranitve plakatnega objekta ali
neprometnega znaka plača stranka – lastnik plakatnega objekta. Za plakatna mesta, neprometne znake in za plakatira-
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nje plača zavezanec Občini Mislinja takso, ki je določena v
odloku o komunalnih taksah v Občini Mislinja (Uradni list
RS, št. 66/96).
III. PLAKATIRANJE
9. člen
Plakatiranje je v Občini Mislinja dovoljeno le na plakatnih mestih in objektih, ki imajo ustrezno dovoljenje občine.
Prepovedano je plakatiranje izven plakatnih mest, kakor tudi metanje letakov iz aviona. Plakatiranje praviloma
izvaja občinska služba ali od občine pooblaščen izvajalec.
10. člen
Plakati, reklame, oglasi, transparenti in druge podobne
objave (v nadaljevanju: sporočila), ki so nameščeni brez
dovoljenja Občine Mislinja na plakatnih mestih ali izven
njih, se odstranijo na stroške naročnika plakatiranja oziroma
posameznika ali pravne osebe, v katero korist je bilo plakatiranje izvršeno.
11. člen
Izvajalec plakatiranja mora skrbeti:
1. da so sporočila, ki jih namešča na plakatne objekte,
opremljeni s štampiljko občine ali pooblaščenega izvajalca
in datumom, do katerega dneva (roka) sme sporočilo biti
nameščeno;
2. da sporočila primerno razvrsti na plakatni objekt;
3. da po poteku roka sporočilo odstrani v skladu z izdanim dovoljenjem;
4. da odstrani sporočila po 9. členu, kakor tudi sporočila, ki so poškodovana;
5. da o svojem delu vodi evidenco in o odstopanjih od
tega odloka, ki so v zvezi s plakatnimi mesti in plakatiranje
poroča Občinskemu uradu Mislinja.
IV. PREHODNA DOLOČBA
12. člen
Za plakatne objekte in neprometne znake, ki so do
uveljavitve tega odloka že postavljeni na območju Občine
Mislinja, morajo njihovi lastniki v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega odloka vložiti vlogo za izdajo dovoljenja po
2. členu tega odloka.
V primeru, da lastnik za že postavljen plakatni objekt
ali neprometni znak ne vloži vloge za izdajo dovoljenja v
roku iz prejšnjega odstavka ali če se vlogi ne ugodi, se
odredi odstranitev plakatnega mesta ali neprometnega znaka
na stroške lastnika.
V. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja praviloma
občinska služba.
VI. KAZENSKI DOLOČBI
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do 15.000 SIT se
kaznuje fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe (lastnika sporočila oziroma organizatorja prireditve):
– ki namešča sporočila izven dovoljenih plakatnih mest,
– ki namešča sporočila na plakatne objekte brez dovoljenja Občine Mislinja,
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– ki odvrže letake iz aviona.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do 15.000 SIT se
kaznuje fizična oseba, ki poškoduje ali uničuje sporočila, ki
so na plakatno mesto nameščeni v skladu s prvim odstavkom
tega odloka.
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do 90.000 SIT
se kaznuje posameznik ali pravna oseba:
– ki namešča sporočila izven dovoljenih plakatnih mest,
– ki namešča sporočila na plakatne objekte brez dovoljenja Občine Mislinja,
– ki odvrže letake iz aviona,
– ki postavi plakatni objekt ali neprometni znak brez
dovoljenja občine,
– ki postavi plakatni objekt ali neprometni znak v nasprotju z določili dovoljenja za postavitev,
– če ne vloži vloge za dovoljenje za že postavljen plakatni objekt ali neprometni znak po 11. členu tega odloka,
– če ne vzdržuje in obnavlja plakatnega objekta ali
neprometnega znaka, katerega je lastnik.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za območje Občine Mislinja odlok o plakatiranju v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/93).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-010/97
Mislinja, dne 10. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

NOVO MESTO
3255.
Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) in 17. člena
statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) sta Občinska sveta mestne občine Novo mesto dne 2. 10. 1997 in
Občine Šentjernej dne 29. 9. 1997 na svojih sejah sprejela
PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne
občine Novo mesto in občine Šentjernej, dopolnjenega
1997 (programska zasnova za lokacijski načrt
za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih
odpadkov Leskovec)
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1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno
pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in
Uradni list RS št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,
11/96, 16/96 in 21/97), za območje Mestne občine Novo
mesto in Občine Šentjernej – v nadaljevanju sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna
za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na širitev, dograditev in sanacijo odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec ter se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85).
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto je odlagališče komunalnih odpadkov prikazano kot obvezno občinsko izhodišče, katerega kapacitete bodo zadostovale do
leta 2000, nove površine pa bodo zagotovljene ob sedanji
lokaciji za potrebe okoli 60.000 prebivalcev občin. Za odlagališče odpadkov je v prostorskih sestavinah planskih aktov
občine predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta.
Odlagališče komunalnih odpadkov Leskovec je opredeljeno kot infrastrukturni objekt oziroma komunalna deponija v obsegu, ki je bil leta 1977 opredeljen z lokacijsko
dokumentacijo št. L-5/77, leta 1987 pa je bila izdelana lokacijska dokumentacija št. LD-5/77-87 za gradnjo objektov na
deponiji.
Leta 1991 je Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Novo mesto za investitorja JP Komunala
Novo mesto izdelal lokacijsko dokumentacijo št. LD-613/91
za pridobivanje prekrivnega materiala za prekrivanje odpadkov na deponiji v Leskovcu.
Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe strokovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7.
členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85).
Dopolnijo se sledeče sestavine občinskih planskih
aktov:
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A) Tekstualni del:
Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letih od leta
1990 do 1997 za območje Mestne občine Novo mesto in
Občine Šentjernej v poglavjih:
4.12.4. Odstranjevanje komunalnih odpadkov
6.3.7.4. Odlagališča odpadkov
6.4. Načini urejanja prostora
6.6 Kartografski del in programske zasnove; doda se
programska zasnova za lokacijski načrt za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec.
B) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej:
1. kartografski del na kartah:
– zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev,
– zasnova sanacij,
– zasnova načinov urejanja.
2. kartografska dokumentacija:
– list PKN 1:5000 NM-40.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim
upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občine (Uradni list SRS, št. 20/85).
Programska zasnova se kot sestavina srednjeročnega
družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in 39. členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv v zvezi s pripravo programske zasnove za LN za razširitev odlagališča komunalnih
odpadkov v Leskovcu bo določen ob upoštevanju predlogov
in zahtev investitorjev ter na podlagi zbiranja ponudb.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi:
– župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska
strokovna služba pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Občina Šentjernej,
– KS Orehovica,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Krajevna skupnost Brusnice,
– JP Komunala Novo mesto,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
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– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo
mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z
izdelovalcem.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi Občinskim svetom mestne občine Novo
mesto in Občine Šentjernej najkasneje v treh mesecih od
podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve
planskih aktov občin.
– Občinska sveta mestne občine Novo mesto in Občine
Šentjernej sprejmeta sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;
sklepa o javni razgrnitvi se objavita v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine
Novo mesto, Občine Šentjernej in sedežih krajevnih skupnosti Brusnice ter Orehovica za 30 dni po dnevu objave sklepa
o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javni razpravi se izvedeta na sedežu krajevnih skupnosti Brusnice in Orehovica v času javne razgrnitve.
– Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne
občine Novo mesto v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov.
– Občinska sveta mestne občine Novo mesto in Občine
Šentjernej sprejmeta predlog stališč do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju predloga stališč do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka dokumenta na občinskih svetih občin, župana poskrbita za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov ter ga kot predlog posredujta na Ministrstvo
za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje s
predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
– Župana Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej posredujeta po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega
plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov občinskima svetoma v sprejem.
– Občinska sveta obeh občin sprejmeta dokument z
odlokom.
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6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov zagotovi sredstva JP Komunala Novo mesto.
7.člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnevom sprejetja na Občinskem svetu mestne
občine Novo mesto in Občine Šentjernej.
Št. 352-01-24/97-12
Novo mesto, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
Št. 061-95/345
Novo mesto, dne 29. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

