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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 70

Ljubljana, petek 14. novembra 1997

DRŽAVNI ZBOR
3371.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-F)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o delavcih v državnih organih (ZDDO-F), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji, 29. oktobra 1997.
Št. 001-22-109/97
Ljubljana, dne 6. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH (ZDDO-F)
1. člen
V zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list
RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) se v celotnem besedilu v vseh stavčnih zvezah:
– besedi “izvršni svet” nadomestita z besedo “vlada” v
ustreznem sklonu;
– besedi “osebni dohodek” nadomestita z besedo “plača” v ustreznem sklonu;
– besedi “republiški sekretariat” nadomestita z besedo
“ministrstvo” v ustreznem sklonu;
– besedi “republiški sekretar” nadomestita z besedo “minister” v ustreznem sklonu;
– črtajo besede “iste družbenopolitične skupnosti”, besede “druge družbenopolitične skupnosti” in besede “posebne družbenopolitične skupnosti”;
– beseda “objava” nadomesti z besedama “javni natečaj” v ustreznem sklonu;
– besedi “strokovna izobrazba” nadomestita z besedo
“izobrazba”.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delavec sklene delovno razmerje za nezasedeno delovno mesto, določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest,
za katerega izpolnjuje predpisane pogoje. Delovno razmerje
se sklene z odločbo funkcionarja, ki vodi upravni organ (v
nadaljnjem besedilu: predstojnik) po postopku, določenim z
aktom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada).
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Leto VII

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest ministrstva oziroma organov v njegovi sestavi izda
minister s soglasjem vlade. Predstojnik organa v sestavi
pripravi predlog akta notranje organizacije in sistemizacije
delovnih mest organa v sestavi.
Pri pripravi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
mora predstojnik upoštevati pristojnostim, pooblastila in obseg nalog organa. Notranjo organizacijo in razmerja med
organizacijskimi enotami mora urediti tako, da je zagotovljeno strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje funkcij
organa. S spremembami akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest lahko predstojnik s soglasjem vlade
odpravlja oziroma ustanavlja notranje organizacijske enote
in delovna mesta.
Na predlog ministrstva, pristojnega za upravo, določi
vlada skupne osnove in kriterije za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest ter nomenklaturo nazivov in
vsebino nalog za skupine delovnih mest, enotne zahteve
glede izobrazbe in druge pogoje, potrebne za zasedbo delovnih mest.”
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Načelnik upravne enote ima pooblastila predstojnika,
ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.”
4. člen
V prvi alinei prvega odstavka 4. člena se beseda “SFRJ”
nadomesti z besedama “Republike Slovenije”.
V četrtem odstavku 4. člena se črtata besedi “pravosodje in”.
5. člen
V 8. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek,
ki se glasijo:
“Delovno razmerje se lahko na podlagi prejšnjega odstavka sklene le, če opravljanja nalog državnega organa ni
smotrno zagotoviti s spremembami akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, z razporejanjem delavcev
iz drugega državnega organa, ali z odreditvijo dela delavcem
na drugih delovnih mestih v istem ali drugem državnem
organu.
Delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja funkcije ministra, lahko izjemoma sklene tudi delavec, ki v kabinetu ministra opravlja strokovno tehnične, specializirane oziroma najzahtevnejše pospeševalne in razvojne naloge uprave,
vezane na ministrove funkcije vodenja ministrstva in usklajevanja strokovnih področij dela znotraj ministrstva. Delovno razmerje sklene brez javnega natečaja in ne glede na
določbe akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest o predhodnem preizkusu usposobljenosti za delo, poskusnem delu in pogoju delovne dobe. Na predlog ministra
določi vlada, najkasneje v 60 dneh od dneva nastopa svoje
funkcije, kriterije zahtevnosti in število takih delovnih mest
v kabinetu ministra.
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Delovno razmerje za določen čas iz prejšnjega odstavka sklene delavec s pogodbo o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah, datumu nastopa dela, nazivu delovnega mesta, vrsti in opisu
dela, delovnem razmerju s polnim ali krajšim delovnim časom in o drugih pravicah in obveznostih. V pogodbi o zaposlitvi za določen čas se lahko delavcu določi tudi pravica do
prejemanja plače po prenehanju delovnega razmerja, če ne
more najti zaposlitve, vendar največ za tri mesece.”
6. člen
V tretjem odstavku 12. člena se številka “10” nadomesti s številko “8”.
7. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za pomoč pri vodenju in usklajevanju dela v upravnih
organih in v upravnih enotah, za vodenje organizacijskih
enot na širših delovnih področjih upravnega organa, za vodenje upravnih enot in za opravljanje najzahtevnejših in
specializiranih nalog se imenujejo višji upravni delavci.”
V drugem odstavku se črta besedilo “na delovnem področju upravnega organa”.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Višji upravni delavci so: generalni sekretar, državni
podsekretar, svetovalec vlade, podsekretar, pomočnik predstojnika, svetovalec predstojnika, načelnik upravne enote,
pomočnik načelnika upravne enote, vodja notranje organizacijske enote v upravni enoti, svetovalec načelnika upravne
enote, vodja izpostave v upravni enoti in višji svetovalec.”
9. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Višje upravne delavce imenuje vlada na predlog predstojnika; imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali končano
visoko upravno šolo, če ni enakega programa za pridobitev
univerzitetne izobrazbe.”
10. člen
Črta se 20. člen.
11. člen
Črta se 22. člen.
12. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Organ, pristojen za imenovanje, razreši višjega upravnega delavca oziroma upravnega delavca:
1. ki pisno zaprosi za razrešitev ali za prenehanje delovnega razmerja;
2. ki mu preneha delovno razmerje po zakonu;
3. ki po delovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za opravljanje dela.
Šteje se, da višji upravni delavec oziroma upravni delavec po delovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za
opravljanje dela:
– če nima znanj in zmožnosti za opravljanje del delovnega mesta;
– če ne dosega pričakovanih rezultatov, ker ne opravlja
s sistemizacijo ali z odredbo predstojnika naloženih nalog v
določenih in dogovorjenih rokih oziroma naloženih nalog ne
opravlja strokovno in kvalitetno;
– če organizacijska enota, ki jo vodi ne opravlja z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
določenih nalog oziroma, če ne izvršuje pooblastil;
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– če zaradi neustreznega vodenja prihaja do nesoglasij
med delavci, drugimi organizacijskimi enotami oziroma s
predstojnikom.
Dejstva iz prejšnjega odstavka ugotovi tričlanska komisija, ki jo imenuje predstojnik. Komisijo sestavljajo delavci
istega ali s soglasjem predstojnika drugega organa, delavci
tega organa, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe ter
zasedajo najmanj enako zahtevno in po vsebini dela podobno delovno mesto, kot ga zaseda delavec, ki je v postopku.
V postopku ugotavljanja dejstev iz prejšnjega odstavka
se višjemu upravnemu delavcu oziroma upravnemu delavcu
omogoči, da se izjasni o dejstvih ter, da si zagotovi obrambo.
Predlog predstojnika za razrešitev višjega upravnega
delavca na podlagi 3. točke prvega odstavka tega člena mora
biti strokovno utemeljen, predlogu mora biti priloženo poročilo komisije. V odločbi o razrešitvi upravnega delavca morajo biti razlogi za razrešitev strokovno utemeljeni z ugotovitvami iz poročila komisije.
Zoper odločbo o razrešitvi je dopusten upravni spor.”
13. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
“23.a člen
Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena se smiselno uporabljajo v postopku ugotavljanja,
ali je strokovno tehnični delavec po delovnih in strokovnih
kvalitetah še primeren za opravljanje dela.
Odločba o ugotovitvi, da strokovno tehnični delavec po
delovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za opravljanje dela, mora biti strokovno utemeljena z ugotovitvami iz
poročila komisije.”
14. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delavcu, ki je razrešen po 3. točki prvega odstavka 23.
člena tega zakona in strokovno tehničnemu delavcu, za katerega se ugotovi, da po delovnih in strokovnih kvalitetah ni
več primeren za opravljanje dela, lahko preneha delovno
razmerje po preteku odpovednega roka.
Če delavcu iz prejšnjega odstavka ne preneha delovno
razmerje, se razporedi v isti ali drug državni organ na delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim, v skladu s 30. in 31. členom tega zakona.
Če ne sprejme razporeditve po prejšnjem odstavku, mu
preneha delovno razmerje po preteku odpovednega roka.”
15. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
“24.a člen
Delavca, katerega delo zaradi spremenjenega obsega
dela in s tem povezanih organizacijskih sprememb v organu,
ni več potrebno, se z istim nazivom razporedi v skladu s 30.
in 31. členom tega zakona.
V primeru, da ga ni mogoče razporediti, se uporabijo
določbe 56. člena tega zakona.”
16. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delavec, razen višjega upravnega delavca, sme, poleg
svojega dela opravljati dejavnosti v gospodarskih družbah
ali opravljati enaka oziroma podobna dela, kot jih opravlja
na svojem delovnem mestu, pri drugem organu ali organizaciji le na podlagi pisnega dovoljenja predstojnika.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme delavec
opravljati samostojno znanstveno in pedagoško delo, delo v
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kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah ter delo na publicističnem
področju.”
17. člen
V 31. členu se črta peti odstavek.
18. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
“31.a člen
Delavcu lahko predstojnik začasno, vendar največ za
obdobje enega leta, odredi opravljanje tudi drugih nalog iz
pristojnosti organa, v katerem ima sklenjeno delovno razmerje, ali drugega organa s soglasjem predstojnika tega organa, ki ne sodijo v opis njegovega delovnega mesta, če
zahtevnost nalog ustreza njegovi izobrazbi, znanju in
zmožnostim.
Naloge iz prejšnjega odstavka lahko predstojnik odredi, če se začasno poveča obseg dela organa, če je treba
nadomestiti začasno odsotnega delavca, če gre za projektno
delo in če ugotovi, da je takšen način opravljanja teh nalog
najučinkovitejši in najracionalnejši ter bistveno ne vpliva na
izvajanje z opisom delovnega mesta določenih nalog.
Opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena odredi
predstojnik z odločbo, s katero določi tudi višino plačila za
opravljanje nalog.”
19. člen
V prvem odstavku 33. člena se za besedama “delovnega mesta” črta besedilo “in delavec, za katerega se ugotovi,
da ni zmožen opravljati dela, ki mu je zaupano”.
Drugi odstavek se črta.
20. člen
13. točka prvega odstavka 45. člena se spremeni tako,
da se glasi:
“13. opravljanje dejavnosti v gospodarskih družbah ali
opravljanje enakih oziroma podobnih del pri drugem organu
ali organizaciji brez pisnega dovoljenja predstojnika, razen
za delo, za katero tako dovoljenje po zakonu ni potrebno,”.
21. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za posamezna delovna mesta, ki zahtevajo specifična
strokovna znanja ali posebno izurjenost oziroma za delovna
mesta, ki zaradi zahtevnosti in izpostavljenosti ter za delovna mesta, ki jih je nujno potrebno zasesti zaradi nemotenega
in učinkovitega delovanja države, lahko vlada izjemoma
določi višji količnik, kot je določen v zakonu.
V primerih povečanega obsega dela organa in v primerih nadpovprečne delovne obremenjenosti delavcev na delovnih mestih, kjer opravljajo najzahtevnejše in ključne naloge organa, zlasti na delovnih mestih generalnih sekretarjev,
državnih podsekretarjev in načelnikov upravnih enot ter na
delovnih mestih, na katerih delavci sklenejo delovno razmerje na podlagi tretjega odstavka 8. člena tega zakona,
določi vlada višino in obseg sredstev za plačilo povečanega
obsega dela.”
22. člen
Predpisa iz prvega in četrtega odstavka 2. člena tega
zakona izda vlada najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega
zakona.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest morajo biti usklajeni s tem zakonom in s predpisom iz
četrtega odstavka 2. člena tega zakona, najkasneje v 90 dneh
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po uveljavitvi predpisa iz četrtega odstavka 2. člena tega
zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-01/90-5/41
Ljubljana, dne 29. oktobra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3372.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji, 30. oktobra 1997.
Št. 001-22-110/97
Ljubljana, dne 7. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA (ZZVN-C)
1. člen
V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS,
št. 63/95, 8/96 in 44/96) se za 16. členom doda nov 16.a člen,
ki glasi:
“16.a člen
Upravičenec do odškodnine v obliki denarne rente je
prisilni mobiliziranec, ki je zaradi nepriznavanja obdobij
zavarovanja od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnih pred
31. 3. 1992, ostal v zavarovanju tudi po času, ko bi z upoštevanjem teh obdobij dosegel polno pokojninsko dobo in njegova skupna zavarovalna doba z upoštevanjem navedenih
obdobij presega polno pokojninsko dobo.
Denarna renta znaša toliko, kolikor bi znašalo povečanje pokojnine upravičencu za 1% za vsako dopolnjeno leto
nepriznane zavarovalne dobe iz prejšnjega odstavka, ki presega polno pokojninsko dobo in se valorizira tako kot pokojnine.
O pravici in višini denarne rente za nepriznano zavarovalno dobo v obdobju od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 odloči na
zahtevo upravičenca Zavod za pokojninsko in invalidsko
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zavarovanje Slovenije po pogojih in v višini po tem členu.
Zavod denarno rento izplačuje mesečno.
Za polni mesec šteje več kot petnajst dni priznane zavarovalne dobe nad polno pokojninsko dobo.”

2. člen
V 16. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Ime mestne občine se določi po imenu mesta, na območju katerega se ustanovi mestna občina.”

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

3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti). Ime in območje
ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pri notranji
členitvi mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti
območja.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del
občine ali spremeni njegovo območje. Sprememba statuta, s
katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo
območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta
ožjega dela občine.
Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev dela občine. Občinski svet
mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji
deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega dela občine.”

Št. 545-07/93-4/23
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3373.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi (ZLS-H)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi (ZLS-H), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji, 30. oktobra 1997.
Št. 001-22-111/97
Ljubljana, dne 7. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-H)
1. člen
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US in 26/97) se v 9. členu
dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
“O imenu in sedežu občine oziroma njuni spremembi se
ugotovi volja prebivalcev naselij, vključenih v občino, z
referendumom.
Ime občine se določi po imenu središčnega ali drugega
naselja v občini ali po krajinskem imenu. Ime občine je
lahko sestavljeno iz imen več naselij v občini. Ime občine se
mora razlikovati od imen drugih občin. Kot sedež občine se
praviloma določi središčno naselje.
Pri določitvi imena in sedeža občine je treba upoštevati
zgodovinske in prometne vidike ter ustaljene splošne krajinske oznake.
Kadar zaradi spremembe območja občine naselje, po
katerem je imela občina ime ali je bilo sedež, ni več v tej
občini, se v postopku za spremembo območja občine določi
tudi novo ime ali sedež občine.”

4. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Organ ožjega dela občine je svet, ki ga izvolijo volilni
upravičenci s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela
občine. Način izvolitve članov sveta ožjega dela občine določa zakon.
Statut občine lahko določi, da ožji del občine nima
organa iz prejšnjega odstavka.
Če s statutom občine niso ustanovljeni ožji deli občine
ali če statut občine določi, da ožji del občine nima sveta,
lahko občinski svet ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore v skladu s tretjim odstavkom 30. člena tega zakona.”
5. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c in 19.č
členi, ki se glasijo:
“19.a člen
Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski
svet. Glede odločanja sveta ožjega dela občine se smiselno
uporablja določba prvega odstavka 35. člena tega zakona.
Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed sebe
izvolijo člani sveta ožjega dela občine.
Svet ožjega dela občine lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako
določa statut občine, mora občinski svet pred sprejetjem
odločitve, ki se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje
sveta ožjega dela občine.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah
sveta ožjega dela občine brez pravice glasovanja.
Statut občine lahko določi, da so posamezne odločitve
sveta ožjega dela občine veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
19.b člen
Ožji del občine, ki ima svet, opravlja naloge, ki se
pretežno nanašajo na njegove prebivalce in ki so mu prenešene v izvajanje s statutom občine. Statut občine lahko pre-
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nese v izvajanje ožjemu delu občine zlasti naloge, ki se
nanašajo na:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe
krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim
delom občine določijo z odlokom.
19.c člen
Statut občine lahko določi, da je ožji del občine pravna
oseba javnega prava.
V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, nastopa v
pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom
občine oziroma z odlokom iz drugega odstavka prejšnjega
člena.
V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, ga zastopa njegov svet. Statut občine lahko določi, da zastopa ožji
del občine predsednik njegovega sveta. Statut občine lahko
tudi določi, da so pravni posli nad določeno vrednostjo, ki
jih sklene ožji del občine, veljavni le ob soglasju župana.
V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina.
Če ožji del občine, ki je v skladu s statutom občine
pravna oseba, preneha obstajati ali če mu preneha pravna
subjektiviteta, njegove pravice in obveznosti preidejo na
občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne
osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih
ožjih delov občine.
V primeru, da ožji del občine ni pravna oseba, lahko
statut občine določi, da v okviru nalog ožjega dela in v
okviru s proračunom določenih sredstev za izvajanje teh
nalog občino pri izvajanju odločitev sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela občine ali njegov predsednik.
Statut občine lahko v tem primeru določi tudi, da so pravni
posli nad določeno vrednostjo veljavni le ob soglasju župana.
19.č člen
Če je ožji del občine v skladu s statutom občine pravna
oseba, se njegovo delovanje financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s
plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. Ožji del občine se ne sme zadolževati. Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo biti
zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Če ožji del občine ni pravna oseba, način financiranja
njegovega delovanja določi občinski statut. Sredstva za izvajanje nalog ožjih delov občine se zagotovijo v občinskem
proračunu.”
6. člen
V 21. členu se črta štirinajsta alinea.
7. člen
V 29. členu se enajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno”.
8. člen
V 30. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z
odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore.
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Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine,
če v občini niso ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev
posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih
delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da ima krajevni,
vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu predlagati
odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa
statut občine ali odlok, mora občinski svet pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, obvezno pridobiti
mnenje krajevnega, vaškega oziroma četrtnega odbora.”
9. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe
v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih
proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter
upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Statut občine določa naloge, postopke in načine dela
nadzornega odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela
za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora,
obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter
priporočili in predlogi nadzornega odbora ter javnost dela
nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s statutom
občine sprejme svoj poslovnik.”
10. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
“32.a člen
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine,
tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter člani
vodstev političnih strank.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.
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Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno
uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena
tega zakona. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z
dnem razrešitve.”
11. člen
V 33. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo “razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet
na predlog župana.”
12. člen
49. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.
Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske
uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi z njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in
razrešuje župan.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.”
13. člen
Za 49. členom se dodajo novi 49.a, 49.b, 49.c in 49.č
členi, ki se glasijo:
“49.a člen
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so
po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov
občin, sprejmejo občinski sveti.
49.b člen
Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki ga
imenujejo in razrešujejo župani občin, ki so ustanovile organ
skupne občinske uprave.
Predstojnik organa skupne občinske uprave določi sistemizacijo delovnih mest v organu in odloča o sklenitvi in
prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v tem organu.
49.c člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne
občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada.
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju
upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih
tajnika občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada,
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa
skupne občinske uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.
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Predstojnik organa skupne občinske uprave odgovarja za
izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost
posamezne občine, županu in tajniku te občine, za delo organa
skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županov
občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.
O izločitvi predstojnika organa skupne občinske uprave
ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari tudi odloči.
49.č člen
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile, v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do
števila vseh prebivalcev teh občin.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu skupne občinske uprave odgovarjajo solidarno
občine, ki so organ ustanovile.”
14. člen
V drugem odstavku 50. člena in v drugem odstavku
100.b člena se besede “tajnik občinske uprave” nadomestijo
z besedami “tajnik občine” v ustreznem sklonu.
15. člen
V 51. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi: “Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi
premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja se lahko s statutom občine ali z odlokom občinskega sveta na podlagi 29. člena tega zakona pooblasti župana.”
Četrti odstavek se črta, dosedanji peti odstavek postane
četrti odstavek.
16. člen
V 64. členu se v drugem odstavku za besedilom “oblikovanje in pristojnost občinskih organov” doda besedilo
“razen glede organov občinske uprave”, besedilo “organizacijo občinske uprave in javnih služb” pa se črta.
17. člen
V 67. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon drugače ne določa.”
18. člen
Občinski sveti morajo uskladiti statute s tem zakonom
v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Ožjim delom občin, ki so pravne osebe in katerih organizacija, delovanje in pravni status ne bodo usklajeni z določbami tega zakona, preneha pravna subjektiviteta ter se po
uradni dolžnosti odpravijo njihovi žiro računi z 31. 12. 1998.
Določba drugega odstavka 12. člena tega zakona se
prične uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3374.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o vinu in drugih proizvodih
iz grozdja in vina (ZVDP)
Razglašam zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji, 30. oktobra 1997.
Št. 001-22-112/97
Ljubljana, dne 7. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O VINU IN DRUGIH PROIZVODIH IZ GROZDJA
IN VINA (ZVDP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja posebnosti varstva geografskega porekla grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina;
pridelavo grozdja plemenite vinske trte; pridelavo mošta in
vina; predelavo vina in predelavo stranskih proizvodov iz
grozdja in vina; dajanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v promet.
2. člen
(vino)
Vino je kmetijsko prehrambeni pridelek, pridobljen s
popolnim ali delnim alkoholnim vrenjem drozge ali mošta,
pridelanega iz grozdja plemenite vinske trte (v nadaljnjem
besedilu: grozdje), ki vsebuje ob trgatvi najmanj 64 stopinj
oechsleja sladkorja, če ni za posamezne letine, sorte in pridelovalna območja izjemoma določeno drugače.
3. člen
(drugi proizvodi iz grozdja in vina)
Drugi proizvodi iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: drugi proizvodi) po tem zakonu so:
– nizkoalkoholne vinske pijače;
– neprevreti in delno prevreti izdelki iz grozdja in vina:
grozdni mošt, delno prevreti grozdni mošt, zgoščeni grozdni
sok in zgoščen grozdni mošt, rektificirani zgoščeni grozdni
sok, grozdni sok, mistela;
– mešanice drugih pijač oziroma rastlinskih izvlečkov z
vinom, pri katerih je delež vina več kot 50%;
– dealkoholizirani proizvodi iz vina;
– vinska žganja;
– vinski kis;
– stranski proizvodi iz grozdja in vina: tropine, droži,
pečke in izdelki iz stranskih proizvodov;
– drugi proizvodi iz grozdja in vina.
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4. člen
(geografsko poreklo vina in drugih proizvodov)
Geografsko poreklo vina in drugih proizvodov se označi po geografskem območju, kjer je bilo pridelano grozdje in
so zaradi naravnih oziroma človeških dejavnikov grozdje,
vino oziroma drugi proizvodi pridobili določene posebne
značilnosti.
Vrste oznak geografskega porekla vina so naslednje:
– zaščiteno geografsko poreklo (ZGP);
– priznana geografska oznaka (PGO);
– priznano tradicionalno poimenovanje (PTP).
Z oznako zaščiteno geografsko poreklo (ZGP) se lahko
označijo le vina iz razreda kakovostnih vin, pri katerih sta
grozdje in vino pridelana na določenem območju, ki je enako
ali manjše od vinorodnega okoliša. Imena in pogoji za zaščiteno geografsko poreklo vina so predpisani, pravno varstvo
pravic je zagotovljeno po tem zakonu in po predpisih o
industrijski lastnini.
Z oznako priznana geografska oznaka (PGO) se lahko
označijo deželna vina, za katera je vse grozdje pridelano v
določeni vinorodni deželi ali manjšem območju od vinorodne dežele. Imena in pogoji za priznano geografsko oznako so
predpisani, pravno varstvo pravic je zagotovljeno po tem
zakonu in po predpisih o industrijski lastnini.
Z oznako priznano tradicionalno poimenovanje (PTP)
se lahko označijo vina, če je za tako označevanje predhodno
izdelan elaborat, ki opredeljuje geografsko območje in lastnosti vina ter utemeljuje uporabo tradicionalnega poimenovanja. Elaborat pripravijo zainteresirani pridelovalci, potrdi
ga minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
minister), po predhodnem mnenju pooblaščene organizacije.
Ne glede na določbe prvega in drugega stavka tega odstavka
se z oznako PTP označita vino teran in cviček. Z vpisom
imena priznanega tradicionalnega poimenovanja v seznam
geografskih oznak vina, pridobijo pridelovalci takega vina
pravico do varstva oznake po tem zakonu in po predpisih o
industrijski lastnini.
Oznaka geografskega porekla je skupinska pravica in jo
smejo uporabljati tisti, ki so vpisani v register pridelovalcev
grozdja in vina, za vino oziroma druge proizvode, če so
grozdje, vino in drugi proizvodi pridelani oziroma proizvedeni na določenem območju in izpolnjujejo druge predpisane pogoje.
Zaradi zaščite in kontrole geografskega porekla vina in
drugih proizvodov se v skladu s tem zakonom vodi seznam
geografskih oznak vina in drugih proizvodov. V ta namen se
vinogradniško območje Slovenije razdeli na pridelovalna
območja; vodi kataster dejanskih in možnih vinogradniških
površin z absolutnimi vinogradniškimi legami (v nadaljnjem
besedilu: kataster vinogradov); vodi register pridelovalcev
grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register); predpišejo
priporočene in dovoljene sorte vinske trte ter podlage za
vinsko trto (v nadaljnjem besedilu: trsni izbor); spremlja
dozorevanje grozdja in določa rok trgatve; ustrezno omeji
hektarski pridelek grozdja; vino in drugi proizvodi ocenjujejo in označujejo.
Za vino in druge proizvode se glede oznake porekla
blaga predpisi o industrijski lastnini uporabljajo le, če v tem
zakonu ni drugače določeno. Pridelovalci vina, katerih vino
izpolnjuje pogoje za označevanje porekla po tem zakonu,
uživajo pravno varstvo po predpisih o industrijski lastnini.
5. člen
(strokovne in analitske naloge na področju vinogradništva
in vinarstva)
Strokovne, upravne, pospeševalne in analitske naloge
na področju vinogradništva in vinarstva, ki so posebej po-
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membne za Republiko Slovenijo in so določene s tem zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in ustanovnim
aktom, opravljajo pooblaščene organizacije.
Naloge iz prvega odstavka tega člena so zlasti:
– svetovanje, izobraževanje, usposabljanje ter prenos
znanja do vinogradnikov in vinarjev na tehnološkem, gospodarskem, okoljevarstvenem in drugih področjih, pomembnih
za razvoj vinogradništva in vinarstva;
– selekcija in introdukcija vinske trte in genska banka
vinske trte;
– vzgoja ter zagotavljanje zadostnih količin osnovnega
matičnega materiala vinske trte in podlag;
– spremljanje predpisanih tehnologij in metod pridelave grozdja in vina (spremljanje dozorevanja grozdja);
– analiziranje grozdja in vina ter razvrščanje vina in
drugih proizvodov po kakovosti: ocenjevanje vina in drugih
proizvodov (laboratorijske analize in organoleptična ocena);
– izdajanje dovoljenj za dosladkanje grozdja in mošta;
– določanje roka trgatve;
– izdajanje odločb o ocenitvi vina in drugih proizvodov.
II. PRIDELAVA GROZDJA IN VINA
6. člen
(pridelava grozdja in vina ter predelava vina in drugih
proizvodov)
Pridelava grozdja so vsa dela v vinogradu, vključno s
trgatvijo grozdja.
Pridelava vina obsega predelavo grozdja, in sicer: pecljanje in drozganje grozdja, ter vsa kletarska dela: obdelavo
drozge in mošta, alkoholno vrenje drozge in mošta, negovanje vina in pripravo vina za potrošnjo; polnjenje vina v
originalno embalažo ter skladiščenje vina pred oddajo v
promet.
Predelava vina in drugih proizvodov so tehnološki postopki, v katerih se kot surovina uporablja vino oziroma
drugi proizvodi.
7. člen
(pridelovalci grozdja in vina ter drugih proizvodov)
Vino in druge proizvode smejo pridelovati in proizvajati osebe, ki za to dejavnost izpolnjujejo predpisane pogoje
glede strokovne usposobljenosti, prostorov in opreme, ter so
vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, in sicer:
– pravne osebe in samostojni podjetniki;
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in
vina ter drugih proizvodov in niso samostojni podjetniki,
vendar le iz lastnega pridelka grozdja.
8. člen
(register pridelovalcev grozdja in vina)
V register se vpišejo pravne in fizične osebe, ki pridelujejo grozdje (v nadaljnjem besedilu: pridelovalci grozdja),
vino (v nadaljnjem besedilu: pridelovalci vina) oziroma druge proizvode (v nadaljnjem besedilu: pridelovalci drugih
proizvodov) ali predelujejo vino oziroma druge proizvode (v
nadaljnjem besedilu: predelovalci vina oziroma drugih proizvodov).
Pridelovalci grozdja so pravne in fizične osebe, ki pridelujejo grozdje za vino oziroma druge proizvode in:
– imajo v lasti, zakupu oziroma v drugačni obdelavi
0,05 ha ali več vinograda na ozemlju Republike Slovenije;
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– imajo v lasti, zakupu oziroma v drugačni obdelavi
manj kot 0,05 ha vinogradov na ozemlju Republike Slovenije, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode v promet;
– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
imajo ob uveljavitvi tega zakona vinograde v lasti ali zakupu
v obmejnih območjih držav, ki mejijo na Republiko Slovenijo, če prepeljejo grozdje, vino oziroma druge proizvode na
območje Republike Slovenije.
Pridelovalci vina so pravne in fizične osebe, ki pridelujejo vino iz grozdja iz lastne pridelave ali iz kupljenega
grozdja oziroma vina.
Pridelovalci drugih proizvodov so pravne in fizične
osebe, ki pridelujejo druge proizvode iz grozdja iz lastne
pridelave ali iz kupljenega grozdja.
Predelovalci vina oziroma drugih proizvodov so pravne
in fizične osebe, ki predelujejo vino oziroma druge proizvode iz lastne ali kupljene pridelave v druge proizvode.
Pridelovalci oziroma predelovalci, ki so pravne osebe
oziroma samostojni podjetniki, se vpišejo v register v upravni enoti, v kateri ima pravna oseba oziroma samostojni podjetnik sedež, pridelovalci grozdja, ki so fizične osebe, se
vpišejo v register pri upravni enoti, v kateri ležijo njihovi
vinogradi oziroma njihov pretežni del.
9. člen
(vsebina registra)
V register se vpisujejo podatki:
– o pridelovalcih in predelovalcih iz 8. člena tega zakona: ime, priimek in naslov, enotna matična številka fizične
osebe oziroma ime, sedež in matična številka pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika;
– o vinogradih: katastrski okraj, katastrska občina, parcelna številka, katastrski razred, neto in bruto površina;
– o vinski trti: število trsov in sadilna razdalja, sorta,
podlaga, leto sajenja;
– o pridelku: količina grozdja po sortah, količina doma
pridelanega vina in drugih proizvodov;
– o odkupu: količina odkupljenega grozdja, mošta oziroma vina po sortah in količina odkupljenih drugih proizvodov po vrstah;
– drugi podatki.
Vlogo za vpis v register mora vložiti pridelovalec oziroma predelovalec iz prvega odstavka tega člena pred začetkom opravljanja dejavnosti na predpisan način, v predpisanih rokih in skupaj s predpisano dokumentacijo.
Register na predpisan način vodi upravna enota. Upravna enota predpisane podatke iz registra v predpisanih rokih
in na predpisan način pošlje ministrstvu, pristojnemu za
kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za izdelavo
zbirnega registra.
Podatke iz registra lahko uporablja ministrstvo za izdelavo katastra vinogradov ter za spremljanje stanja in oblikovanje gospodarske politike na področju vinogradništva in
vinarstva; pooblaščena organizacija za opravljanje svojih
nalog; upravna enota za opravljanje svojih nalog; pristojne
inšpekcije za opravljanje svojih nalog; upravni organ, pristojen za državno statistiko, ter drugi organi, pooblaščeni z
zakonom.
10. člen
(kataster dejanskih in možnih vinogradov)
Na podlagi zbirnega registra in drugih baz podatkov
ministrstvo vzpostavi kataster vinogradov kot evidenco o
dejanskih in možnih vinogradih. Kataster vinogradov se vodi v povezavi z zemljiškim katastrom.
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Kot možne vinogradniške površine se lahko evidentirajo le absolutne vinogradniške lege. Absolutna vinogradniška
lega je lega, na kateri vinska trta daje kakovostno in količinsko optimalne pridelke, pri čemer je ekonomičnost pridelave
vinske trte na tej legi večja kot bi bila pri pridelavi drugih
kmetijskih pridelkov.
Pri vzpostavitvi in vodenju katastra vinogradov uporablja ministrstvo naslednje podatke:
– o pridelovalcih iz zbirnega registra pridelovalcev
grozdja in vina, pri čemer se lahko za fizične osebe uporabi
glede imena, priimka in naslova ter enotne matične številke
občana podatke iz Centralnega registra prebivalstva; za pravne osebe in samostojne podjetnike pa glede imena, naslova,
matične številke ter drugih javnih podatkov podatke iz registra podjetij; za oboje pa tudi podatke iz registra teritorialnih
enot in evidence hišnih številk;
– o legi iz zemljiškega katastra, topografskih načrtov,
kart in baz;
– o lastnikih, površini, katastrski kulturi in katastrskem
razredu iz podatkovne baze zemljiškega katastra Republike
Slovenije vključno z obstoječo računalniško obdelavo;
– o zemljiščih in njihovi rodovitnosti iz agrokarte, kategorizacije in razvrstitve kmetijskih zemljišč, iz pedološke in
geološke karte, iz aero fotoposnetkov in obstoječih satelitskih posnetkov ter iz podatkov sistematičnega spremljanja in
analiziranja rodovitnosti kmetijskih zemljišč;
– o podnebju iz podatkovne baze Hidrometeorološkega
zavoda Republike Slovenije;
– o onesnaženosti iz podatkov sistematičnega spremljanja onesnaženosti kmetijskih zemljišč, kmetijskih rastlin in
talne vode;
– iz drugih baz podatkov.
Upravljalci oziroma lastniki podatkov iz tretjega odstavka tega člena dajo ministrstvu podatke brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za potrebne
dodatne izvode.
11. člen
(grozdje)
Grozdje, namenjeno pridelavi v vino, se lahko prideluje
le na absolutnih vinogradniških legah in iz določenih priporočenih oziroma dovoljenih sort vinske trte za določeno
pridelovalno območje.
Grozdje, namenjeno pridelavi v vino, mora biti glede
na predvideno kakovostno stopnjo vina pridelano z ustrezno
vinogradniško tehnologijo.
Pri pridelavi grozdja in vina se mora ravnati z grozdjem, drozgo, moštom in vinom tako, da se ohranijo in razvijejo vse naravne kakovostne značilnosti grozdja in se doneguje za promet primerno vino.
Iz uvoženega grozdja, drozge oziroma mošta ni dovoljeno pridelovati vina. Ta določba ne velja za grozdje, ki ga
pridelovalci iz tretje alinee drugega odstavka 8. člena tega
zakona pridelajo na svojih zemljiščih na obmejnih območjih
sosednjih držav in ga v skladu s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, pripeljejo v Republiko
Slovenijo.
12. člen
(trgatev)
Trgatev grozdja za pridelavo mošta in vina ni dovoljena
pred dnem, ki ga po posameznih pridelovalnih območjih za
posamezne sorte vinske trte in kakovostne stopnje vina na
podlagi podatkov o dozorevanju grozdja določi pooblaščena
organizacija. Posamezno pridelovalno območje je lahko enako ali manjše od vinorodnega okoliša.
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Rok za trgatev grozdja se določi na podlagi terenskih
meritev zorenja grozdja tako, da ima grozdje ob trgatvi praviloma takšno sladkorno stopnjo, da izboljšanje vina z dosladkanjem ni potrebno.
Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega zakona lahko
ministrstvo zaradi izredno neugodnih razmer za dozorevanje
grozdja po predhodnem mnenju pooblaščene organizacije
dovoli pridelavo vina iz grozdja, ki vsebuje ob trgatvi najmanj 52 stopinj oechsleja sladkorja.
Dovoljeni rok trgatve objavi pooblaščena organizacija
na krajevno običajen način.
Trgatev grozdja za vrhunsko vino je treba predhodno
prijaviti pooblaščeni organizaciji. Pred trgatvijo pooblaščena organizacija pregleda količino in kakovost grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin iz druge alinee druge
podtočke točke A) 18. člena tega zakona.
13. člen
(nega vina)
Pri pridelavi grozdja, vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina so dovoljeni le predpisani postopki in enološka sredstva.
Popravljanje mošta in vina ter dosladkanje grozdja,
drozge oziroma mošta ni dovoljeno, razen če za to pooblaščena organizacija izda predpisano dovoljenje za dosladkanje drozge ali mošta. Dovoljenje lahko pooblaščena organizacija izda, če so v posameznem letu vremenske razmere
za rast in razvoj vinske trte posebej neugodne, pri tem pa
upošteva pridelovalno območje in predvideno kakovostno
stopnjo vina ter sorto grozdja. Dovoljenja za dosladkanje se
ne sme izdati, če je drozga oziroma mošt namenjena za
pridelavo vrhunskega vina.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka je skupna odločba za
vse pridelovalce grozdja in vina posamezne sorte z določenega pridelovalnega območja in se izda po uradni dolžnosti.
Odločba se objavi na krajevno običajen način, en izvod pa se
pošlje organu kmetijske inšpekcije.
14. člen
(mešanje grozdja, drozge, mošta in vina)
Mešanje grozdja, drozge, mošta oziroma vina je za
posamezne kakovostne stopnje vina, različne letnike in barve grozdja dovoljeno le v okviru, ki ga določa ta zakon in
predpisi, izdani na njegovi podlagi.
Prepovedano je mešanje slovenskega vina z uvoženim.

III. RAZDELITEV VINOGRADNIŠKEGA OBMOČJA
NA PRIDELOVALNA OBMOČJA
15. člen
(pridelovalna območja)
Glede na ekološke razmere (relief, podnebje, tla, agrobiološke dejavnike ter vede o vinski trti), glavne organoleptične lastnosti vin ter zgodovinsko tradicionalne vidike predelave grozdja in vina se vinogradniško območje Slovenije
deli na pridelovalna območja: vinorodne dežele, vinorodne
okoliše ter vinorodne podokoliše, vinorodne ožje okoliše,
vinorodne kraje in vinorodne lege.
Vinorodna dežela je širše geografsko območje, ki ima
podobne podnebne in talne razmere, ki skupaj z agrobiološkimi dejavniki vplivajo na glavne organoleptične lastnosti vina, pridelanega na območju dežele. Vinorodne dežele
so: Podravje, Posavje in Primorska.
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Vinorodni okoliš je osnovno geografsko opredeljeno
območje, ki ima podobne podnebne in talne razmere, podoben izbor sort in druge podobne agrobiološke dejavnike, ki
omogočajo pridelavo grozdja in vina za okoliš značilnih,
podobnih organoleptičnih lastnosti. Vinorodni okoliši so:
1. v vinorodni deželi Podravje: Ljutomersko-Ormoški
vinorodni okoliš, Mariborski vinorodni okoliš, RadgonskoKapelski vinorodni okoliš, Šmarsko-Virštajnski vinorodni
okoliš, vinorodni okoliš Haloze, vinorodni okoliš Lendavske
gorice-Goričko, vinorodni okoliš Ptuj-Srednje Slovenske gorice;
2. v vinorodni deželi Posavje: Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Bela krajina, vinorodni okoliš
Dolenjska;
3. v vinorodni deželi Primorska: Koperski vinorodni
okoliš, vinorodni okoliš Goriška Brda, vinorodni okoliš Kras,
vinorodni okoliš Vipavska dolina.
Manjša pridelovalna območja od vinorodnega okoliša
so vinorodni podokoliši, vinorodni ožji okoliši, vinorodni
kraji in vinorodne lege. To so geografsko opredeljeni deli
vinorodnega okoliša s podobnimi podnebnimi, talnimi, višinskimi, sončnimi in drugimi okoljskimi razmerami ter z
izborom sorte, ki omogočajo pridelavo grozdja in vina, ki se
po kakovosti in organoleptičnih lastnostih razlikuje od grozdja in vina, pridelanega v drugih pridelovalnih območjih istega vinorodnega okoliša.
16. člen
(trsni izbor)
V posameznih vinorodnih okoliših se sme saditi in
pridelovati vino samo iz tistih sort vinske trte, ki jih določa
trsni izbor za posamezni okoliš.
IV. RAZVRSTITEV VIN IN NJIHOVO OCENJEVANJE
TER OZNAČEVANJE
1. Razvrstitev vina
17. člen
(razvrstitev vina)
Vina po tem zakonu so:
a) vina v ožjem pomenu besede:
– mirna vina,
– biser vina,
– peneča vina,
– gazirana vina;
b) posebna vina:
– naravna sladka vina kot so vina iz sušenega grozdja,
– aromatizirana vina,
– alkoholizirana vina,
– druga posebna vina.
Po barvi se vina delijo na bela, rdečkasta ali rose in
rdeča.
Po vsebovani količini neprevretega sladkorja se:
– mirna vina delijo na: suha, polsuha, polsladka in
sladka;
– peneča, biser in gazirana vina delijo na: posebno suha, suha, polsuha, polsladka in sladka.
18. člen
(razvrstitev vina po kakovosti)
Razvrstitev vina v kakovostne stopnje je odvisna od
doseganja kakovosti grozdja, hektarskih pridelkov, ki ne
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smejo presegati predpisane količine, stopnje sladkorja, izplena pri stiskanju grozdja, naravnega alkohola in drugih
sestavin vina ter organoleptičnih značilnosti vina, in sicer:
a) po kakovosti se vina v ožjem pomenu besede razvrstijo v razred namiznih vin in razred kakovostnih vin, in
sicer:
A) Mirna vina
1. razred namiznih vin:
– namizno vino,
– deželno vino;
2. razred kakovostnih vin z zaščitenim geografskim
poreklom:
– kakovostno vino,
– vrhunsko vino, ki je lahko glede na zrelost grozdja in
način trgatve oziroma staranja:
– vrhunsko vino,
– vrhunsko vino pozna trgatev,
– vrhunsko vino izbor,
– vrhunsko vino jagodni izbor,
– vrhunsko vino suhi jagodni izbor,
– vrhunsko ledeno vino,
– vrhunsko arhivsko vino;
B) Peneča vina
– namizno peneče vino,
– deželno peneče vino,
– kakovostno peneče vino,
– vrhunsko peneče vino,
– penina;
C) Biser vina
– namizno biser vino,
– deželno biser vino,
– kakovostno biser vino;
Č) Gazirana vina
– namizno gazirano vino,
– deželno gazirano vino.
b) po času trgatve in načinu predelave oziroma nege se
mirna vina razvrstijo še na:
1. Mlada vina:
– namizno mlado vino,
– deželno mlado vino,
– kakovostno mlado vino;
2. Vina Barrique:
– kakovostno vino barrique,
– vrhunsko vino barrique.
2. Ocenjevanje vina
19. člen
(obvezna ocenitev vina in mošta pred prometom)
Vino in mošt, namenjena za promet, morata biti pred
oddajo v promet ocenjena na predpisan način. Po uradni
ocenitvi vina, namenjenega prometu, ni dovoljeno spreminjati. Če se vino po ocenitvi iz kakršnegakoli razloga spremeni, ga je treba pred oddajo v promet ponovno oceniti.
Ocenjeno mora biti tudi uvoženo vino.
Ne glede na prvi odstavek tega člena ni treba oceniti
vina iz lastne pridelave, ki ga pridelovalci iz druge alinee
prvega odstavka 7. člena tega zakona porabijo v lastnem
gospodinjstvu in gospodarstvu.
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20. člen
(ocena vina)
Oceno vina in mošta sestavljata: organoleptična ocena
vina, ki zajema izgled, vonj in okus vina, ter fizikalno kemična analiza vina in mošta.
Z oceno vina in mošta se ugotavljajo:
– primernost vina in mošta za promet in njegova istovetnost z listinami, ki ga spremljajo;
– kakovostna stopnja vina glede na: geografsko poreklo vina, pogoje pridelave in nege, vsebnost posameznih
snovi in organoleptično oceno;
– istovetnost vina glede na certifikat države izvoznice
in primernost za promet s tem vinom v Republiki Sloveniji.
21. člen
(postopek ocene vina in mošta)
Oceno vina in mošta izvaja pooblaščena organizacija.
O ocenitvi in razvrstitvi vina izda pooblaščena organizacija
odločbo v upravnem postopku.
Če imetnik vina oziroma mošta ni zadovoljen z oceno,
lahko v osmih dneh od prejema odločbe iz prejšnjega odstavka vloži pritožbo na ministrstvo in zahteva ponovno
oceno vina oziroma mošta. Rezultat ponovne ocene je dokončen.
Za oceno vina iz razreda kakovostnih vin, pridelanega
v Republiki Sloveniji, povzroči vino pooblaščena oseba
pooblaščene organizacije.
Za ocenitev mošta in vina iz razreda namiznih vin,
pridelanega v Republiki Sloveniji, pošlje pooblaščeni organizaciji vzorec za oceno mošta naročnik.
Za oceno uvoženega vina povzorči vino kmetijski inšpektor. Če se uvoženo vino kasneje doneguje, ga pred oddajo v promet neposrednemu potrošniku povzorči in oceni
pooblaščena organizacija.
22. člen
(pokuševalci)
Pokuševalce za organoleptično oceno vina in mošta
imenuje minister.
Pokuševalec mora predhodno opraviti predpisan preizkus sposobnosti ter poznavanja enologije in predpisov o
vinogradništvu in vinarstvu.
Če je pokuševalec hkrati tudi pridelovalec vina oziroma
mošta ali lastnik ali je zaposlen v organizaciji, ki vino oziroma mošt prideluje, se njegova ocena ne upošteva v primeru,
ko se ocenjuje njegovo vino oziroma mošt ali vino oziroma
mošt organizacije, v kateri je lastnik ali zaposlen.
23. člen
(komisija za ocenjevanje vina in mošta)
Organoleptično oceno vina opravlja najmanj petčlanska komisija pokuševalcev, sestavljena iz predstavnikov pridelovalcev grozdja in vina, potrošnikov in strokovnjakov s
področja vinogradništva in vinarstva.
Prvotni ocenjevalci so pri ponovni oceni izločeni. Ponovno oceno opravi razširjena devetčlanska komisija.
3. Označevanje vina
24. člen
(označevanje vina in drugih proizvodov)
Za označevanje vina in drugih proizvodov se smejo
uporabljati le predpisane oznake in takšna oprema, ki ne
zavajajo potrošnika v zmoto o poreklu, kakovostni stopnji in
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sestavinah vina, sorti grozdja, iz katerega je vino pridelano,
o morebitnih odlikovanjih, pridelovalcih, posebnih postopkih pridelave in o drugem.
Za poimenovanje vin iz razreda kakovostnih vin se ne
smejo uporabljati fantazijska imena, razen če gre za registrirano blagovno znamko.
Vino se lahko poimenuje po določenih osebnostih ali
dnevih v letu, če je grozdje potrgano na določen datum,
oziroma je oseba, po kateri je vino poimenovano, povezana s
krajem pridelave grozdja. Ta določba ne vpliva na postopek
za uporabo imena po 19. členu zakona o industrijski lastnini
(Uradni list RS, št. 13/92, 27/93 in 34/97 – odločba US).
Odlikovanje oziroma priznanje se lahko označi le na
količini vina, za katero je uradna oseba pred ocenjevanjem
ugotovila, da jo predstavlja odlikovani oziroma nagrajeni
vzorec.
Namizno vino, razen deželnega vina, ne sme imeti označene sorte grozdja.
25. člen
(kontrolni listek)
Vse originalno polnjeno vino v prometu mora biti
opremljeno tudi s kontrolnim listkom za označevanje vina (v
nadaljnjem besedilu: kontrolni listek).
Kontrolne listke izdaja pridelovalcem vina pooblaščena
organizacija na podlagi količine vina, za katero je pridelovalec predložil vzorce v oceno, in je navedena v odločbi iz
prvega odstavka 21. člena tega zakona.
Pooblaščena organizacija vodi predpisano evidenco o
izdanih kontrolnih listkih.
26. člen
(označevanje geografskega porekla slovenskega vina)
Z geografskim poreklom se sme označevati le vino
določene kakovostne stopnje, pridelano na določenem pridelovalnem območju in z značilnimi lastnostmi tega pridelovalnega območja, za katero pridelovalci prijavijo zahtevane
podatke v register pridelovalcev grozdja in vina. Pravico do
označitve geografskega porekla vina in drugih proizvodov
dobi pridelovalec z odločbo o ocenitvi vina.
Za oznako geografskega porekla po pridelovalnem območju se lahko uporabljajo le predpisana imena pridelovalnih območij.
Ime vinorodne dežele se uporablja za označevanje deželnih vin; ime vinorodnega okoliša in ožjih pridelovalnih
območij pa za označevanje vin, uvrščenih v razred kakovostnih vin.
Označevanje vina enega kakovostnega razreda z imenom določenega pridelovalnega območja izključuje uporabo
istega imena za označevanje vin drugega kakovostnega razreda.
Oznaka geografskega porekla vina mora biti najbolj
vidna oznaka na embalaži.
Če vsebuje poslovno poimenovanje podjetja (naziv,
znak podjetja), ki prideluje vino, geografsko oznako, se sme
poimenovanje tega podjetja uporabiti le na tak način, z manj
pozornosti vzbujajočimi črkami, da je s tem zavajanje glede
geografskega porekla vina izključeno.
Če vsebuje blagovna znamka vina kakršnokoli neposredno ali posredno navajanje geografskega obeležja, se sme
taka blagovna znamka uporabljati le, če je vino pridelano na
območju, ki je v blagovni znamki neposredno ali posredno
vsebovano.
Poleg geografskega porekla vina mora biti na vsaki
originalni polnitvi vina, pridelanega v Republiki Sloveniji,
tudi navedeno, da je vino pridelano v Sloveniji.
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V primeru enakih geografskih imen je treba točno opredeliti obe geografski območji in zagotoviti, da ni možno
zavajanje o dejanskem izvoru.
Če lastnik vinograda ali vinskega obrata, ki leži v obmejnem območju sosednje države v bližini meje z Republiko
Slovenijo, obdeluje vinograd oziroma pridela vino na takem
obmejnem območju, mu ministrstvo določi oznako vina z
odločbo v upravnem postopku. Postopek za izdajo odločbe
se začne na zahtevo stranke. Odločba velja za določene
količine grozdja oziroma vina, lahko je vsebinsko ali časovno omejena in se lahko prekliče, če bi bilo dovoljenje v
nasprotju z mednarodnimi sporazumi oziroma če ga imetnik
krši.
Označbe porekla blaga in blagovne znamke za vino in
druge proizvode so lahko vpisane v register po predpisih o
industrijski lastnini le, če so tudi v skladu s tem zakonom in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Vpisi v nasprotju s to
določbo so nični.
27. člen
(prepovedi pri označevanju vina)
Pri označevanju slovenskega in uvoženega vina je prepovedano:
– prevajanje geografskih oznak;
– označevanje vina, ki bi na kakršenkoli način zavajalo
v zmoto o geografskem poreklu vina. Za zavajanje se šteje
tudi opisno ali slikovno navajanje območja, iz katerega ne
izvira grozdje za to vino, ali pa uporaba besed “podoben kot,
vrsta, tip, stil, postopek, kot ipd.”, oziroma uporaba imena,
ki lahko zavaja zaradi fonetičnega sozvočja.
28. člen
(označevanje drugih proizvodov)
Drugi proizvodi se lahko označijo z geografskim poreklom le, če grozdje oziroma vino, iz katerega so predelani,
izvira v celoti iz označenega območja, in za to obstojajo
predpisana dokazila. Postopek za pridobitev geografskega
porekla drugih proizvodov ter sodno varstvo potekata po
predpisih o industrijski lastnini.
29. člen
(ukrepi zaradi mešanja vina)
Če pridelovalec vina meša vina z različnim geografskim poreklom, in sicer slovensko vino s tujim oziroma vino
iz različnih vinorodnih dežel, lahko vse količine vina, ki so
ob ugotovitivi mešanja v njegovi kleti, v prometu označi le
kot namizno vino z nezaščitenim geografskim poreklom.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za primere iz
drugega odstavka 36. člena tega zakona.
V. PROMET
30. člen
(promet)
Promet z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi so po tem zakonu vsi postopki po končani pridelavi
grozdja, mošta oziroma vina in drugih proizvodov, ki nastanejo s shranjevanjem, razen shranjevanja za lastno porabo
pridelovalca, prevozom, razdeljevanjem in prodajo grozdja,
mošta, vina in drugih proizvodov, kakor tudi z njihovim
izvozom ali uvozom.
Za promet se po tem zakonu šteje tudi ponudba vina v
gostinskih obratih, turističnih in podobnih kmetijah, vinotočih, na vinskih cestah in drugih oblikah neposredne ponudbe
končnemu potrošniku.
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1. Notranji promet
31. člen
(vino in drugi proizvodi, katerih promet je prepovedan)
Prepovedan je promet:
– z vinom iz grozdja samorodne trte in drugih proizvodov iz grozdja te trte, ki vsebujejo alkohol;
– s pokvarjenim vinom in vinom z napako ter vinom in
drugimi proizvodi, ki ne ustrezajo predpisani kakovosti oziroma niso ustrezni za človeško prehrano;
– z neocenjenim vinom;
– z vinom, katerega dejanske lastnosti oziroma geografsko poreklo ne ustrezajo deklariranim;
– z vinom, ki je mešanica domačega in tujega vina.
Pridelovalci vina in drugi, ki dajejo v promet vino,
morajo posodo s pokvarjenim vinom posebej označiti in
količino takega vina takoj prijaviti kmetijskemu inšpektorju.
32. člen
(oblike ponudbe vina glede na polnitev)
Vino se sme dajati v promet končnemu potrošniku le
originalno polnjeno. Originalno polnjeno vino je vino, polnjeno v predpisano embalažo, in označeno na predpisan
način.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko pod predpisanimi
pogoji dajejo v promet končnemu potrošniku vino, ki ni
originalno polnjeno:
– po tem zakonu registrirani pridelovalci grozdja in
vina, če nudijo vino oziroma mošt iz lastne pridelave grozdja
in vina v svoji proizvodni kleti ali njeni neposredni bližini,
in imajo za to dovoljenje upravne enote;
– gostinski obrati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, če
na določenem pridelovalnem območju nudijo deželno vino
istega pridelovalnega območja.
33. člen
(osebe, ki se smejo ukvarjati s prometom z vinom in
drugimi proizvodi)
S prometom z vinom in drugimi proizvodi, ki niso
originalno polnjeni, se smejo ukvarjati pridelovalci iz 7.
člena tega zakona in gostinski obrati iz druge alinee drugega
odstavka 32. člena tega zakona.
S prometom z originalno polnjenim vinom se poleg
oseb iz prejšnjega odstavka lahko ukvarjajo tudi tiste pravne
osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za to dejavnost, izpolnjujejo zanjo predpisane pogoje in imajo za to
predpisano dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
34. člen
(pogoji za prodajo, prevoz in skladiščenje vina)
Vino se mora prodajati, prevažati in skladiščiti na način, da ohrani vse svoje organoleptične lastnosti in druge
značilne fizikalno kemične lastnosti.
Vino in vinski mošt morajo v prometu spremljati predpisane listine.
Največja količina neoriginalno polnjenega vina, ki se
lahko prevaža brez ustreznih listin, ne sme presegati 20
litrov na prevozno sredstvo, razen pri prevozu lastnega pridelka vina iz lastne kleti do stalnega prebivališča pridelovalca.
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35. člen
(kletarska evidenca)
Pridelovalci, donegovalci oziroma polnilci grozdja in
vina ter gostinski obrati iz druge alinee drugega odstavka 32.
člena tega zakona morajo voditi predpisano kletarsko evidenco o pridelavi, predelavi in prometu z grozdjem, moštom,
vinom in drugimi proizvodi.
Kletarska evidenca se vodi tako, da so v njej razvidni
bistveni podatki o geografskem poreklu, kakovosti in količini mošta in vina po posamezni vinski kleti. V kletarski
evidenci se vodi tudi vino, namenjeno lastni porabi.
36. člen
(kraj donegovanja in polnjenja vina)
Vino iz razreda kakovostnih vin mora biti donegovano
in polnjeno v vinorodnem okolišu, kjer je bilo pridelano
grozdje.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
minister na vlogo pridelovalca grozdja ali vina, za določeno
količino vina izjemoma dovoli donegovanje oziroma polnjenje zunaj vinorodnega okoliša, kjer je bilo pridelano grozdje,
ali celo izven Republike Slovenije:
– če v vinski kleti na območju, kjer je grozdje pridelano, iz objektivnih razlogov ni mogoče pridelati oziroma
polniti vina;
– če prideluje pridelovalec grozdje na dveh ali več sosednjih pridelovalnih območjih.
37. člen
(roki za promet z vinom)
Vino iz razreda kakovostnih vin je lahko v prometu od
11. novembra v letu, v katerem je trgano grozdje. Ta določba
ne velja za mlado vino.
Mlado vino je lahko v prometu na drobno najprej 30
dni po trgatvi grozdja, iz katerega je pridelano vino; in
največ do 31. januarja leta, ki sledi letu trgatve grozdja.
2. Uvoz in izvoz vina ter drugih proizvodov
38. člen
(uvoz)
Vino in drugi proizvodi, ki se uvažajo za prodajo v
Sloveniji, morajo po kakovosti in označevanju izpolnjevati
pogoje po tem zakonu in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, biti opremljeni s certifikatom države izvoznice in analiznim izvidom pooblaščene inštitucije države izvoznice. Če
za določen proizvod iz grozdja oziroma vina niso predpisani
pogoji s predpisi Republike Slovenije, mora tak proizvod
izpolnjevati pogoje, ki veljajo v državi izvoznici.
Če se uvozi neustekleničeno vino, gre lahko v promet
(končnemu potrošniku) le kot ustekleničeno vino.
Na certifikatu države izvoznice oziroma na analiznem
izvidu pooblaščene inštitucije države izvoznice morajo biti
obvezno navedeni naslednji podatki: država izvoznica, morebitna oznaka porekla, oznaka kakovosti v skladu s kakovostno stopnjo, oznaka sladkorne stopnje, volumenski odstotek dejanskega alkohola.
Vsako uvoženo vino mora imeti pri ponudbi končnemu
potrošniku vse oznake, predpisane s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Obvezno mora biti označen
tudi uvoznik vina.
Fizične osebe lahko pri enem prehodu oziroma prevozu
meje brez listin iz tretjega odstavka tega člena uvozijo v
Slovenijo na prevozno sredstvo največ 20 litrov neoriginal-
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no polnjenega vina za lastno porabo. Večje količine uvoženega neoriginalno polnjenega vina za lastno porabo morajo
spremljati listine, navedene v tretjem odstavku tega člena.
Če fizična oseba za lastno porabo uvozi vino, takega vina ni
treba oceniti v Republiki Sloveniji. Vina za lastno porabo
fizična oseba ne sme dajati v promet.
39. člen
(ocenjevanje uvoženega vina)
Vsako pošiljko uvoženega vina, razen vina iz petega
odstavka 38. člena tega zakona in stekleničenega vina do
količine, ki jo lahko posameznik v skladu s carinskimi predpisi uvozi brez plačila carinskih dajatev, kmetijski inšpektor
uradno povzorči in da v oceno pooblaščeni organizaciji,
razen če ni z mednarodnim sporazumom določeno drugače.
Pooblaščena organizacija oceni to vino prednostno oziroma
najpozneje v štirih delovnih dneh po prejemu vzorca.
Uvoznik ne sme dati uvoženega vina v notranji promet
pred prejemom ustrezne ocene.
Če ocena vina, ki jo izvede pooblaščena organizacija,
glede oznake kakovosti in geografskega porekla ne ustreza
certifikatu države izvoznice oziroma analiznemu izvidu pooblaščene inštitucije države izvoznice, se po izbiri uvoznika
vino:
– pošlje nazaj ali
– opremi z ustreznimi certifikati ali analiznimi izvidi
države izvoznice ali
– uporabi za proizvodnjo drugih proizvodov, če za to
izpolnjuje pogoje.
Če se z oceno vina ugotovi, da vino po kakovosti ne
ustreza predpisom Republike Slovenije, se po izbiri uvoznika:
– vino pošlje nazaj ali
– uporabi za proizvodnjo drugih proizvodov, če za to
izpolnjuje pogoje, oziroma se neškodljivo uniči.
Ocenjevanje uvoženega vina poteka po postopku in na
način kot je s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, določeno za vino, pridelano v Sloveniji.
40. člen
(izvoz)
Vino za izvoz mora izpolnjevati vse s tem zakonom in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, predpisane pogoje ter
pogoje uvoznika.
Vsako pošiljko vina v izvozu spremlja certifikat, v katerega pooblaščena organizacija vpiše oceno vina z navedbo
geografskega porekla vina.
Ne glede na prejšnji odstavek se brez ocene za izvoz
lahko izvozijo majhne količine vina, ki so namenjene enkratnim predstavitvam do skupne količine 100 litrov enakega
vina, vendar skupno ne več kot 500 litrov.
Vino iz razreda kakovostnih vin se sme izvažati le
originalno polnjeno. Ta določba ne velja za primere iz drugega odstavka 36. člena tega zakona.
Fizična oseba lahko za lastno porabo pri enem prehodu
oziroma prevozu meje izvozi v drugo državo količino vina,
ki jo dovoljuje ta država, vendar ne več kot 20 litrov neoriginalno polnjenega vina na prevozno sredstvo brez predpisanih listin. Večje količine neoriginalno polnjenega vina za
lastno porabo morajo v izvozu spremljati listine, navedene v
drugem odstavku tega člena.
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41. člen
(pospeševanje razvoja vinogradništva in vinarstva)
Za pospeševanje razvoja vinogradništva in vinarstva,
kakovosti in prodaje slovenskih vin se v skladu z zakonom
ustanovi sklad ali druga organizacija.