3256.
Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 26/90 in 71/93), 17. člena statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95,
8/96 in 68/96) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) sta Občinska sveta mestne občine Novo
mesto dne 2. 10. 1997 in Občine Šentjernej dne 29. 9. 1997
na sejah sprejela
PROGRAM PRIPRAVE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih
odpadkov Leskovec
1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
Širitev odlagališča komunalnih odpadkov v Leskovcu
je na obstoječi lokaciji predvidena že v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in
Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,
11/96, 16/96 in 21/97), za območje Mestne občine Novo
mesto in Občine Šentjernej.
Ker se odlagališče komunalnih odpadkov v Leskovcu
nezadržno polni in je na deponiji ob sedanji dinamiki odlaganja ter količini odpadkov prostora le-te za nekaj let, je
potrebno obstoječe odlagališče razširiti ter ta to pripraviti
lokacijski načrt.
Z deponijo, ki je bila predana v uporabo leta 1982,
upravlja JP Komunala Novo mesto. Odlagališče komunalnih
odpadkov v Leskovcu je eno redkih v Sloveniji, ki ima za
svoje obratovanje pridobljena vsa potrebna dovoljenja in je
med najbolje urejenimi.
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Lokacijsko dovoljenje za gradnjo 1. faze centralne sanitarne deponije v Leskovcu je bilo pridobljeno novembra
1978, tako da je njeno lokacijo povzel tudi srednjeročni
družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990, dopolnjen v letih od 1990 do 1996.
Z manjšimi popravki in gradnjo pomožnih objektov (za
katere so tudi pridobljena lokacijska dovoljenja) deponija
obratuje do današnjih dni.
Deponijsko telo se nahaja v opuščenem peskokopu kremenčevega peska, obdano pa je z dolomitno geološko formacijo.
Z aktivnostmi za razširitev odlagališča v gozd proti
severu ter s tem sanacije sedanje deponije v skladu z novimi
tehnološkimi in ekološkimi navodili in predpisi, je JP Komunala Novo mesto pričela že v letu 1995, ko je pri firmi
IBE d.d. iz Ljubljane naročila izdelavo idejnega projekta
razširitve odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec, ki je
bil noveliran in dopolnjen v letu 1996, 1997.
2. člen
Priprava lokacijskega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave lokacijskega
načrta
Širitev deponije je predvidena proti severu (gozd) in bi
se izvedla v dveh fazah. Prva faza bi posegala na ca. 6,2 ha
gozda, ki je na območju Mestne občine Novo mesto in ki jo
obravnava omenjen idejni projekt.
Druga faza, ki je predvidena kot varovalno območje
odlagališča, v končni fazi pa kot možna nadaljnja širitev
odlagališča pa se že nahaja na območju Občine Šentjernej in
obsega območje ca. 4,2 ha gozda.
V drugi fazi se predvidi tudi možnost izgradnje nove
dostopne ceste do odlagališča.
S predvideno realizacijo širitve odlagališča odpadkov
bi problem reševanja odlaganja odpadkov rešili za dobo 20–
30 let. V lokacijskem načrtu bo poleg širitve odlagališča
obravnavana tudi sanacija in predlogi za dokončno zaprtje
deponije.
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) – v nadaljevanju ZUNDPP in z
podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 14/85). Lokacijski načrt bo pripravljen za območje sedanjega odlagališča ter za območje predlagane širitve.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta so:
1. Lokacijska dokumentacija za sanitarno deponijo v
Leskovcu št. L-5/77. Lokacijsko dovoljenje št. 351-1075/77
z dne 23. 11. 1978.
2. Lokacijska dokumentacija za garaže za delovne stroje na deponiji št. LD-5/77-87.
3. Lokacijska dokumentacija za pridobivanje prekrivnega materiala za prekrivanje odpadkov na deponiji, LD št.
351-03-58/92 z dne 30. 4. 1992.
4. Idejni projekt razširitve odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec št. D 131/3 (IBE d.d. Ljubljana) – 1995,
dopolnitev 1996, 1997.
5. Poročilo o vplivih na okolje izdelano na podlagi
navodila o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na
okolje (Uradni list RS, št. 70/96).
6. Podatki in meritve dosedanjih vplivov na okolje, ki
jih hrani JP Komunala Novo mesto.
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7. Geološke in hidrogeološke raziskave na območju javnega odlagališča odpadkov pri vasi Leskovec (GEOKO
d.o.o., dec. 1994).
3. Posebne strokovne podlage za lokacijski načrt
V postopku priprave lokacijskega načrta za razširitev
odlagališča komunalnih odpadkov v Leskovcu je potrebno
povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter na
podlagi elaboratov tehnologije in ekologije pripraviti posebne strokovne podlage v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
4. Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik lokacijskega načrta in poročila o vplivih na
okolje je:
– JP Komunala Novo mesto.
Investitor lokacijskega načrta in poročila o vplivih na
okolje je:
– JP Komunala Novo mesto.
Investitor posega v prostor je:
– JP Komunala Novo mesto.
Izdelovalec lokacijskega načrta:
– V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec lokacijskega načrta izbran na osnovi individualnega zbiranja ponudb, ker vrednost del predvidoma na bo presegla zneska
5 mio SIT.
5. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter
soglasja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
2. Občina Šentjernej,
3. KS Orehovica,
4. JP Komunala Novo mesto,
5. JP Elektro PE Novo mesto,
6. Telekom Slovenije PE Novo mesto,
7. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
enota Novo mesto,
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo,
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Novo mesto,
11. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
12. Krajevna skupnost Brusnice,
13. Cestno podjetje Novo mesto,
14. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za lokacijski načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.
Pred pričetkom priprave LN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh
od zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.