VI. POOBLASTILO ZA IZDAJO PODZAKONSKIH
PREDPISOV
42. člen
(podzakonski predpisi)
Minister izda predpise:
1. o pogojih, ki jih mora glede kadrov, opreme in prostorov izpolnjevati pooblaščena organizacija;
2. o cenah za storitve pooblaščene organizacije;
3. o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pridelovalci in
predelovalci grozdja in vina ter drugih proizvodov oziroma
storitveni polnilci in donegovalci za opravljanje te dejavnosti;
4. o vsebini registra in načinu vodenja registra ter o
postopku in načinu vpisa v register;
5. o vsebini in načinu vodenja katastra;
6. o seznamu geografskih oznak vina in drugih proizvodov;
7. o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, ter dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina;
8. o pogojih, ki jih morajo glede kakovosti, označevanja in embalaže izpolnjevati vino in mošt ter drugi proizvodi
v prometu;
9. o podrobnejši razdelitvi vinogradniškega območja
(rajonizacija), absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte;
10. o metodologiji za ocenjevanje vina in mošta ter
drugih proizvodov;
11. o preizkušanju pokuševalcev;
12. o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za neposredno
prodajo neustekleničenega vina končnemu potrošniku pri
pridelovalcih, gostinskih obratih, na vinskih cestah in v vinotočih;
13. o kletarski evidenci;
14. o preizkusu organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja;
15. o načinu jemanja vzorcev in postopku z odvzetimi
predmeti;
16. za pripravo elaborata za tradicionalno poimenovanje vina;
17. o obliki kontrolnega listka, načinu in postopku izdaje ter o ceni kontrolnega listka in o evidenci o izdanih
kontrolnih listkih;
18. druge predpise, potrebne za izvajanje tega zakona.
Minister izda predpise iz 3., 7., 8. in 12. točke prejšnjega odstavka v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo;
predpis iz 13. in 17. točke prejšnjega odstavka pa v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB TEGA
ZAKONA
43. člen
(kmetijski in tržni inšpektor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo kmetijski inšpektorji; za nadzor nad prvim in drugim odstavkom 31. člena,
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prvim odstavkom 32. člena in 33. členom tega zakona pa so
v trgovini in gostinstvu za originalno polnjeno vino pristojni
tudi tržni inšpektorji.
Kmetijski inšpektor mora za nadzor nad izvajanjem
tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, poleg
pogojev, ki jih mora izpolnjevati po splošnih predpisih za
delo v upravi, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končano visokošolsko izobrazbo agronomske ali živilsko-tehnološke smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vinogradništva in vinarstva;
– opravljen preizkus organoleptičnih sposobnosti.
44. člen
(pristojnosti in pooblastila inšpektorja)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima kmetijski inšpektor poleg pooblastil po predpisih o inšpekciji še
tale posebna pooblastila:
– pregledovati: vinograde; predelovalne obrate (kleti,
polnilnice ipd.); skladišča, v katerih se skladiščijo grozdje,
vino oziroma drugi proizvodi; stanovanjske prostore, v katerih se za promet namenjeni grozdje, vino, mošt in drugi
proizvodi in enološka sredstva pridelujejo, predelujejo oziroma skladiščijo; carinska skladišča ob prisotnosti carinske
službe; objekte, v katerih se prodajajo grozdje, vino ali mošt
neposrednemu potrošniku;
– pregledovati opremo za pridelavo, predelavo, nego,
stekleničenje ter hrambo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov ter opremo za točenje vina;
– pregledovati grozdje, drozgo, mošt in vino in druge
proizvode v proizvodnem obratu, prevoznem sredstvu, prometu in ponudbi neposrednemu potrošniku, enološka sredstva, embalažo za vino in druge proizvode iz grozdja in vina;
– pregledovati označbe na embalaži, analizne izvide,
certifikate, vse dokumente, ki spremljajo grozdje, vino in
druge proizvode, namenjene za promet, kletarsko evidenco,
register in kataster vinogradov ter drugo dokumentacijo o
grozdju, vinu in drugih proizvodih pri pridelovalcih, predelovalcih, gostincih in trgovcih;
– nadzirati postopke ocenjevanja vina in mošta;
– jemati vzorce grozdja, drozge, mošta, vina in drugih
proizvodov ter enoloških sredstev na stroške imetnika in jih
dati v analize;
– organoleptično preizkusiti mošt, vino in druge proizvode.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko kmetijski inšpektor poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijah, izreče še naslednje ukrepe:
– prepove sajenje nasadov samorodnice in nasadov tistih sort vinske trte, ki niso v trsnem izboru, določenem z
rajonizacijo, ter odredi uničenje novih nasadov samorodnice
in nasadov trt, ki niso v trsnem izboru;
– začasno, do pridobitve ocene, prepove promet z moštom oziroma vinom, če sumi, da ne ustreza predpisanim
pogojem;
– prepove promet z moštom oziroma vinom, ki ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu oziroma predpisih, izdanih
na njegovi podlagi oziroma po mednarodnem sporazumu, ali
če so bila pri pridelavi uporabljena sredstva in postopki, ki
niso dovoljeni;
– zapleni pokvarjeno oziroma ponarejeno vino in druge
proizvode in odredi uničenje oziroma odredi predelavo vina
in drugih proizvodov;
– odredi nadaljnjo nego oziroma uporabo vina z napako;
– odredi razvrstitev vina v nižjo kakovost, če vino ne
izpolnjuje pogojev za deklarirano kakovost, določenih po