Stran 5324

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Vsebina lokacijskega načrta
Na osnovi posebnih strokovnih podlag in predhodnih
mnenj bo izdelan osnutek lokacijskega načrta. Pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta se morajo pridobiti pogoji
pristojnih organov in organizacij navedenih v 6. točki tega
programa.
Lokacijski načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP:
Osnutek
a) tekstualni del
– splošni podatki o lokacijskem načrtu, o izdelovalcu
lokacijskega načrta,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin lokacijskega načrta,
– obrazložitev in utemeljitev posega,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– podatki in rešitve o infrastrukturnih objektih in napravah,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– besedilo odloka (meja, oziroma obodna parcelacija in
seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega
območja, funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
posegov v prostor, pogoji za urbanistično-arhitektonsko in
krajinsko oblikovanje, drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov, možnost etapnega izvajanja posegov, režim in začasna namembnost zemljišč, tolerance pri
legi in funkciji objektov, ki so lahko dopustne v projektni
dokumentaciji, obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta);
b) grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje
1:5000 in 1:25000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 v širšem merilu z
mejo LN,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja
ureditvena situacija lokacijskega načrta (na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske,
oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in
ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in
naprav s področja gospodarjenja javnih služb,
– prometno tehnična situacija (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
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– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne
profile internih cest.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se izdela predlog lokacijskega načrta, ki mora kot smiselni izvleček sestavin iz 28.,
29. in 32. člena ZUNDPP vsebovati še:
a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje LN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– tehnični elementi za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe) ter funkcionalna zemljišča.
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni – parcelacijski načrt gradbenih parcel s
funkcionalnimi zemljišči.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja LN
Posebne strokovne podlage
za LN
Osnutek UN
Stališča do pripomb
Predlog UN
Končno gradivo

45 dni po podpisu pogodbe
z izdelovalcem
90 dni po podpisu pogodbe z
izdelovalcem
15 dni po prejemu pripomb iz
JR
60 po sprejetju stališč do pripomb
15 dni po sprejetju UN na občinskem svetu

– S pripravo posebnih strokovnih podlag za lokacijski
načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek LN se izdela na osnovi posebnih strokovnih
podlag in programske zasnove.
– Ko župana Mestne občine Novo mesto in Občine
Šentjernej ugotovita, da je osnutek pripravljen po vsebini iz
6. točke tega programa ter da so v postopku opravljene tudi
druge aktivnosti iz tega programa (pogoji, mnenja itd.), posredujeta osnutek v obravnavo občinskima svetoma občin, ki
sprejmeta sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklep se objavit v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine
Novo mesto, Občine Šentjernej in sedežih krajevnih skupnosti Brusnice ter Orehovica za 30 dni po dnevu objave sklepa
o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javni razpravi se izvedeta na sedežu krajevnih skupnosti Brusnice in Orehovica v času javne razgrnitve.
– Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne
občine novo mesto v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka LN.
– Po končani javni razgrnitvi na predlog županov občinska sveta mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej
sprejmeta predlog stališč do pripomb in predlogov, podanih
v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju predloga stališč do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka dokumenta na občinskih svetih občin, župana poskrbita za pripravo dopolnjenega osnutka LN, na katerega se pridobe
predpisana soglasja ter ga kot predlog posredujta občinskima svetoma obeh občin v obravnavo in sprejem.
– Občinska sveta sprejmeta LN z odlokom, ki se objavi
v Uradnem listu RS.
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4. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnevom sprejetja na Občinskem svetu mestne
občine Novo mesto in Občine Šentjernej.
Št. 352-01-24/97-12
Novo mesto, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
Št. 061-95/345
Novo mesto, dne 29. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

3257.
Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski
svet mestne občine Novo mesto dne 2.10.1997 sprejel
PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA PLANA
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne
občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni
načrt poslovno-stanovanjskega kompleksa v Gotni vasi)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno
pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91,
12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92,
1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94,
78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97), za območje Mestne
občine Novo mesto – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti,
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– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za
njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na sanacijo opuščenega kamnoloma v sklopu bivše
betonarne podjetja Pionir, ureditev ter gradnjo obrtno-proizvodnih površin na platoju pod opuščenim peskokopom in
na gradnjo stanovanjskih hiš v SV delu ter se v vsebinskem
smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS,
št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je del območja že opredeljeno kot stavbno zemljišče (obstoječ proizvodni obrat podjetja Avtogalant in površine bivše betonarne), del pa kot 2.
območje kmetijskih zemljišč (opuščeni peskokop). Območje
se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča in sicer del je
uvrščen v ureditveno območje “VI/R2”, del pa v “VI/D2”.
Za vse nove posege je za obe UO predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta. Ker gre za ureditev in dograditev že obstoječega stavbnega fonda in sanacijo degradiranega prostora se bo območje urejalo z ureditvenim načrtom.
Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe strokovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7.
členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85).
Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se dopolnijo:
A) Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana
Srednjeročni družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letih od leta
1990 do 1997 za območje Mestne občine Novo mesto v
poglavjih:
6.4. Načini urejanja prostora
6.6 Kartografski del in programske zasnove; doda se
programska zasnova za poslovno-stanovanjski kompleks v
Gotni vasi
B) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnem in srednjeročnem planu občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto
1. kartografski del na kartah:
– zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev,
– zasnova sanacij,
– zasnova načinov urejanja.
2. kartografska dokumentacija:
list PKN 1:5000 NM-47
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim
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upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občine (Uradni list SRS, št. 20/85).
Programska zasnova se kot sestavina srednjeročnega
družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in 39. členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Sekretariat
za varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine Novo
mesto, izdelovalec dokumentov se na predlog investitorja in
v soglasju z občinsko prostorsko službo določi po sprejetju
programa priprave.
b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska strokovna služba pristojna za prostor – Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine
Novo mesto.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo
in turizem,
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Krajevna skupnost Gotna vas,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo
mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30.
dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
Pred podpisom pogodbe z izdelovalcem dokumentov je
potrebno razjasniti vse sporne zadeve v zvezi z lastništvom
zemljišč in različnimi interesi glede njihove namembnosti v KS.
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S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z
izdelovalcem.
Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v 45
dneh po podpisu pogodbe.
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v dveh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov po sprejemu gradiva iz prejšnje
alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavit v Uradnem listu
RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Novo mesto in sedežu Krajevne skupnosti Gotna vas za 30
dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee.
Javna razprava se izvedeta na sedežu Krajevne skupnosti Gotna vas v času javne razgrnitve.
Osnutek dokumenta se v času javne razgrnitve posreduje v obravnavo občinskemu svetu MONM.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do
pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občinska
strokovna služba pristojna za prostor, poskrbi za pripravo
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe
in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in
prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju:
MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju:
republiški prostorski plan).
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi
izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s poročilom o pripombah občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s programsko zasnovo za poslovno-stanovanjski
kompleks v Gotni vasi zagotovi sredstva investitor Avtogalant s.p. Jože Novak.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne
občine Novo mesto.
Št. 352-01-10/97-12
Novo mesto, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
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3258.
Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto dne 2. 10. 1997 sprejel
PROGRAM PRIPRAVE
ureditvenega načrta za poslovno stanovanjski kompleks
v Gotni vasi
1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine
Novo mesto je del zemljišč, ki se bodo urejala z ureditvenim
načrtom, v 2. območju kmetijskih zemljišč (degradirano območje opuščenega kamnoloma, kamor se neorganizirano odlaga odvečni in drug gradbeni material ter je potrebno sanacije), del pa je stavbno zemljišče (bivša betonarna in
proizvodni obrat z manipulativnimi površinami podjetja Avtogalant).
Obravnavano območje se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, in sicer del je uvrščen v ureditveno območje
“VI/R2”, del pa v “VI/D2”. Za vse nove posege je za obe UO
predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta.
Na tem območju je SGP Pionir leta 1979 zgradil betonarno, ki naj bi obratovala le začasno do leta 1982. Podjetje
Pionir, kljub nasprotovanju krajanov obratovanja betonarne
ni ustavilo vse do stečaja podjetja. Prostorsko ureditveni
pogoji, ki veljajo za to območje ne dovoljujejo širitve betonarne na obstoječi lokaciji. JZ od objektov bivše betonarne
je bil na podlagi lokacijske dokumentacije št. LDPO-82/93
in LDPO 154/96 zgrajen poslovni objekt v katerem se odvija
proizvodna izpušnih cevi podjetja Avtogalant.
Območje je degradirano in nujno potrebno sanacije.
2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega načrta
V območje urejanja z ureditvenim načrtom bodo vključena zemljišča, ki služijo dejavnosti podjetja Avtogalant,
opuščeni kamnolom ter zemljišča, kjer je obratovala betonarna. UN bo obravnaval območje v treh sklopih:
– sanacija opuščenega kamnoloma,
– ureditev in širitev proizvodnega obrata z potrebnimi
manipulativnimi površinami v skladu s prostorskimi možnostmi,
– proučitev možnosti gradnje individualnih stanovanjskih hiš v SV delu območja v skladu s prostorskimi možnostmi ter ob upoštevanju vidno izpostavljene lege.
Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana
z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju:
ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ureditvenega načrta so:
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– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občine s spremembami in dopolnitvami
(Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in
Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94,
58/95, 11/96, 16/96 in 21/97),
– lokacijska dokumentacija št. LDPO-82/93 in
LDPO-154/96,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– geološki podatki za območje opuščenega kamnoloma,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve…),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo
okolico.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo
osnutka UN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
V fazi izdelave posebnih strokovnih podlag se pripravijo
tudi variantne rešitve pozidave v SV delu območja.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta
ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ureditvenega načrta:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo
in turizem,
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Krajevna skupnost Gotna vas,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo
mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.
Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od
zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.
5. Vsebina ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP:
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OSNUTEK
a) tekstualni del
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in
napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja ureditvenega načrta.
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka,
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– topografska karta s prikazom območja urejanja z UN
v širšem merilu 1:5000,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja
1:500,
– ureditvena situacija območja 1:500,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav 1:500,
– ureditve po posameznih področjih (varovanje in urejanje naravne in kulturne deiščine, krajinske značilnosti, območja sanacij, plodna zemlja, vodnogospodarske ureditve,
zelene površine…) 1:500,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in
ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in
naprav s področja gospodarjenja javnih služb, 1.500,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav 1.500,
– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni profil internih cest.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana
soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in
gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi
grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja UN
Posebne strokovne podlage
za UN
Osnutek UN

Stališča do pripomb
Predlog UN
Končno gradivo

45 dni po podpisu pogodbe
z izdelovalcem
60 dni po potrjeni varianti
možne pozidave in zunanje
ureditve
15 dni po prejemu pripomb iz
JR
45 po sprejetju stališč do pripomb
15 dni po sprejetju UN na občinskem svetu
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Pred podpisom pogodbe z izdelovalcem dokumentov je
potrebno razjasniti vse sporne zadeve v zvezi z lastništvom
zemljišč in različnimi interesi glede njihove namembnosti v
KS.
S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni
načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokovnih
podlag in programske zasnove.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine predpisane s
programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno
razgrne.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine
Novo mesto krajevne skupnosti Gotna vas za 30 dni od
dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
v KS Gotna vas.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.
V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v
obravnavo občinskemu svetu MONM.
Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo
mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog
UN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v
prostor je:
Avtogalant, Novak Jože in Jožica, Ob potoku 10, Novo
mesto.
Izdelovalec ureditvenega načrta se določi na predlog
investitorja in v soglasju z občinsko službo pristojno za
prostor.
Koordinator pri izdelavi naloge je Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje MONM.
5. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne
občine Novo mesto.
Št. 352-01-10/97-12
Novo mesto, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
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PODČETRTEK
3259.
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in v skladu z zakonom o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 do 57/96) ter
zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do
14/95) ter na podlagi določil statuta Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju je svet KS na seji dne 19. 9. 1997 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje KS Pristava pri Mestinju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. 11. 1997 od 7. do 19. ure
na običajnih glasovalnih mestih oziroma na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija v Krajevni skupnosti
Pristava pri Mestinju.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za financiranje krajevne skupnosti v celoti – 100%. Uporabljala se bodo za izvajanje naslednjega programa:
– sofinanciranje pri asfaltiranju in razširitvi lokalnih
cest, v višini 45%,
– sofinanciranje izgradnje pločnika za pešce, v višini
15%,
– sofinanciranje izgradnje večnamenskega prostora v
Pristavi pri Mestinju v višini 10%,
– sofinanciranje razširitve pokopališča in dograditev mrliške vežice, v višini 5%,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS, v višini
7,5%,
– vzdrževanje lokalnih cest, v višini 10%,
– izvajanje nalog po sklepu sveta KS v višini 7,5%.
4. člen
Vrednost programa krajevne skupnosti iz 3. člena tega
sklepa znaša (ocena) 83,000.000 SIT. Višina sredstev, zbranih s samoprispevkom v petih letih, pa znaša 40,000.000 SIT
ali 48% vrednosti celotnega programa krajevne skupnosti.
Preostala sredstva naj bi se zagotovila na podlagi razpisov državnih organov, proračuna Občine Podčetrtek, del sredstev pa bodo krajani prispevali v denarju in delu.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2002.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za KS in zaposleni krajani,
ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v splošni
volilni imenik.
7. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Pristava
pri Mestinju v naslednji višini:

Stran 5329

1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto osebnih
dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so
osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske
obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane
za odmerjene davke;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
6. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in ne gozdnih površin;
7. 200 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki nepremičnin na območju KS Pristava pri Mestinju (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih
materialov, vinogradov in sadovnjakov in gozdov, ki nimajo
stalnega prebivališča na območju KS Pristava pri Mestinju.
Krajani, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih
invalidih vojne od denarnega nadomestila za telesno okvaro,
od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne
presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od
nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem
delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega osebnega
dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji
od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, oziroma
med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno
in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje –
izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v
tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnjakov plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na osnovi poslane položnice.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
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Krajevna skupnost Pristava pri Mestinju
Na referendumu dne 23. 11. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002 za
sofinanciranje programa krajevne skupnosti.
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II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se
nanaša na gradnjo sedmih prostostoječih stanovanjskih objektov, doma upokojencev, poslovno-stanovanjske hiše in
dveh prizidkov k osnovni šoli.

GLASUJEM
“ZA”

žig

“PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda za, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja oziroma obkroži besedo
proti, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme svet KS, če se
bo glasovalcev, ki bodo glasovali, izjavila zanj na referendumu.
12. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se
objavita v Uradnem listu RS.
13. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren svet KS, ki bo o zbranih in porabljenih
sredstvih po potrebi poročal zboru občanov.
14. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet.
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN
Vojnik – cona 8 in 9 se prične z dnem objave sklepa v
Uradnem listu RS, na sedežu KS Vojnik in v prostorih Občine Vojnik ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno
razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna
obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. Datum in kraj
obravnave bosta objavljena naknadno na sedežu KS Vojnik,
krajani pa obveščeni na krajevno običajen način.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da
se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-41/97
Vojnik, dne 22. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

Pristava pri Mestinju, dne 14. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta KS Pristava
Srečko Gobec l. r.

ZREČE
VOJNIK
3261.
3260.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet občine Vojnik
na seji dne 22. 10. 1997

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti
Zreče na seji dne 20. oktobra 1997 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Vojnik – cona 8 in 9

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče

I
Občinski svet občine Vojnik odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik
– cona 8 in 9, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje
d.o.o. pod št. 033/97 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št.
18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

l. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Zreče, ki
vključuje naselja: Boharina, Gračič, Loška gora, Osredek,
Radana vas, Zlakova in Zreče.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:
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– odplačilo kredita za telovadnico,
– širitev in ureditev pokopališča,
– širitev in modernizacija vodovoda,
– izgradnja čistilne naprave,
– ureditev rekreacijskega centra in dodatna otroška
igrišča,
– gradnja obvoznice v Zg. Zrečah,
– ceste, pločniki in kanalizacija,
– javna razsvetljava in trafo postaje,
– avtobusna postajališča,
– plinifikacija,
– kabelska TV,
– gradnja večstanovanjskega objekta,
– ureditev dodatnih parkirnih prostorov,
– obnova cerkve Sv. Egidija v muzej,
– nakup orgel.
3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah in meseca
septembra 1997 ocenjen na 706,000.000 SIT. S krajevnim
samoprispevkom bo v petih letih zbrano 150,000.000 SIT.
Za izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva
proračuna Občine Zreče ter druga sredstva.
4. člen
Z referendumom bo uveden krajevni samoprispevek za
obdobje petih let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Zreče ter lastniki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vikendov
in vinskih kleti, ter kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki tu
nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji
delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Zreče,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske
oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Zreče
stalnega prebivališča.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v
12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.

Stran 5331

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Zreče dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz 7. in
8. alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek enkrat
letno na žiro račun Krajevne skupnosti Zreče in sicer do
31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem
položnice za plačilo.
8. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja, 23. november 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti na običajnih glasovalnih mestih.
9. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala
na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Zreče št. 50720842-144-82107.
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skupnosti Zreče, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o
višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Zreče in
vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v
splošni volilni imenik ter lastniki vikendov in vinskih kleti,
stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih objektov, ki tu
nimajo stalnega prebivališča. Lastniki oziroma solastniki glasujejo tako, da glasuje eden izmed njih.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Zreče
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Zreče dne 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo 5 let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– odplačilo kredita za telovadnico,
– širitev in ureditev pokopališča,
– širitev in modernizacijo vodovoda,
– izgradnjo čistilne naprave,
– ureditev rekreacijskega centra in dodatna otroška
igrišča,
– gradnjo obvoznice v Zg. Zrečah,
– ceste, pločnike in kanalizacijo,
– javno razsvetljavo in trafo postaje,
– avtobusna postajališča,
– plinifikacijo,
– kabelsko TV,
– gradnja večstanovanjskega objekta,
– ureditev dodatnih parkirnih prostorov,
– obnovo cerkve Sv. Egidija v muzej, nakup orgel.
GLASUJEM
“ZA”

“PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.
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12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 23. 10.
1997.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/97
Zreče, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik Sveta
krajevne skupnosti Zreče
Ivan Umnik l. r.