Št. 70 – 14. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

tem zakonu, oziroma če je bilo v kleti vino mešano v nasprotju z določbami o varstvu geografskega porekla;
– prepove promet z vinom, če vino v prometu ni opremljeno z listinami, ki ustrezajo dejanskim lastnostim vina,
oziroma originalna polnitev nima kontrolnega listka;
– določi rok za ureditev stanja oziroma prepove opravljanje dejavnosti, če niso izpolnjeni s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, določeni pogoji glede
prostorov, opreme oziroma kadrov pri pridelovalcih, predelovalcih, gostincih, trgovcih, storitvenih polnilcih, donegovalcih, pooblaščenih organizacijah in drugih;
– prepove uvoz oziroma izvoz, če vino oziroma drugi
proizvodi iz grozdja in vina ne izpolnjujejo pogojev po tem
zakonu oziroma predpisih, izdanih na njegovi podlagi;
– prepove pridelavo vina iz uvoženega grozdja ali
mošta;
– izreče denarno kazen na kraju samem v primerih, ki
jih določa ta zakon, predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma prijavi kaznivo dejanje.
Tržni inšpektor lahko jemlje vzorce vina na stroške
imetnika in jih da v analizo. Če tržni inšpektor pri nadzoru
po 43. členu tega zakona ugotovi, da vino oziroma drugi
proizvodi v prometu ne ustreza določbam tega zakona, izda
odločbo, s katero prepove promet takega vina oziroma drugih proizvodov; če gre za pokvarjeno vino ali druge proizvode, pa tako vino oziroma druge proizvode zapleni.
45. člen
(nadzor nad uvoženim vinom)
Uvoznik mora predhodno najaviti uvoz vina in sporočiti kraj uvoza organizacijski enoti kmetijske inšpekcije, ki je
najbližja kraju uvoza.
Če je uvoženo vino v prosti carinski coni oziroma v
carinskem skladišču, ga kmetijski inšpektor povzorči v prisotnosti carinika. Postopek se začne in poteka tudi v skladu s
carinskimi predpisi.
46. člen
(pristojnosti policije)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vinom, ki
se prevaža po tem zakonu, zagotavlja policija v skladu s
svojimi pristojnostmi pomoč kmetijskemu in tržnemu inšpektorju.
Na zahtevo kmetijskega ali tržnega inšpektorja nudi
policija potrebno asistenco, če inšpektor pri opravljanju nadzora naleti na fizični odpor ali če tak odpor utemeljeno
pričakuje.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
47. člen
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov)
Z denarno kaznijo od 300.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če da v promet vino, pridelano iz grozdja, ki ob
trgatvi ni doseglo predpisane sladkorne stopnje (2. člen in
tretji odstavek 12. člena);
2. če prideluje vino ali druge proizvode, ne da bi za to
izpolnjeval predpisane pogoje (7. člen);
3. če prideluje grozdje ali vino, predeluje vino, proizvaja druge proizvode, storitveno doneguje oziroma stekleniči
vino, ne da bi bil vpisan v register ali če ne prijavlja podatkov za register na predpisan način in v predpisanih rokih
(9. člen);
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4. če prideluje grozdje z neustrezno vinogradniško tehnologijo; če v nasprotju s predpisi prideluje vino iz uvoženega grozdja, drozge ali mošta (11. člen);
5. če pri pridelavi grozdja, vina in drugih proizvodov
dela v nasprotju s predpisanimi postopki ali uporablja nedovoljena enološka sredstva (prvi in drugi odstavek 13. člena);
6. če meša grozdje, drozgo, mošt oziroma vino v nasprotju s predpisi (14. člen);
7. če goji trto izven predpisanega trsnega izbora za
posamezen vinorodni okoliš (16. člen);
8. če da v promet ali prodaja neocenjeno vino ali mošt
(19. člen);
9. če označuje vino v nasprotju s 24., 25. ali 26. členom
ali če daje pomanjkljivo označeno vino v promet;
10. če označuje vino v nasprotju s 27. členom;
11. če označuje druge proizvode v nasprotju z 28. členom;
12. če da v promet ali prodaja vino ali druge proizvode,
katerih promet je prepovedan (prvi odstavek 31. člena);
13. če prodaja, prevaža ali skladišči vino na način, da
ne ohrani svojih organoleptičnih lastnosti in drugih značilnih fizikalno kemičnih lastnosti (prvi odstavek 34. člena);
14. če prevaža več kot 20 litrov neoriginalno polnjenega vina brez predpisanih listin (tretji odstavek 34. člena);
15. če brez predpisanega dovoljenja doneguje oziroma
polni vino izven vinorodnega okoliša, na katerem je bilo
pridelano grozdje (36. člen);
16. če da v promet ali prodaja kakovostno vino pred
določenim rokom ali če da v promet ali prodaja mlado vino
izven določenega roka (37. člen);
17. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 38. člena;
18. če da v promet uvoženo vino, ne da bi bilo to
ocenjeno v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (39. člen);
19. če označuje vino v nasprotju s 50. členom.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
samem, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če trga grozdje pred rokom, določenim za trgatev
(prvi in tretji odstavek 12. člena);
2. če ne izloči pokvarjenega vina v posebno posodo, jo
posebej ne označi ali če ne prijavi pokvarjenega vina kmetijskemu inšpektorju (drugi odstavek 31. člena);
3. če da vino v promet v nasprotju z 32. členom;
4. če da v promet vino in druge proizvode oseba, ki ni
navedena v 33. členu;
5. če odda ali pridobi vino brez predpisanih listin (drugi
odstavek 34. člena);
6. če ne vodi predpisane kletarske evidence (35. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
samem, se za prekršek iz tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
48. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz
prve do 16. ali 19. točke prvega odstavka 47. člena tega
zakona.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
samem, se kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz
tretjega odstavka 47. člena.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(prehodno obdobje)
Do izdaje pooblastil iz 5. člena tega zakona izvajajo
pooblaščeni kmetijski zavodi in Kmetijski inštitut Slovenije
podeljena pooblastila v zvezi s trgatvijo grozdja in ocenjevanjem vina.
Pridelovalci grozdja in vina, pridelovalci drugih proizvodov ter predelovalci vina se morajo vpisati v register v
skladu s tem zakonom najpozneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.
V skladu s tem zakonom se morajo označevati vino in
drugi proizvodi iz grozdja in vina, pridelani iz grozdja, trganega od 15. avgusta 1998 dalje.
Kataster dejanskih in možnih vinogradov se vzpostavi
najpozneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.
Določbe petega odstavka 12. člena tega zakona se začnejo uporabljati za trgatev letnika 1998, določbe 25. člena
tega zakon pa se začnejo uporabljati za vino letnika 1998.
Določbe četrtega odstavka 40. člena tega zakona se
začnejo uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
50. člen
(prehodno obdobje za prvi odstavek 11. člena)
Vino iz grozdja, pridelanega v vinogradih, ki ob uveljavitvi tega zakona že obstajajo na neabsolutnih vinogradniških legah, se lahko do izteka rodnosti teh vinogradov,
vendar največ 15 let po uveljavitvi tega zakona, ne glede na
siceršnjo kakovost označuje le kot namizno vino, po preteku
tega roka, pa takega vina ni dovoljeno dajati v promet.
Vino iz grozdja, pridelanega iz sort vinske trte, ki niso
priporočene oziroma dovoljene za določeno pridelovalno
območje, se do izteka rodnosti vinogradov, ki obstajajo ob
uveljavitvi tega zakona, vendar največ 15 let po uveljavitvi
tega zakona, ne glede na siceršnjo kakovost lahko označuje
le kot namizno vino, po preteku tega roka, pa takega vina ni
dovoljeno dajati v promet.
51. člen
(preizkus znanja pokuševalcev in kmetijskih inšpektorjev)
Pokuševalci vina iz 22. člena tega zakona in kmetijski
inšpektorji iz 43. člena tega zakona morajo opraviti predpisan preizkus znanja oziroma sposobnosti v dveh letih po
uveljavitvi podzakonskega predpisa, ki bo urejal preizkus
znanja in sposobnosti za ocenjevanje vina.
52. člen
(ničnost vpisov v register označb geografskega porekla)
Vpisi v register označb geografskega porekla po predpisih o industrijski lastnini, ki so v nasprotju s tem zakonom
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, se izbrišejo po
uradni dolžnosti v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
53. člen
(predpisi, ki ostanejo veljavni)
Do uveljavitve novih predpisov se uporabljajo:
– pravilnik o načinu in postopku dosladkanja mošta ali
drozge z dodajanjem sladkorja ali koncentriranega mošta
(Uradni list SRS, št. 30/74 in 16/78);
– pravilnik o rajonizaciji vinogradniškega območja Republike Slovenije, o sortah vinske trte, ki se smejo saditi, in
o območjih za proizvodnjo kakovostnih vin (Uradni list SRS,
št. 18/77, 13/80, 48/87 in Uradni list RS, št. 30/91-I);
– pravilnik o označevanju vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 18/77, 24/77 in 10/78);
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– pravilnik o postopkih in sredstvih ter njihovi uporabi
v proizvodnji vina (Uradni list SRS, št. 18/77);
– pravilnik o minimalnih pogojih za promet z neustekleničenim namiznim vinom z geografskim poreklom in vinskim moštom v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 18/77
in 1/81);
– pravilnik o načinu vodenja registra proizvajalcev
grozdja in vina in o minimalnih pogojih za vpis v register
(Uradni list SRS, št. 16/78);
– pravilnik o načinu in postopku jemanja vzorcev vina
in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter jemanja vzorcev
enoloških sredstev za analize (Uradni list SRS, št. 13/80);
– pravilnik o načinu vodenja evidence o proizvodnji
oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina (Uradni list SRS, št. 30/88);
– pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja vina in
vinskega mošta (Uradni list SRS, št. 41/89);
– odločba o imenovanju strokovnih delovnih organizacij, ki določajo vinarske strokovne komisije za ocenjevanje
vina po mednarodni lestvici (Uradni list SRS, št. 46/70)
– mednarodna lestvica za ocenjevanje vina (Uradni list
SRS, št. 46/70);
– pravilnik o kakovosti vina (Uradni list SFRJ, št.
17/81 in 14/89).
Minister izda predpise po tem zakonu v enem letu po
njegovi uveljavitvi.
54. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati)
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o količinah petiota, ki so namenjene za domačo porabo proizvajalcev, o najmanjših količinah sestavin,
ki jih mora vsebovati vino, ki se da v promet, o hrambi in
ravnanju z vinom, namenjenim za izvoz, o varstvu porekla
slovitih vin, o pogojih za proizvodnjo specialnih vin ter o
enotnih metodah za analizo in ocenjevanje vin (Uradni list
FLRJ, št. 35/58 in Uradni list SFRJ. št. 36/65);
– pravilnik o ravnanju s predmeti in proizvodi, ki se
odvzamejo po 52. členu temeljnega zakona o vinu (Uradni
list SFRJ, št. 36/65);
– zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih
proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ,
št. 28/75, 70/78, 54/86 in 30/91) in predpisi, izdani na njegovi podlagi v delu, ki se nanaša na vino in druge proizvode iz
grozdja in vina.
55. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list
SRS, št. 16/74 in 29/86), posamezne njegove določbe pa se
uporabljajo do začetka uporabe določb iz 49. in 50. člena
tega zakona.
56. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-05/90-1/7
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3375.
Na podlagi prvega odstavka 24. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in 168. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. oktobra 1997 sprejel
NACIONALNI PROGRAM
statističnih raziskovanj (NPSR)
Stran
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STATISTIKA NACIONALNIH RAČUNOV
ZS/2.
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ZS/3.
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ZS/4.
STATISTIKA KMETIJSTVA IN RIBIŠTVA
ZS/5.
STATISTIKA GOZDARSTVA IN LOVA
ZS/6.
STATISTIKA GRADBENIŠTVA IN STANOVANJ
ZS/7.
STATISTIKA PROMETA IN ZVEZ
ZS/8.
STATISTIKA NOTRANJE TRGOVINE
ZS/9.
STATISTIKA GOSTINSTVA IN TURIZMA
ZS/10. STATISTIKA ZUNANJE TRGOVINE
ZS/11. STATISTIKA KOMUNALNE DEJAVNOSTI
ZS/12. STATISTIKA PORABE GOSPODINJSTEV
ZS/13. DEMOGRAFSKA STATISTIKA
ZS/14. VOLILNA STATISTIKA IN REFERENDUMI
ZS/15. STATISTIKA DELA
ZS/16. STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
ZS/17. STATISTIKA ŠPORTA
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ZS/22. STATISTIKA PRAVOSODJA
ZS/23. STATISTIKA OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
ZS/24. STATISTIKA DENACIONALIZACIJE
ZS/RN RAZVOJNE IN METODOLOŠKE NALOGE
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA BANKA SLOVENIJE
STATISTIČNE RAZISKAVE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
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KONČNA DOLOČBA
Ta nacionalni program se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 050-01/92-6/3
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3376.
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 odpoklicu veleposlanika – vodje Stalne misije
Republike Slovenije pri Evropski uniji
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3378.
Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 3/91-I) in prvega odstavka
21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdajam
UKAZ
o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice
Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Norveški s sedežem v Stockholmu imenujem
Dragoljubo Benčina.
Št. 001-09-22/97
Ljubljana, dne 7. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA
3379.

Odpokliče se:
dr. Boris Cizelj, veleposlanik – vodja Stalne misije
Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju.
Št. 001-19-17/97
Ljubljana, dne 31. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3377.
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 izredne in pooblaščene veleposlanice
Republike Slovenije v Republiki Estoniji
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Estoniji s sedežem v Stockholmu imenujem
Dragoljubo Benčina.
Št. 001-09-21/97
Ljubljana, dne 7. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Na podlagi 42. člena zakona o nalezljivih boleznih
(Uradni list RS, št. 69/95) izdaja minister za zdravstvo
PRAVILNIK
o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih
ostankov
1. člen
Ta pravilnik določa način in pogoje prevoza, pokopa,
izkopa in prekopa človeških posmrtnih ostankov, ki onemogočajo širjenje okužbe.
2. člen
Prevoz posmrtnih ostankov se opravi na podlagi listine
o prijavi smrti.
3. člen
Posmrtni ostanki se morajo prepeljati z avtomobilom za
prevoz posmrtnih ostankov (v nadaljnjem besedilu: furgon)
v transportni, neprepustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje
lesene krste in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka
ali katerega koli drugega samorazkrojlivega materiala. Če je
bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke
zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z anstiseptično raztopino.
4. člen
Prevoz posmrtnih ostankov z avtobusom, avtomobilom
ali tovornjakom je dovoljen samo, če se ne vozijo hkrati z
njim potniki ali drug tovor in, če so posmrtni ostanki opremljeni v skladu z 2. in 3. členom tega pravilnika.
Prevoz posmrtnih ostankov z ladjo je dovoljen v ločenem prostoru, ki za potnike ni dostopen in se v njem ne
prevažajo druge stvari.
Prevoz posmrtnih ostankov po železnici je dovoljen v
posebnem zaprtem vagonu. Če so posmrtni ostanki v furgonu, se smejo prevažati tudi na odprtem železniškem vagonu.
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Prevoz posmrtnih ostankov z letalom je dovoljen v
prostoru, ki je ločen od prostora za potnike in prtljago.
5. člen
Prevoz posmrtnih ostankov iz Republike Slovenije v
tujino ali iz tujine v Republiko Slovenijo ali čez ozemlje
Republike Slovenije je dovoljen, če so posmrtni ostanki v
nepropustni krsti, katere notranjost vsebuje vpojno snov.
Krsta iz prejšnjega odstavka mora biti:
– sestavljena iz zunanje lesene krste, katere stranice so
debele najmanj 20 milimetrov, in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkrojivega materiala ali
– enojna krsta iz lesa, katere stranice so debele najmanj
30 milimetrov, obložena s plastjo cinka ali katerega koli
drugega samorazkrojljivega materiala.
Če se posmrtni ostanki prevažajo z letalom v potniški
kabini, na zahtevo zdravstvenega inšpektorja, mora biti krsta
opremljena s čistilno napravo, ki vzpostavlja ravnovesje med
notranjim in zunanjim pritiskom.
Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z antiseptično raztopino.
6. člen
Posmrtne ostanke mora med prevozom v Republiko
Slovenijo spremljati posebna potna listina (v nadaljnjem
besedilu: posmrtni potni list), ki jo izda pristojni organ tuje
države.
Posmrtni potni list za prevoz posmrtnih ostankov iz
Republike Slovenije v tujino izda Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije. Posmrtni potni list je sestavljen v slovenskem jeziku in v enem od uradnih jezikov Sveta Evrope.
Zdravstveni inšpektor izda posmrtni potni list, ko je
ugotovil, da:
– so bili izpolnjeni vsi pogoji iz tega pravilnika, ki
veljajo za prevoz posmrtnih ostankov;
– so bili posmrtni ostanki položeni v krsto, ki ustreza
zahtevam iz 5. člena tega pravilnika;
– krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, navedene v posmrtnem potnem listu, in osebne predmete, ki naj bi
se pokopali ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki.
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7. člen
Posmrtni potni list mora vsebovati podatke, ki so v
obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Vzrok
smrti mora biti naveden v slovenskem jeziku in z numerično
kodo Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu: WHO) Mednarodne klasifikacije bolezni. Če se vzrok
smrti iz razlogov poklicne tajnosti ne navede, mora biti med
prevozom priloženo potrdilo o vzroku smrti v zapečateni
kuverti in predloženo pristojnemu organu v namembni državi. Zapečatena kuverta, ki ima zunanjo oznako zaradi identifikacije, se trdno pripne k posmrtnemu potnemu listu.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, posmrtni potni list ni potreben za prevoz žare s posmrtnimi ostanki osebe
z veljavnim slovenskim potnim listom, ki je umrla v tujini.
8. člen
Posmrtne ostanke osebe, ki je umrla zaradi nalezljive
bolezni, se kremira ali pa se pokop opravi v transportni krsti.
9. člen
Izkop ali prekop posmrtnih ostankov je dovoljen samo
v navzočnosti pooblaščenega zdravnika in zdravstvenega
inšpektorja.
Osebe, ki delajo pri izkopu ali prekopu posmrtnih ostankov, morajo med delom čez zaščitno obleko nositi gumijast predpasnik, dolge gumijaste rokavice in gumijaste škornje. Obleka in obutev se ne sme uporabljati v druge namene
in se mora po vsaki uporabi očistiti.
10. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati
pravilnik o pogojih in načinu izkopavanja in prevoza trupel
(Uradni list SFRJ, št. 42/85).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 505-2/97
Ljubljana, dne 23. oktobra 1997.
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