3262.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti
Gorenje na seji dne 30. 9. 1997 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje
l. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Gorenje, ki
vključuje naselja: Bezovje, Črešnova, Gorenje, Koroška vas,
Padeški vrh, Planina na Pohorju.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:
– izgradnja nove šole s spremljajočimi objekti,
– razširitev pokopališča,
– modernizacija lokalnih cest,
– vodovodno omrežje,
– ureditev kanalizacije.
3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca
septembra 1997 ocenjen na 122,500.000 SIT. S krajevnim
samoprispevkom bo v petih letih zbrano 20,000.000 SIT. Za
izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Zreče ter druga sredstva.
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– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,
– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji
delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Gorenje,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske
oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Gorenje
stalnega prebivališča.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v
12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Gorenje dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz 7. in
8. alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek enkrat
letno na žiro račun Krajevne skupnosti Gorenje in sicer do
31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem
položnice za plačilo.
8. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja, 23. november 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti na običajnih glasovalnih mestih.

4. člen
Z referendumom bo uveden krajevni samoprispevek za
obdobje petih let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

9. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala
na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Gorenje, št.
50720-842-144-82112.
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skupnosti Gorenje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.

5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Gorenje ter lastniki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vikendov in vinskih kleti, ter kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki tu
nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Gorenje
in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani
v splošni volilni imenik ter lastniki vikendov in vinskih
kleti, stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih objektov,
ki tu nimajo stalnega prebivališča. Lastniki oziroma solastniki glasujejo tako, da glasuje eden izmed njih.
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11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Gorenje
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Gorenje dne 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo 5 let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– izgradnjo nove šole s spremljajočimi objekti,
– razširitev pokopališča,
– modernizacijo lokalnih cest,
– vodovodno omrežje,
– ureditev kanalizacije.
GLASUJEM
“ZA”
“PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.
12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 23. 10.
1997.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/97
Gorenje, dne 30. oktobra 1997.
Predsednik Sveta
krajevne skupnosti Gorenje
Ludvik Smogavc l. r.

3263.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti
Stranice na seji dne 26. 9. 1997 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stranice
l. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Stranice, ki vključuje naselja: Bukovlje, Križevec in Stranice.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:
– izgradnja otroškega vrtca,
– obnova in razširitev cest na območju krajevne skupnosti (naselje Stranice, Zg. vas, Grabnšek-Kolar, od ribnikov
do Čretveža),
– nakup gasilske cisterne,
– javna razsvetljava v vaseh Lipa, Križevec, Graber,
Čretvež,
– vodovod Zaburg,
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– izgradnja in obnova avtobusnih postajališč,
– ureditev kanalizacije v strnjenih naseljih,
– regulacija potoka Tesnica.
3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca
septembra 1997 ocenjen na 112,000.000 SIT. S krajevnim
samoprispevkom bo v petih letih zbrano 32,500.000 SIT. Za
izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Zreče ter druga sredstva.
4. člen
Z referendumom bo uveden krajevni samoprispevek za
obdobje petih let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Stranice ter
lastniki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vikendov in vinskih kleti, ter kmetijskih in gozdnih zemljišč,
ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,
– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji
delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Stranice,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske
oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Stranice
stalnega prebivališča.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v
12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Stranice dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz 7. in
8. alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek enkrat
letno na žiro račun Krajevne skupnosti Stranice in sicer do
31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem
položnice za plačilo.
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8. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja, 23. november 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti na običajnih glasovalnih mestih.
9. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Stranice.
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skupnosti Stranice, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Stranice
in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani
v splošni volilni imenik ter lastniki vikendov in vinskih
kleti, stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih objektov,
ki tu nimajo stalnega prebivališča. Lastniki oziroma solastniki glasujejo tako, da glasuje eden izmed njih.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Stranice
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Stranice dne 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo 5 let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– izgradnjo otroškega vrtca,
– obnovo in razširitev cest na območju krajevne skupnosti (naselje Stranice, Zg. vas, Grabnšek-Kolar, od ribnikov
do Čretveža),
– nakup gasilske cisterne,
– javno razsvetljavo v vaseh Lipa, Križevec, Graber,
Čretvež,
– vodovod Zaburg,
– izgradnjo in obnovo avtobusnih postajališč,
– ureditev kanalizacije v strnjenih naseljih,
– regulacijo potoka Tesnica.
GLASUJEM
“ZA”
“PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.
12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 23. 10.
1997.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/97
Stranice, dne 26. septembra 1997.
Predsednik Sveta
krajevne skupnosti Stranice
Maksimiljan Brečko l. r.
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3264.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti
Skomarje na seji dne 26. 9. 1997 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Skomarje
l. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Skomarje, ki vključuje naselje Skomarje.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:
– vzdrževanje in modernizacija krajevnih cest,
– razširitev pokopališča in postavitev ograje,
– obnova mrliške veže,
– razširitev javne razsvetljave,
– izdelava hidrantnega omrežja Ločnik,
– postavitev trafo postaje Ločnik,
– obnova igrišča (mladinske akcije).
3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca
septembra 1997 ocenjen na 36,500.000 SIT. S krajevnim
samoprispevkom bo v petih letih zbrano 5,000.000 SIT. Za
izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Zreče ter druga sredstva.
4. člen
Z referendumom bo uveden krajevni samoprispevek za
obdobje petih let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Skomarje ter
lastniki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vikendov in vinskih kleti, ter kmetijskih in gozdnih zemljišč,
ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,
– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji
delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Skomarje,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske
oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Skomarje stalnega prebivališča.
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6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v
12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Skomarje dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz 7. in
8. alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek enkrat
letno na žiro račun Krajevne skupnosti Skomarje, in sicer do
31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem
položnice za plačilo.
8. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja, 23. november 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna
komisija krajevne skupnosti na običajnih glasovalnih mestih.
9. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Skomarje, št.
50720-842-144-82128.
Nadzor nad zbiranjem, porabe in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skupnosti Skomarje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Skomarje in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso
vpisani v splošni volilni imenik ter lastniki vikendov in
vinskih kleti, stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih
objektov, ki tu nimajo stalnega prebivališča. Lastniki oziroma solastniki glasujejo tako, da glasuje eden izmed njih.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Skomarje
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Skomarje dne 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za dobo 5 let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– vzdrževanje in modernizacijo krajevnih cest,
– razširitev pokopališča in postavitev ograje,
– obnovo mrliške veže,
– razširitev javne razsvetljave,
– izdelavo hidrantnega omrežja Ločnik,
– postavitev trafo postaje Ločnik,
– obnovo igrišča (mladinske akcije).
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GLASUJEM
“ZA”

“PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.
12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je
23. 10. 1997.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/97
Skomarje, dne 26. septembra 1997.
Predsednik Sveta
krajevne skupnosti Skomarje
Jože Hartman l. r.