POSMRTNI POTNI LIST
CORPSE - PASS
S tem dokumentom se dovoli prevoz posmrtnih ostankov

ime in priimek umrle osebe/name and first name of the deceased
datum rojstva/date of birth
datum in kraj smrti/date and place of death
* vzrok smrti/cause of death
transportno sredstvo, s katerim se opravlja prevoz in spremstvo/means of transport and accompaniment
kraj in država, kamor je namenjen prenos/place of destination
kraj prehoda državne meje/place of the border crossing
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Ker je bilo odpremljanje posmrtnih ostankov, opravljeno v skladu s pravilnikom o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu
posmrtnih ostankov, se naprošajo vsi organi držav, skozi čigar območje bo prenos, da mu omogočijo prost in neoviran
prehod.
All legal regulations on the putting in a coffin being dully observed, and the transport of these human remains having been
permitted, all authorities of the countries through the territory of which the transport will take place are requested to let it
pass freely and unmolested.
kraj in datum izdaje/place and date of issue

podpis in pečat pristojnega organa
signature and seal of keeper
Hrbtna stran posmrtnega lista
Obr. format 210/297 mm
* Vzrok smrti, tudi drugi in tretji vzrok, mora biti naveden v slovenskem jeziku in z numerično kodo WHO Mednarodne
klasifikacije bolezni. Če se vzrok smrti iz razlogov poklicne tajnosti ne navede, mora biti med prevozom priloženo potrdilo o
vzroku smrti v zapečateni kuverti in predloženo pristojnemu organu v namembni državi. Zapečatena kuverta, ki ima zunanjo
oznako zaradi identifikacije, se trdno pripne k posmrtnemu potnemu listu.
Zdravstveni inšpektor izda posmrtni potni list, ko je ugotovil, da:
a) so bile izpolnjeni vsi pogoji, ki veljajo za prevoz posmrtnih ostankov;
b) so bili posmrtni ostanki položeni v krsto, ki ustreza zahtevam iz 5. člena pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu
posmrtnih ostankov;
c) krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, navedene v posmrtnem potnem listu, in osebne predmete, ki naj bi se pokopali
ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki.

USTAVNO SODIŠČE
3380.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo župana Občine Tržič, na seji
dne 29. oktobra 1997
o d l o č i l o:
1. V odloku o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997
(Uradni list RS, št. 33/97) se odpravita 8. člen, in 10. člen v
delu, ki glasi: “uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.”
2. Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena
odloka o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 se ustavi.
Obrazložitev
A)
1. Župan izpodbija v izreku navedeni odlok in sicer
določbe 2., 8. in 10. člena. Po njegovem mnenju so v nasprotju s 3. in 25. členom zakona o prekrških ter v neskladju z
določbami četrtega odstavka 153. člena in 155. člena ustave.
Navaja, da 2. člena odloka ni mogoče izvajati, ker da sta si v
nasprotju prvi in drugi odstavek. Določba 8. člena naj ne bi
imela ustrezne podlage v odloku, sankcij za kršitve zakona
pa naj občinski odlok ne bi smel predpisovati. Predpisane
kazni pa naj bi bile tudi v nasprotju z zneski, ki jih po zakonu
občinski predpis lahko določi. Določitev uporabe odloka od
1. 1. 1997 dalje naj bi pomenila učinek za nazaj tudi za čas,
ko je veljal sklep župana o začasnem financiranju.

2. Občinski svet občine Tržič v odgovoru na zahtevo
navaja, da je treba določbo 2. člena odloka brati in razlagati
kot celoto, saj samo kot celota pomeni določeno pravno normo. Taka norma pa je določljiva in se na njeni podlagi ter na
podlagi podatkov iz proračuna za leto 1996 lahko izračuna
poraba sredstev v letu 1997. Pri določitvi denarne kazni za
odgovorne osebe uporabnika se je občinski svet zgledoval po
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, omejil
pa je predlagatelje, ki lahko predlagajo kaznovanje. Tudi po
mnenju sveta pa je vprašljiva druga alinea prvega odstavka 8.
člena odloka in bo začet postopek za črtanje te določbe. Odlok
naj ne bi imel veljavnosti za nazaj. Samo z odlokom občinskega sveta se lahko uredi začasno financiranje, odlok, ki ga je
izdal župan, pa nima podlage v zakonu in statutu občine.
B)
3. Župan je vložil zahtevo na podlagi petega odstavka
33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93; 6/94 – odl. US št. U-I-13/94; 45/94 – odl. US št.
U-I-144/94; 57/94 in 14/95) kot upravičeni predlagatelj postopka. S sklepom št. U-I-169/97 z dne 10. 7. 1997 je ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje 8. člena
izpodbijanega odloka.
4. Glede četrtega odstavka 153. člena ustave, na katerega se sklicuje predlagatelj, ustavno sodišče ugotavlja, da ta
ustavna določba ne pride v poštev za oceno spornega odloka.
Odlok je splošni akt občine, navedena ustavna norma pa
določa, da morajo posamični akti in dejanja organov lokalnih skupnosti temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.
5. Po 160. členu ustave in po 21. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) je pred ustavnim sodiščem možna le presoja skladnosti predpisov lokalne skupnosti z ustavo in z zakoni, ne pa
tudi presoja medsebojne skladnosti posamičnih določb iste-
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ga predpisa lokalne skupnosti. Kot je navedlo ustavno sodišče že v več svojih odločitvah (na primer OdlUS I, 62 in
OdlUS II, 61), je v drugem odstavku 148. člena ustave
začasno financiranje javne porabe v primeru nesprejema občinskega proračuna vsebinsko povsem izrecno opredeljeno
kot financiranje po njenem prejšnjem proračunu. S proračunom tistega leta, na katerega se po 57. členu zakona o lokalni
samoupravi opira višina financiranja javne porabe v tekočem
letu, je določen tudi namen porabe. Neskladnosti 2. člena
odloka z navedenimi ustavnimi in zakonskimi določbami
tudi župan ne zatrjuje. Ali gre pri izpodbijanih določbah
prvega in drugega odstavka 2. člena odloka resnično za
njuno neskladje, bodo – ob upoštevanju navedenih ustavnih
in zakonskih norm – zato morali odločiti pristojni organi
lokalne skupnosti sami bodisi z avtentično (občinski svet)
bodisi s praktično (župan) interpretacijo teh določb ali pa z
ustrezno spremembo odloka. S prenehanjem veljavnosti
zakona o financiranju javne porabe za občine (z dnem 31. 12.
1994 na podlagi 51. člena zakona o financiranju občin, Uradni list RS, št. 80/94) za občine ne velja več zakonsko določena omejitev po tretjem odstavku 17. člena zakona o financiranju javne porabe. Ni pa ovire, da občinski predpis (odlok)
ne bi mogel določiti take omejitve obsega sredstev za čas
začasnega financiranja. Gre namreč za določitev financiranja
po dvanajstinah proračuna iz prejšnjega leta, torej enako, kot
velja za državni proračun.
6. Odlok je začel veljati 7. 6. 1997. Z dnem njegove
uveljavitve je prenehal veljati sklep o začasnem financiranju
javne porabe Občine Tržič v letu 1997 (Uradni list RS, št.
17/97), ki ga je sprejel župan (9. člen odloka). Začasno
financiranje Občine Tržič je torej v času od 1. 1. 1997 do
6. 6. 1997 urejal sklep župana. Določba 10. člena odloka pa
v delu, ki predpisuje uporabo odloka od 1. 1. 1997, dejansko
za nazaj razveljavlja sklep župana tudi za čas, v katerem naj
bi ta po 9. členu istega odloka sicer veljal. Po prvem odstavku 155. člena ustave zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne
morejo imeti učinka za nazaj. Prepoved retroaktivnosti je
ena od temeljnih konkretizacij ustavnega načela pravne države (2. člen ustave). Retroaktivnost je izjemoma dovoljena
le zakonu, če določi, da imajo posamezne njegove določbe
učinek za nazaj, in to le v primeru, če to zahteva javna korist
in če se s tem ne posega v pridobljene pravice (drugi odstavek 155. člena ustave). Predpis lokalne skupnosti torej v
nobenem primeru ne more imeti retroaktivne veljavnosti.
7. V 8. členu odloka so določeni prekrški. Na podlagi 3.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
61/96 – odl. US in 35/97) se prekrški lahko določajo tudi z
občinskim odlokom, vendar le za kršitve predpisov, ki jih
izdajajo občine same. Zato določba druge alinee prvega odstavka 8. člena odloka, ki določa prekršek za kršitve zakona,
ni v skladu z zakonom o prekrških. Ostala dva prekrška pa
sta določena tako, da ni jasno, za kršitve katerih določb
odloka gre, kdo so “subjekti nadzora” in zlasti ne, kdo je
“odgovorna oseba”. Tudi v tem primeru je treba upoštevati,
da po 19. členu zakona o prekrških občina in njeni organi ne
morejo biti odgovorni za prekršek, odgovornost za prekršek
odgovornih oseb v občinskih organih pa lahko določi le
zakon. Določbi 1. alinee prvega odstavka in drugega odstavka 8. člena bi se torej lahko nanašali le na odgovorne osebe
uporabnikov proračunskih sredstev. Utemeljeno pa opozarja
župan na neskladje odloka z zakonom tudi glede predpisanih
kazni. Po petem odstavku 25. člena zakona o prekrških se z
občinskim odlokom lahko predpiše denarna kazen za odgovorno osebo pravne osebe največ do 60.000 tolarjev.
8. Glede na vse navedeno je ustavno sodišče zaradi
neskladnosti z zakonom o prekrških odpravilo 8. člen odloka
v celoti, zaradi neskladja s 155. členom ustave odpravilo 10.
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člen odloka v delu, ki je določal njegovo veljavnost za nazaj,
postopek za oceno medsebojne skladnosti prvega in drugega
odstavka 2. člena odloka pa je zaradi nepristojnosti ustavilo.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 45.
in 21. 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, dr. Tone Jerovšek, Franc Testen in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločitev je
sprejelo soglasno.
Št. U-I-169/97-8
Ljubljana, dne 29. oktobra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3381.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem z zahtevo Računskega sodišča Republike Slovenije,
na seji dne 29. oktobra 1997
o d l o č i l o:
Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi operativnih del v
Ministrstvu za obrambo RS, na katerih se šteje zavarovalna
doba s povečanjem, številka 143/1362 z dne 10. 11. 1993 ni
začel veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bil objavljen v
Uradnem listu RS.
Obrazložitev
A)
1. Predlagatelj, sklicujoč se na peto alineo prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94), zahteva oceno zakonitosti sklepa ministra za
obrambo, ker se je vprašanje zakonitosti zastavilo v zvezi s
postopkom nadzora nad Ministrstvom za obrambo.
2. Z izpodbijanim sklepom, sklicujoč se na 37. člen
zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91), ki
določa pristojnosti republiškega upravnega organa za opravljanje upravnih in strokovnih zadev s področja obrambnih
dejavnosti, in na prvi člen uredbe o določitvi del na področju
obrambe in zaščite, na katerih se šteje zavarovalna doba s
povečanjem, ter o načinu plačila prispevkov (Uradni list RS,
št. 57/92, v nadaljevanju: uredba), ki določa, katera dela se v
tem ministrstvu štejejo za posebno težka in zdravju škodljiva
oziroma za dela, na katerih po določeni starosti delavci ne
morejo več uspešno delati, je minister dodatno (k sklepu
143/628 z dne 28. 5. 1993) določil taka dela v ministrstvu.
3. Predlagatelj glede pravne narave izpodbijanega sklepa ugotavlja, da ni bil objavljen v Uradnem listu RS, kot to
določa 154. člen ustave, objavljena pa je bila uredba, na
kateri sklep temelji. Zato meni, da gre za tak splošen akt, o
zakonitosti katerega je ustavno sodišče pristojno presojati.
4. Nasprotni udeleženec med drugim odgovarja, da izpodbijani sklep ni predpis, ki bi ga bilo treba objavljati v
Uradnem listu RS, temveč “zgolj akt interne narave, v bistvu
akt poslovanja ministrstva, s katerim so se konkretizirale
določbe uredbe”. Podobno naravo ima po njegovem stališču
akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstva,
ki ga prav tako sprejme minister. Zaradi tega napadeni sklep
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ne more biti predmet ustavnosodne presoje, meni nasprotni
udeleženec.
B)
5. Zakon o obrambi in zaščiti (drugi odstavek 126.
člena) in uredba ne puščata oziroma ne prenašata na ministra
za obrambo pristojnosti, da bi odločal o tem, za katera dela v
Ministrstvu za obrambo se šteje zavarovalna doba s povečanjem. O tem je na določljiv način odločila vlada z uredbo.
Stvar ministra je le še, da skrbi za pravilno uporabo tega
predpisa v Ministrstvu za obrambo, med drugim tako, da
konkretizira delovna mesta, na katerih so delavci na podlagi
uredbe upravičeni do ugodnosti iz prvega odstavka 136.
člena zakona o obrambi in zaščiti.
6. Z izpodbijanim sklepom je minister za obrambo to
svoje pooblastilo prekoračil. Medtem ko je vlada kot pristojen organ v uredbi izrecno določila, da pripada ugodnost
štetja zavarovalne dobe s povečanjem v Ministrstvu za
obrambo le (nekaterim, določljivim) operativnim delom,
kar pomeni, da ne tudi organizacijskim, vodstvenim in
inšpekcijskim delom (136. in 135. člen zakona o obrambi
in zaščiti), izpodbijani sklep določi enako ugodnost prav
(nekaterim, na enak način določljivim) organizacijskim,
vodstvenim in inšpekcijskim delom, torej prav tistim kategorijam, ki jim predpis vlade te ugodnosti ne daje. Izpodbijani sklep torej v nasprotju z zakonom ureja prav take
vsebine, kot jih v skladu z izrecnim zakonskim pooblastilom ureja vladna uredba. Po vsebinski plati bi ga bilo zato
treba šteti za predpis in ga zaradi njegovega neskladja z
zakonom razveljaviti ali odpraviti.
7. Toda izpodbijani sklep ni bil objavljen tako, kot to za
predpis zahteva drugi odstavek 154. člena ustave, in zaradi
izrecne določbe prvega odstavka istega člena ustave ni mogel
začeti veljati ter se zato tudi ni smel in ne sme uporabljati.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
40. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in
dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-283/96-7
Ljubljana, dne 29. oktobra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3382.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Matjaža Gerlanca iz Velenja, na seji dne
29. oktobra 1997
o d l o č i l o:
Členi 10 do 13 zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92) niso v neskladju z ustavo.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnik izpodbija določbe zakona o volitvah Predsednika Republike (v nadaljevanju: ZVPR), ki urejajo način
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kandidiranja za Predsednika Republike. Meni, da je ureditev, po kateri lahko kandidate za Predsednika Republike
določi 5.000 volivcev, deset poslancev Državnega zbora ali
politična stranka ob podpori najmanj treh poslancev oziroma
ob podpori 3.000 volivcev, v neskladju z 2. členom ustave,
drugim odstavkom 3. člena ustave ter s 14., 43. in 44. členom ustave. Zatrjuje, da zakonska ureditev, po kateri lahko
podpora politične stranke nadomesti 2.000 podpisov volivcev, podpora desetih poslancev pa 5.000 podpisov volivcev,
pomeni nedopustno diskriminacijo. Predlaga, da ustavno sodišče ukine privilegirane možnosti desetih poslancev in politične stranke ter zagotovi vsem enake možnosti.
2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: sekretariat) je po opravljeni
obravnavi na Odboru Državnega zbora za notranjo politiko
in pravosodje odgovoril na pobudo z mnenjem, da pobuda
ni utemeljena. Sekretariat navaja, da terjajo volitve v predstavniške in druge pomembnejše organe oziroma institucije
takšen postopek, ki omogoča med drugim tudi ustrezno
politično, strokovno ali drugačno kvalitativno selekcijo kandidatov. Navaja primere kandidacijskega postopka za predsednika vlade, ministre in predsednika Državnega zbora: ti
primeri naj bi kazali na to, da je pomembnost politične
funkcije sorazmerna z zahtevnostjo postopka za izvolitev
kandidata za to funkcijo. Sekretariat navaja, da je funkcija
Predsednika Republike ena najpomembnejših političnih
funkcij, zaradi česar naj bi bilo posebej utemeljeno, da
zakon ureja postopek kandidiranja za to funkcijo na način,
ki omogoča kandidaturo le kandidatom, ki imajo izhodiščno vsaj minimalno relevantno podporo v volilnem telesu.
Zlasti naj bi bilo to utemeljeno zaradi neposrednih volitev
Predsednika Republike.
3. Sekretariat meni, da zakonska ureditev kandidacijskega postopka za Predsednika Republike ni v neskladju z
ustavo, saj naj bi zagotavljala, da se lahko volilne tekme
udeležijo le resni kandidati, t.j. takšni, ki imajo bodisi podporo političnih strank ali večje skupine volivcev. Tudi v
relativnem smislu naj bi zahtevani pogoji ne bili pretirani,
saj predstavlja deset poslancev le dobro desetino vseh poslancev Državnega zbora, pet tisoč volivcev pa je razmeroma majhno število nasproti celotnemu volilnemu telesu, ki
šteje približno poldrugi milijon volivcev. Sekretariat zavrača
tudi trditve, da je veljavna ureditev diskriminatorna; navaja,
da sleherni poslanec uživa vsaj podporo volivcev, ki so ga
izvolili, članstvo političnih strank pa praviloma presega minimalno število, ki je potrebno za njihovo ustanovitev.
B) – I
4. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je ustavno sodišče po sprejemu pobude takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. Ustavne določbe o demokratičnem političnem sistemu (1. člen ustave, drugi odstavek 3. člena ustave), o splošni
in enaki volilni pravici (prvi in drugi odstavek 43. člen
ustave) in o pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih
zadev (44. člen) terjajo takšno ureditev postopka kandidiranja na volitvah Predsednika Republike, da je zagotovljena
splošna in enaka volilna pravica. Ta zahteva se nanaša na
aktivno volilno pravico (pravico voliti) in na pasivno volilno
pravico (pravico biti voljen za Predsednika Republike). Obe
pravici morata biti po drugem odstavku 43. člena zagotovljeni vsakemu državljanu Republike Slovenije, ki je dopolnil
18 let.
6. Z določitvijo potrebne podpore za kandidaturo za
politične funkcionarje (npr. poslance Državnega zbora ali
Predsednika Republike) zakonodajalec zagotovi, da se volil-
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ne tekme lahko udeležijo le osebe, za katere se izkaže, da
imajo vsaj minimalno realno možnost biti izvoljen, prepreči
pa udeležba osebam, za katere se že v kandidacijskem postopku izkaže, da uživajo tako majhno podporo v volilnem
telesu, da ne obstaja niti minimalna možnost, da bi pridobile
mandat. S tem se preprečujejo težave, ki bi nastale pri izvedbi volitev ob prekomernem številu kandidatov. Zagotavlja se
preglednost volitev in preprečuje, da bi bilo v volilni kampanji zaradi tehničnih in časovnih omejitev onemogočeno predstavljanje in soočanje političnih programov in kandidatov.
Vse to pozitivno vpliva na demokratičnost volitev.
7. Zakonska ureditev potrebne podpore za kandidiranje
na volitvah bi lahko pomenila omejitev volilne pravice (kršitev načela njene splošnosti), če bi bila prekomerna – če bi
torej omejitve presegle obseg, ki je nujno potreben za doseganje navedenih ciljev. Omejitev bi bila podana, če bi obstajala verjetnost, da za kandidaturo zahtevana podpora onemogoča nastop na volitvah kandidatom ali listam kandidatov, ki
bi imeli na volitvah vsaj minimalno realno možnost pridobiti
mandat – npr. če bi bilo kot pogoj postavljeno previsoko
število podpisov volivcev ali če bi bila predpisana obvezna
podpora katere izmed parlamentarnih strank. V slednjem
primeru bi bila ogrožena kompetitivnost (pravno enake konkurenčne možnosti kandidatov vseh političnih strank in nestrankarskih kandidatov), ki je eden izmed pogojev demokratičnih volitev.
8. Glede na to, da je meja, pri kateri je v zvezi z
zakonsko zahtevano podporo za kandidaturo mogoče govoriti o omejevanju volilne pravice, odvisna od realne možnosti osebe, ki želi kandidirati, na volitvah, je za določitev te
meje bistvena tudi analiza volilnega sistema; še posebej v
volilnem sistemu, kjer je za izvolitev potrebna absolutna
večina glasov, je prag, do katerega v zvezi z zahtevano
podporo ni mogoče govoriti o omejitvah volilne pravice,
višji.
9. Načelo enakosti volilne pravice ni kršeno, če so v
zakonu predvidene alternativne možnosti pridobivanja podpore za kandidaturo na volitvah – npr. tako, da je za kandidaturo potrebna podpora določenega števila volivcev, poslancev Državnega zbora ali politične stranke oziroma
kombinacija teh možnosti. Načelo enakosti volilne pravice
se nanaša na število glasov, ki jih ima na voljo volivec (to
število mora biti za vse volivce enako), oziroma na številčno
vrednost glasu posameznega volivca (ta vrednost mora biti
pri glasu vsakega volivca enaka).
10. Različna teža podpisov, ki jih dajo v podporo kandidaturi poslanci in volivci, tudi ne predstavlja nedopustne
diskriminacije med temi osebami. Načelo enakosti volilne
pravice ne zajema zahteve po enaki teži podpisov v podporo
kandidaturi. Enakost volilne pravice se nanaša na glasovanje
oziroma na število in vrednost glasov. Lahko pa bi bilo
zaradi različne teže podpisov podpore kršeno načelo enakosti pred zakonom (14. člen ustave), če razlika ne bi bila
stvarno utemeljena z različnim položajem posameznih subjektov v političnem sistemu.
B) – II
11. ZVPR v 10., 11., 12. in 13. členu določa, kakšna
podpora je potrebna za kandidaturo za Predsednika Republike. Kandidate lahko predlagajo poslanci Državnega zbora,
politične stranke in volivci (10. člen). Poslanci določajo
kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj
deset poslancev Državnega zbora (11. člen). Vsak poslanec
lahko da podporo samo eni kandidaturi (prvi odstavek
14. člena). Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določi
skupnega kandidata. Predlog kandidature, ki ga da politična
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stranka, mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev
Državnega zbora ali najmanj 3.000 volivcev (drugi odstavek
12. člena). Volivci določajo kandidate s podpisovanjem.
Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj 5.000
volivcev.
12. Veljavna zakonska ureditev kandidiranja za Predsednika Republike ne preprečuje kandidatom, ki imajo vsaj
minimalne možnosti za izvolitev, da nastopijo v volilni
tekmi. Tudi če ne pridobijo podpore nobene politične stranke ali poslancev Državnega zbora, lahko kandidirajo s podporo 5.000 volivcev; to število predstavlja približno 0,31
odstotka volilnih upravičencev. (Po podatkih Ministrstva
za notranje zadeve je bilo na dan 30. 6. 1996 vseh državljanov RS 2,039.578, od tega 1,593.035 polnoletnih.) Takšno
število zahtevanih podpisov podpore ne onemogoča kandidature osebam, za katere obstaja vsaj minimalna možnost,
da bi v prvem ali drugem krogu predsedniških volitev pridobile potrebno večino vseh veljavnih glasov, ki je potrebna za izvolitev. To pomeni, da zahtevana podpora ne presega meje, do katere ni mogoče govoriti o omejevanju volilne
pravice. Določbe ZVPR o zahtevani podpori zgolj izločajo
iz volilne tekme osebe, ki nimajo niti minimalnih možnosti,
da bi bile izvoljene za Predsednika Republike. S tem se
zagotavlja preglednost volitev in v volilni kampanji olajšuje soočanje kandidatov, ki imajo vsaj minimalno možnost
zmagati na volitvah.
13. Razlikovanje med težo podpore poslanca, volivca
in politične stranke je stvarno utemeljeno z legitimnimi razlogi, zato ni mogoče govoriti o nedopustni diskriminaciji
med pravnimi subjekti. Ne gre za razlikovanje glede na
osebne okoliščine (narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje ipd.), temveč za razlikovanje, ki je
utemeljeno z različnim položajem teh subjektov v političnem sistemu. Politične stranke so organizacije, v katere se
združujejo državljani za doseganje političnih ciljev (le-ti se
dosegajo zlasti s predlaganjem kandidatov na volitvah), zato
je utemeljeno, da jim v postopku kandidiranja zakonodajalec
namenja posebno vlogo. Poslanci Državnega zbora se izvolijo na neposrednih in splošnih volitvah, zato je mogoče – ne
glede na volilni sistem, po katerem se izvolijo – šteti, da
uživajo podporo znatnega dela volilnega telesa. Razlikovanje med težo podpisa podpore poslanca in volivca (podpisi
desetih poslancev odtehtajo podpise 5.000 volivcev; v primeru podpore politične stranke pa podpisi treh poslancev
odtehtajo podpise 3.000 volivcev), ki ga prinaša ZVPR, je
stvarno utemeljeno.
14. Določbe ZVPR, ki določajo, kakšno podporo mora
pridobiti oseba, da bi lahko kandidirala za Predsednika Republike, niso v neskladju z načelom demokratične države
(1. člen ustave, drugi odstavek 3. člena ustave), z načelom
enakosti pred zakonom (14. člen ustave), z načelom splošne
in enake volilne pravice (prvi in drugi odstavek 43. člen
ustave) in s pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih
zadev (44. člen ustave).
C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr.
Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag.
Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-220/97-12
Ljubljana, dne 29. oktobra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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OBČINE
CERKNICA
3383.
Na podlagi 3. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter
13. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95),
je Občinski svet občine Cerknica na 25. seji dne 8. 10. 1997
sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Cerknica (v nadaljevanju: ustanoviteljica) s tem
odlokom ustanavlja javni zavod Knjižnico Jožeta Udoviča
Cerknica (v nadaljevanju: zavod).
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica deluje na območju
Občine Cerknica.
Njena dejavnost se lahko razširi tudi na območje sosednjih občin.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki
so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom oziroma
pravili zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.

– zbiranje in dokumentiranje domoznanskega gradiva;
– izvajanje interesnih dejavnosti, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo (literarni večeri, predstavitve knjig in avtorjev, ura pravljic in uvajanje različnih oblik dela z bralci);
– izposoja in hramba knjig, zemljevidov, periodike,
plošč, filmov, trakov, umetniških del ipd;
– sodelovanje s strokovnimi institucijami;
– izvajanje knjižne in knjižnične vzgoje;
– organiziranje kulturnih prireditev.
2. Druge dejavnosti:
0/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve;
– posredovanje in organiziranje kulturnih dejavnosti,
razstav itd.;
DE/22.11 – izdajanje brošur, prospektov in drugih podobnih publikacij;
– izdajanje strokovnih publikacij (katalogov, bibliografij itd.);
DE/22.12 – drugo tiskarstvo z različnimi tiskarskimi
tehnikami;
G/51.19 – posredništvo pri prodaji knjig in drugih tiskanih stvari, učil, tonskih in video kaset muzikalij in drugega knjižničnega gradiva v skladu z zakonom;
K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem za kulturne prireditve;
K/71.33 – dajanje opreme v najem za kulturne prireditve;
K/71.40 – izposojanje knjig, časopisov, in revij, videokaset in videotrakov za kulturne namene;
K/72.40 – dejavnosti povezane z bazami podatkov na
področju knjižničarske dejavnosti;
K/74.40 – ekonomska propagando.
IV. PEČAT ZAVODA

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.
Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Cerknica.
Sedež zavoda je v Cerknici, Partizanska 9, 1380 Cerk-

5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm, ki ima
v sredini grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano:
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.
Zavod ima tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z
enako vsebino, kot pečat iz prvega stavka tega člena.

nica.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem
ustanovitelja.

V. ENOTE IN ODDELKI ZAVODA

III. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
V zavodu se lahko organizirajo enote zavoda za izvajanje registrirane dejavnosti na različnih lokacijah. Oddelki se
organizirajo za lažje izvajanje registrirne dejavnosti.

4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
1. 0/92.511 – dejavnost knjižnic:
– ugotavljanje potreb po knjižničnem gradivu ter organiziranje in izvajanje knjižnične in čitalniške dejavnosti;
– nabavljanje, strokovno obdelovanje, hranjenje, obnavljanje in izposojanje knjižničnega gradiva;
– svetovanje in nudenje strokovne pomoči uporabnikom pri njihovi izbiri in uporabi;
– vključevanje v knjižnično-informacijski sistem, delo
z bazami podatkov, sodelovanje v medknjižnični izposoji
knjižničnega gradiva;
– vodenje katalogov in druge dokumentacije knjižničnega gradiva in evidenc o knjižničarski dejavnosti ter sodelovanje pri sestavi centralnih katalogov;

VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so: direktor, svet zavoda in strokovni
svet zavoda.
1. Direktor
8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost njegovega dela.
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9. člen
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
zavoda.
10. člen
Mandat direktorja traja pet let.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
2. Svet zavoda
11. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Ta šteje šest članov.
Svet zavoda sestavljajo:
Dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in dva predstavnika uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti.
Dva predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet
občine Cerknica.
Dva predstavnika uporabnikov imenujejo župani in sicer enega župan Občine Cerknica in enega župani sosednjih
občin na območju katerih deluje matična knjižnica.
Dva predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki ga določa statut zavoda.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda izmed
predstavnikov delavcev zavoda.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova
imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
12. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela,
finančni načrt in zaključni račun ter splošne akte za katere je
tako določeno v statutu zavoda.
Natančneje so pristojnosti sveta določene s statutom
zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
3. Strokovni svet
13. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje
svet izmed strokovnih knjižničarskih delavcev zavoda in
zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja,
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov in
naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
VII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZAVODA IN USTANOVITELJA
14. člen
Zavod kot pravni naslednik Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica nadaljuje delo z obstoječim premoženjem.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z njim upravlja zavod v skladu s statutom in zakonom.
15. člen
Sredstva za delo pridobiva zavod:
– iz sredstev proračunov občin;
– iz proračuna Republike Slovenije;
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– od plačil za storitve;
– iz donacij, daril in drugih virov;
– z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in
na način, določene z zakonom in s tem odlokom.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih
poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri
opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod
uporabljati za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti
zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj potrebnih sredstev, ki nastane zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje dogovorjenega programa, ki ga je zavod dolžan opraviti kot javna služba, krijejo
občine v skladu z navodili in v razmerju sredstev, ki zavodu
pripadajo po kriterijih Ministrstva za kulturo od posamezne
občine.
17. člen
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, se na podlagi zakona in tega odloka določijo s statutom zavoda in v programih dela zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem
prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod se med letom lahko zadolžuje le do višine 10%
od sredstev, ki so določena v finančnem planu zavoda za
tekoče leto.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
19. člen
Javni zavod upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja in občin.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
20. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani
oziroma programi občine,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statusnim spremembam ter k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in
drugimi predpisi.
21. člen
Javni zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter ju posreduje občinam v sprejem.
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22. člen
Zavod je dolžan poročati občinam o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
23. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda, organe zavoda, način odločanja
in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje
dejavnosti.
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju
občinskega sveta ustanoviteljice.
Zavod ima tudi druge splošne akte, določene s statutom
in zakonom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Zavod mora v šestih mesecih od uveljavitve odloka
uskladiti statut.
V roku predvidenem za uskladitev statuta, zavod nadaljuje delo pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.
V istem roku se uporabljajo do sedaj veljavni statut in
drugi akti, kolikor niso v nasprotju z zakonom oziroma tem
odlokom.
25. člen
Mandat direktorja zavoda traja do izteka dobe, za katero je bil imenovan. Mandat dosedanjega sveta zavoda in
strokovnega sveta traja do konstituiranja novih svetov v
skladu s tem odlokom.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-3/97
Cerknica, dne 8. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.
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– za prvo starostno skupino
– za drugo starostno skupino
– za razvojni oddelek
– za zunanji program male šole (370 ur)
– za program cicibanovih uric