3265.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS,
št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti
Dobrovlje na seji dne 3. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Dobrovlje
l. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Dobrovlje, ki vključuje ulici Dobrava in Gabrovlje.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena
za sofinanciranje naslednjega programa:
– izgradnja večnamenskega doma z igriščem,
– razširitev lokalnih cest,
– dokončanje javne razsvetljave,
– ureditev kanalizacije,
– hidranti za požarno varnost,
– kabelska TV.
3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca
septembra 1997 ocenjen na 39,500.000 SIT. S krajevnim
samoprispevkom bo v petih letih zbrano 9,500.000 SIT. Za
izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Zreče ter druga sredstva.
4. člen
Z referendumom bo uveden krajevni samoprispevek za
obdobje petih let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Dobrovlje ter
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lastniki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vikendov in vinskih kleti, ter kmetijskih in gozdnih zemljišč,
ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade
in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov
družb, ki si ne izplačujejo plače,
– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji
delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na
območju Krajevne skupnosti Dobrovlje,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske
oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Dobrovlje stalnega prebivališča.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v
12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega
odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka
višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer
nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval
samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Dobrovlje dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz 7. in
8. alineje 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Dobrovlje in
sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje
zavezancem položnice za plačilo.
8. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja, 23. november
1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija
krajevne skupnosti na običajnih glasovalnih mestih.
9. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Dobrovlje, št.
50720-842-144-82154.
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skupnosti Dobrovlje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Dobrovlje in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso
vpisani v splošni volilni imenik ter lastniki vikendov in
vinskih kleti, stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih

Št. 67 – 30. X. 1997

objektov, ki tu nimajo stalnega prebivališča. Lastniki oziroma solastniki glasujejo tako, da glasuje eden izmed njih.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Dobrovlje
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti
Dobrovlje dne 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za dobo 5 let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– izgradnjo večnamenskega doma z igriščem,
– razširitev lokalnih cest,
– dokončanje javne razsvetljave,
– ureditev kanalizacije,
– hidrante za požarno varnost,
– kabelsko TV.
GLASUJEM
“ZA”
“PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo
“ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.
12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je
23. 10. 1997.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/97
Dobrovlje, dne 3. oktobra 1997.
Predsednik Sveta
krajevne skupnosti Dobrovlje
Stanko Makovec l. r.

ŽIRI
3266.
Na podlagi 12. in 19. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Občinski svet
občine Žiri na seji dne 22. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o razpisu zakonodajnega referenduma o določitvi
praznika Občine Žiri in določitvi njenih simbolov
1. člen
Na zahtevo petih svetnikov Občinskega sveta občine
Žiri se razpiše predhodni zakonodajalni referendum o predlogu odloka o določitvi praznika in simbolov Občine Žiri.
2. člen
Na referendumu se glasuje o naslednjih referendumskih
vprašanjih:
a) na zahtevo petih svetnikov Občine Žiri o vprašanju,
ki glasi: Ali ste za to, da se v odloku o določitvi praznika in
simbolov Občine Žiri, ki ga bo sprejel Občinski svet občine
Žiri določi:
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– praznik Občine Žiri je 23. december (v spomin na
23. 12. 1981, ko je Skupščina občine Škofja Loka na seji
zbora krajevnih skupnosti sprejela odlok o združitvi naselij
(Žiri, Dobračeva, Nova vas, Stara vas) na ožjem območju
Žirov v naselje z imenom Žiri) in da ima Občina Žiri dva
spominska dneva, in sicer prvi spominski dan 23. oktober (v
spomin na 23. 10. 1943 – dan ko so bile Žiri osvobojene
izpod nacizma) in drugi spominski dan na Martinovo nedeljo
(ko je farno žegnanje – god zavetnika žirovske farne cerkve);
b) na zahtevo petih svetnikov Občine Žiri o vprašanju,
ki glasi: Ali ste za to, da se v odloku o določitvi praznika in
simbolov Občine Žiri, ki ga bo sprejel Občinski svet občine
Žiri določi:
– grb Občine Žiri je moder lintvern na srebrni podlagi,
ki drži v krempljih bukovo vejo z bukovim žirom in dvema
bukovima listoma.
3. člen
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo 23.
novembra 1997, hkrati z volitvami predsednika Republike
Slovenije.
4. člen
Ta odlok se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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Popravek
V ukazu o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
64-3164/97 z dne 17. X. 1997, se osma vrstica pravilno
glasi:
prof. Dušanu Ogrinu.
Uredništvo
Popravek
V sklepu o razpisu referenduma za ustanovitev Vaških
skupnosti v Občini Vodice, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 65-3211/97 z dne 24. X. 1997, se v 5. členu doda
tretji odstavek, ki glasi:
Vaške skupnosti (VS) bi opravljale naslednje naloge:
– upravljanje s prenesenim občinskim premoženjem,
– opravljanje drugih prenesenih nalog v pristojnosti občine na področju komunale, družbenih in drugih dejavnosti,
– pomoč občinskim organom v primerih, ki zadevajo
območje določene vaške skupnosti.
Predsednik
Občinskega sveta občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Žiri
Marjan Žakelj l. r.
VSEBINA

V spremembi poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20.
člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo,
javnimi podjetji in javnimi zavodi, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 64/97 z dne 17. oktobra 1997, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 114.
člena poslovnika Državnega zbora dajem
popravek
spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih
ali zavodih
Pod besedilom “dodajo se podjetja:” se zaporedna številka “47” pri gospodarski družbi FLORA, trgovina z mešanim blagom d.o.o., Črnomelj, Sedež: Stražnji vrh 1, Črnomelj nadomesti z zaporedno številko “48”, zaporedne številke
“48, 49, 50, 51 in 52” pa se ustrezno preštevilčijo v zaporedne številke “49, 50, 51, 52 in 53”.
Št. 432-03/93-1
Ljubljana, dne 27. oktobra 1997.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček, dipl. jur. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3216. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije
v Portugalski republiki

5277

VLADA
3217. Uredba o plačah delavcev Ministrstva za
notranje zadeve Republike Slovenije v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih
v mednarodnih organizacijah

5277

3218. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
o določitvi objektov in naprav ter drugih
posegov v prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje in urejanje prostora pristojni republiški upravni organ
3219. Sklep o uskladitvi preživnin

5278
5278

MINISTRSTVA
3220. Pravilnik o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev

5279

3221. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o uporabi igralnih avtomatov
zunaj igralnic

5280

USTAVNO SODIŠČE
3222. Dopolnilna odločba o načinu izvršitve odločbe o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 145. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij z ustavo

5281

Stran
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3223. Razveljavitev odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in odločbe Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
3224. Odločba o odpravi pravil za izvolitev
predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, ki jih je sprejel Občinski svet
občine Trebnje
3225. Spor o pristojnosti
3226. Odločba o razveljavitvi dela 87. člena zakona o volitvah v Državni zbor, o določitvi ugotavljanja izida glasovanja po pošti
iz tujine ter o datumu morebitnega ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike v letu 1997

3240. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Polana o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in
za območje vasi Brezovica v Krajevni
skupnosti Polana (Črenšovci)

5302

3241. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini
Grosuplje

5302

3242. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole “Dragomirja Benčiča-Brkina” Hrpelje (Hrpelje-Kozina)

5304

5287

3243. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Krško prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalna demokracija Slovenije

5306

5291

3244. Odlok o spremembah odloka o ureditvi
prometa v starem mestnem jedru Laško –
SMJ Laško
3245. Sklep o določitvi cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško

5291

3246. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija,
d.o.o.
3247. Odlok o lokacijskem načrtu kanalizacije s
čistilno napravo Križevci (Ljutomer)

5310

3248. Odlok o pogojih za obvezno priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje v Občini
Ljutomer

5311

5281

5285
5286

BANKA SLOVENIJE
3227. Sklep o spremembi sklepa o načinu izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnih posojil
SODNI SVET
3228. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije
o ponovnem javnem pozivu sodnikov k
vložitvi kandidatur za prosti mesti
3229. Sklep o imenovanju sodnic na sodniško
mesto višje sodnice
3230. Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice svetnika višjega sodišča
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3231. Pravila igre na srečo hitra srečka
3232. Sklep o določitvi vzorca pooblastila za glasovanje na skupščini delniške družbe
3233. Aneks, št. 2 h kolektivni pogodbi stanovanjske dejavnosti
OBČINE
3234. Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana
3235. Program priprave ureditvenega načrta
“Straža” (Bled)
3236. Program priprave ureditvenega načrta
“Ribenska gora” (Bled)
3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Brežice
3238. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Cankova-Tišina
3239. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci)

Stran

5291
5291

5292
5293
5295

5296
5298
5300

5301

5301

5301

3249. Odlok o pogojih za obvezno priključitev
na javno vodovodno omrežje v Občini
Ljutomer
3250. Sklep o povišanju cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih Občine Ljutomer
3251. Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim
plinom v omrežju (Logatec)
3252. Odlok o varstvu vodnega vira “Kaptažna
vrtina Grčarevec – G/97” (Logatec)
3253. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Občine Mengeš
3254. Odlok o plakatnih objektih, neprometnih
znakih in o plakatiranju v Občini Mislinja

5306
5307

5307

5312
5314
5314
5317

5319

5319

3255. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za
obodbje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo m esto in občine Šentjernej, dopolnjenega 1997 (programska zasnova za lokacijski načrt za
sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec) (Novo mesto)

5320

3256. Program priprave lokacijskega načrta za
sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec (Novo mesto)

5322

Št. 67 – 30. X. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5339

Stran

3257. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska
zasnova za ureditveni načrt poslovno-stanovanjskega kompleksa v Gotni vasi (Novo mesto)

5325

3258. Program priprave ureditvenega načrta za
poslovno stanovanjski kompleks v Gotni
vasi (Novo mesto)

5327

3259. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju (Podčetrtek)
3260. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Vojnik – cona 8 in 9
3261. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Zreče

Stran

3262. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Gorenje (Zreče)
3263. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Stranice (Zreče)

5329

5330

3264. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Skomarje (Zreče)
3265. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Dobrovlje (Zreče)
3266. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o določitvi praznika Občine Žiri in
določitvi njenih simbolov
–
Popravek
spremembe
poročila
o
gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
–
Popravek ukaza o podelitvi odlikovanja
častnega znaka svobode Republike Slovenije
–
Popravek sklepa o razpisu referenduma
za ustanovitev Vaških skupnosti v Občini
Vodice

Pravkar izšlo!
mag. Dušan Požar

KAZENSKI ZAKONIK V PRAKSI
(OPISI KAZNIVIH DEJANJ)
Kazenski zakonik uresničuje svojo represivno funkcijo v kazenskem postopku predvsem
tako, da se abstraktna kazniva dejanja, določena v njegovem posebnem delu, najprej
preoblikujejo v konkretne oblike, nato pa obravnavajo kot predmet kazenskega postopka.
Konkretni opisi kaznivih dejanj so tako podlaga za usmerjanje procesne aktivnosti
udeležencev kazenskega postopka: sodnika, tožilca, obdolženca in zagovornika. V bistvu
gre za svojevrstno razlago kazenskega zakonika in za tehniko njegove uporabe, je zapisal
avtor priročnika, mariborski višji državni tožilec.
Poenostavljeno bi temu lahko rekli, da je od A odvisen Ž: na razplet postopka torej
bistveno vpliva opis kaznivega dejanja. Vzorce zdaj ponuja priročnik, pri svojem delu pa
jih bodo lahko uporabili tako organi odkrivanja kot pregona in sojenja. Ker na slovenskem
knjižnem trgu že kar nekaj desetletij ni bilo podobnega priročnika, ni dvoma, da bo
zanimiv tudi za študente prava.
Cena: 3360 SIT

(10433)

5332

5333

5334

5335

5336
5336
5336

5336
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DELOVNIH
RAZMERJIH, PLAČAH,
ZAPOSLOVANJU IN
ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI
(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)
Po novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti bodo zaposleni dobivali dodatek
za delovno dobo do konca leta 1999, regres za letni dopust pa bo prihodnje leto znašal 102.000
SIT. To sta samo dve med številnimi novostmi, ki so objavljene v novi knjižici zbirke predpisov.
V njej so zbrani vsi predpisi o delovnih razmerjih, plačah in zaposlovanju, ki so izšli do 5.
septembra 1997.
Tako so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni tudi:
– zakon o inšpekciji dela
– splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti s tarifno prilogo
– navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
– pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
– predpisi o plačah direktorjev
– predpisi o plačah v državnih organih, javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti
– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
– pravilniki na področju aktivne politike zaposlovanja in o izplačevanju nadomestil oziroma
denarne pomoči med brezposelnostjo
– pravilnik o štipendiranju
– poglavja novega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki govorijo o delovnih
razmerjih in plačah
– zakon o zaposlovanju tujcev z novimi navodili za njegovo izvajanje
Cena 3465 SIT

(10431)

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.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun
50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po
13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