SIT
47.947
33.403
766.208
1,228.500
297.765

2
Prispevek staršev iz prve in druge alinee prve točke tega
sklepa je prispevek za prisotnost otroka 21 dni v mesecu.
Za dneve odstotnosti otroka, se staršem odračuna nepripravljena hrana, kar znaša 220 SIT na dan.
II. CENE KRAJŠIH PROGRAMOV
3
4 do 5 ur v oddelku prve starostne skupine:
– z zajtrkom in kosilom
– s kosilom
– z zajtrkom
– brez hrane
4 do 5 ur v oddelku druge starostne skupine:
– z zajtrkom in kosilom
– s kosilom
– z zajtrkom
– brez hrane

SIT
25.340
24.290
22.715
21.665
18.070
17,020
15.445
14.395

4
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:
– potrebna sredstva za dejavnost vrtca (za vsakega
vključenega otroka se upošteva cena programa, ki ga obiskuje),
– število otrok v posameznih programih,
– sredstva zbrana iz prispevkov staršev.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 10. 1997 dalje.
Št. 385-1/97
Cerknica, dne 27. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

3384.
Na podlagi 31. in 32. 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 31. člena statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je
Občinski svet občine Cerknica sprejel
SKLEP
o določitvi novih cen programov za predšolsko
vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica

DIVAČA
3385.
Na podlagi 16. člena statuta (Uradni list RS, št. 38/95),
je Občinski svet občine Divača na 32. redni seji dne 23. 10.
1997 sprejel

I. CENE PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA

PRAVI LNIK
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti
iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

1
Cene programov vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin
Krpan” Cerknica znašajo mesečno:

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja posojil in sofinanciranja obresti iz sredstev ob-
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činskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo v proračunu Občine
Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Divača za posamezno leto.
3. člen
Sredstva za razvoj se odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje in storitev,
– razvoj in pospeševanje turizma,
– premostitev likvidnostnih težav,
– druge namene, ki so v skladu s 5. členom tega
pravilnika.
4. člen
Sredstva za razvoj se lahko dodelijo:
– samostojnim podjetnikom posameznikom,
– malim družbam v zasebni lasti,
– občanom, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost.
Sedež samostojnega podjetnika oziroma družbe in kraj
investicije morata biti na območju Občine Divača.
5. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg
pogojev poslovne banke, v večji meri izpolnjujejo naslednje
kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne
onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev
občanom in turistom…
6. člen
Odplačilno dobo in obrestno mero določi ob vsakem
razpisu Občina Divača, glede na pogoje banke s katero se
sklepa pogodba.
7. člen
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske
vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sredstev.
V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v
celoti se prosilcem, ki so se prijavili na razpis lahko dodeli
tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev, kolikor
so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi
v sredstvih javnega obveščanja Občina Divača. Sklep o razpisu sprejme župan.
V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega
razpisa, višino razpoložljivih sredstev in imenuje komisija
za izvedbo javnega razpisa.
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9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega
gospodarstva,
– nameni za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– prednostne kriterije za dodelitev sredstev,
– dobo vračanja posojila,
– višino obrestne mere
– zgornjo mejo višine posojila,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
dneva objave razpisa,
– naslov na katerega se pošiljajo vloge,
– rok v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan
prosilcem.
Rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka
za vložitev prošenj.
10. člen
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme župan.
11. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativno tehničnih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo sredstev,
nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne
pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorita Občina Divača in banka v pogodbi o sodelovanju.
12. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri
banki s katero Občina Divača sklene ustrezno pogodbo.
13. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom, vsebuje poleg bančnih
določb še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil namensko,
– rok za začetek poslovanja če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe takoj vrne
neplačani del posojila in obresti v višini zakonskih zamudnih obresti,
– določbo glede zavarovanja kredita,
– mehanizme nadzora in pravico Občine Divača oziroma banke, ki je prispevala sredstva za razvoj, do nadzora
namenske porabe in izvajanja določb pogodbe posojilodajalca.
14. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s posojilno pogodbo. Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in
višina je določena v posojilni pogodbi.
15. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe preverjata občinska uprava Občine Divača in banka, ki prispeva
sredstva za razvoj. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev se uporabi določba tretje alinee 13. člena tega pravilnika.
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16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
17. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sežana.
Št. 32/10
Divača, dne 23. oktobra 1997.

GORENJA VAS-POLJANE
3386.
Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba
US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odločba US) je Svet
krajevne skupnosti Gorenja vas dne 7. 11. 1997 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
na delu območja Krajevne skupnosti Gorenja vas
1. člen
Na podlagi sklepa krajanov Žirovskega vrha svetega
Urbana z dne 29. 10. 1997, KS Gorenja vas razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na delu
območja Krajevne skupnosti Gorenja vas za del vasi Žirovskega vrha svetega Urbana za naslednje hišne številke: 9, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 in del Brebovnice, hišna številka 11.

Ocenjena skupna
višina samopris.
(3 leta)
v SIT

2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ureditev cestišča pred asfaltiranjem in asfaltiranje krajevne ceste Kovač–Omejčk–križišče Podgozdnik, Budlov mlin, v dolžini 2.000 m in širini 3,5 m z razširitvijo krivin in
asfaltiranjem muld. Asfaltiranje bo izvršeno v letu 1998
oziroma najkasneje do konca leta 1999.
3. člen
Referendum bo dne 21. 12. 1997 v prostorih domačije
“Omejčk”, Žirovski vrh sv. Urbana 15, 4224 Gorenja vas.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 1. 1. 1998 do
31. 12. 2000, oziroma do datuma zagotovitve 30% deleža
zavezancev od končne investicijske vrednosti.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

Zavezanca in
njun naslov
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5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati ca. 16,000.000 SIT od ocenjene investicijske vrednosti.
Iz samoprispevka bodo krajani zagotovili 30% od končne investicijske vrednosti, preostali del od končne investicijske vrednosti v višini 70% pa KS Gorenja vas iz proračuna
občine ter drugih virov.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek od posamezne hiše v letu 1998 – 160.000 SIT, v letu 1999 – 160.000 SIT
in v letu 2000 – razliko skladno z drugim odstavkom tega
člena in do roka opredeljenega v 4. členu sklepa.
6. člen
Zavezanci plačujejo svoje obveznosti v času trajanja
samoprispevka skladno s seznamom iz 7. člena s splošno
položnico trimesečno na poseben žiro račun.
7. člen
Seznam zavezancev, ocenjena višina obroka in ocenjeni skupni znesek samoprispevka od posamezne hiše se določi z naslednjo razpredelnico:

Skupna višina
Skupna višina
obroka v obroka v letu 1999
letu 1998
v SIT
v SIT

Višina obroka
v letu 2000
v SIT

1. Potočnik Jožef in Ana
Žirovski vrh sv. Urbana 9

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa

2. Stržinar Vincencij in Tomaž
Žirovski vrh sv. Urbana 11

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 6. čl. tega sklepa

3. Stržinar Frančišek in Pavla
Žirovski vrh. sv. Urbana 12

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa

4. Buh Ciril in Urška
Žirovski vrh sv. Urbana 14

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa

5. Oblak Roman in Antonija
Žirovski vrh sv. Urbana 15

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa

6. Oblak Viktor in Franc
Žirovski vrh sv. Urbana 16

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa

7. Burjek Jernej in Cirila
Žirovski vrh sv. Urbana 17

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa

8. Andreuzzl Franc in Darja
Žirovski vrh sv. Urbana 19

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa
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Ocenjena skupna
višina samopris.
(3 leta)
v SIT

Skupna višina
Skupna višina
obroka v obroka v letu 1999
letu 1998
v SIT
v SIT
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Višina obroka
v letu 2000
v SIT

9. Šubic Janez in Olga
Žirovski vrh sv. Urbana 20

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa

10. Peternelj Viljem in Andreja
Brebovnica 11

480.000

160.000

160.000

razlika po obračunu
skladno s 4. in 5. čl. tega sklepa

4,800.000

1,600.000

1,600.000

Skupaj:

8. člen
Do konca trajanja samoprispevka se lahko krajani, ki
uporabljajo povezovalne ceste Omejčk–Grobež–Šimc, križišče–Budlov mlin, križišče–Rovtarsk Vinko–Rovtar in križišče–Mrak–Podgozdnik odločijo za obnovo in asfaltiranje
zgoraj navedenih cest.
Obnova in asfaltiranje se sofinancira v enakem razmerju (30:70) kot je opredeljeno za investicijo iz tega sklepa
(4. in 5. člen).
Z bodočimi zavezanci bo KS Gorenja vas sklenila pogodbo, v kateri bo poleg deleža sofinanciranja iz predhodnega odstavka določeno, da morajo zavezanci ocenjeni 30%
delež v celoti plačati ob podpisu pogodbe, eventualno razliko pa po obračunski situaciji.
9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadle obveznosti v
rokih, določenih s tem sklepom, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov
preko davkoizterjevalca.
10. člen
Zavezanci se obvezujejo, da bodo v času trajanja samoprispevka vsako leto brezplačno opravili po 10 prostovoljnih
delovnih ur pri rednem vzdrževanju ceste in finih zaključnih
delih na celotni dolžini vozišča pred in po asfaltiranju.
Kolikor zavezanec ne opravi dogovorjeno število prostovoljnih ur, se mu manjkajoče ure obračunajo po
600 SIT/ura. Obračun na podlagi evidence gradbenega odbora izvrši krajevna skupnost.
11. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet
KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov
tega območja o višini in porabi finančnih sredstev.
Dodatna finančna sredstva (vikendaši, lastniki nepremičnin, donatorstvo), ki jih pridobijo zavezanci, se upoštevajo kot njihov delež pri obračunu. To ne velja za družbena
sredstva.
12. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v
tem delu KS, ki bodo vpisani v splošnem volilnem imeniku,
skladno s 1. členom tega sklepa.
13. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 21. 12. 1997 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo treh let od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2000, oziroma do plačila 30% deleža investicijske
vrednosti po končni obračunski situaciji za del naselja Žirovski vrh sv. Urbana z naslednjimi hišnimi št. 9, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 19, 20 in del naselja Brebovnica s hišno št. 11, za
asfaltiranje krajevne ceste Kovač–Omejčk–križišče Podgozdnik, Budlov mlin.
glasujem
ZA

PROTI

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
14. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija, imenovana od občinske volilne komisije. Volilna komisija imenuje volilni odbor, kateri neposredno vodi glasovanje
na volišču.
15. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma začne teči
po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.
16. člen
Referendum bo dne 21. 12. 1997 od 7. do 19. ure.
17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gorenja vas, dne 7. novembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Gorenja vas
Ivan Petrovčič l. r.

GORNJA RADGONA
3387.
Na podlagi 15., 16. in 36. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/97) in 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 44/97) je župan Občine Gornja
Radgona sprejel dne 6. 11. 1997
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno
središče
I
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu Gornja Radgona – mestno središče (Uradne objave,
št. 33/87, 5/88 in 17/90), ki ga je izdelal ZEU Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, pod št.
5/97-UN/GR.
II
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se začne naslednji dan po objavi sklepa v
Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Gornja
Radgona in v prostorih Občine Gornja Radgona in traja 30
dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka se
organizira javna obravnava.
III
Pripombe in stališča ter druge predloge, ki jih podajo
zainteresirane fizične in pravne osebe, se pošiljajo županu
Občine Gornja Radgona.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028/7/97
Gornja Radgona, dne 6. novembra 1997.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

GROSUPLJE
3388.
Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet
občine Grosuplje na 33. seji dne 22. 10. 1997 sprejel
SKLEP
o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu
Kekec Grosuplje
1. člen
Cene programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec
Grosuplje znašajo od 1. 11. 1997 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke
SIT
prvega starostnega obdobja
40.856,
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja
30.180,
– program priprave otrok na
vstop v osnovno šolo v obsegu
do 600 ur letno
12.607.
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Stroški prehrane so opredeljeni z zneskom plačila staršev v prvem plačilnem razredu od cene dnevnega programa
za otroke drugega starostnega obdobja.
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca zniža za stroške prehrane, določene v prejšnjem odstavku, preračunane na dan.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/97
Grosuplje, dne 22. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. inž. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI
3389.
Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91) in na
podlagi 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci, je Občinski
svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 16. oktobra 1997
sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini
Hodoš-Šalovci
1. člen
V 17. členu odloka se črta besedilo prve alinee, ki glasi:
– policijske postaje ali druge enote Ministrstva za notranje zadeve RS, ki so pooblaščene za pregon.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061/45-/97
Hodoš-Šalovci, dne 16. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

3390.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91,
17/91-I, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97)
ter 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS,
št. 39/95), je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne
16. oktobra 1997 sprejel
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ODREDBO
o razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Hodoš-Šalovci

Zainteresirani uporabniki lahko dobijo kopijo izseka iz
kartografskega prikaza in EHIŠ ter sezname hišnih številk na
Geodetski upravi Ljubljana – izpostava Kamnik.

I
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Hodoš-Šalovci (v nadaljevanju: PUP
Občine Hodoš-Šalovci).

5. člen
Pristojni organi izvedejo v uradnih evidencah vse potrebne spremembe, ki jih določa ta odlok.

II
Osnutek PUP Občine Hodoš-Šalovci se razgrne na sedežu Občine Hodoš-Šalovci. Javna razgrnitev traja 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslenji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti pismene pripombe k osnutku župana
Občine Hodoš-Šalovci ali na sedežu Občine Hodoš-Šalovci.
Št. 061-49/97
Hodoš-Šalovci, dne 16. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

KAMNIK
3391.
Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/88, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90) 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95 in 25/97) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik
na 29. seji dne 29. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o imenovanju, določitvi in preimenovanju ulic
v Občini Kamnik
1. člen
S tem odlokom se preimenujejo, določijo in imenujejo
nove ulice v Občini Kamnik.
2. člen
V naselju Kamnik se preimenuje del Šutne v Ulico
Josipa Močnika.
3. člen
V naselju Kamnik se na novo imenuje naslednja ulica:
Prisojna pot.
4. člen
Potek in imena novih ulic ter številk novih ulic so
prikazane v osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega
odloka.
Spremembo ulic evidentira Geodetska uprava Ljubljana, izpostava Kamnik v EHIŠ.

Št. 01601-2/97-1/2
Kamnik, dne 29. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3392.
Na podlagi 26. člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 63/95) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 29. seji dne 29. oktobra 1997 sprejel
ODLOK
o tarifnem sistemu in načinu obračunavanja
in plačevanja dobave zemeljskega plina
I. TARIFNI SISTEM
1. člen
Prodajna cena plina se določa v skladu z zakonom in
tem odlokom ter v skladu s koncesijsko pogodbo sklenjeno
med Občino Kamnik in dobaviteljem, upoštevajoč nabavno
ceno zemeljskega plina in distribucijsko maržo.
Odjemalec je dolžan plačati tudi z zakonom določene
davke in takse na prodajno ceno plina oziroma storitve dobavitelja, ki se obračunavajo skupaj s plinom.
2. člen
Cena plina se oblikuje na podlagi
skupin:
– majhna poraba
– srednja poraba
– velika poraba

naslednjih tarifnih
do 400 m3 / leto
nad 400 m3 / leto
moči nad 50 kW

3. člen
Za vsakršno spremembo prodajnih tarif zemeljskega
plina, ki ni le posledica spremembe nabavne cene zemeljskega plina, je potrebno pridobiti soglasje občine.
4. člen
Odjemalci plačujejo porabljeno količino plina v določenem obdobju (obračunsko obdobje), ki ne more biti krajše
od enega meseca.
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II. OBRAČUN DOBAVE PLINA
5. člen
Obračun dobave plina pri posamičnem odjemalcu se
opravi na podlagi:
– razvrstitve odjemalca v ustrezno tarifno skupino glede na letno porabo plina,
– na podlagi obračuna priključne moči po veljavnih
cenah,
– z obračunom dobavljenih količin plina ali na podlagi
izračunane povprečne porabe.
6. člen
Ob podpisu pogodbe o dobavi plina izbira vsak odjemalec tarifno skupino, v kateri bo uvrščen, glede na predvideno povprečno porabo plina v prvem letu odjema.
Če odjemalec sam ne izbere tarifne skupine, jo izbere
dobavitelj glede na porabo v preteklem obdobju ali glede na
povprečno porabo.
Če odjemalec v obračunskem obdobju spremeni dejansko porabo plina tako, da preide v drugo tarifno skupino,
dobavitelj prenese odjemalca v drugo tarifno skupino.
7. člen
Dobavitelj odčitava plinomer vsaj enkrat letno. Obračunsko obdobje določa dobavitelj glede na razvrstitev odjemalca v tarifno skupino. Če se obračunava poraba glede na
povprečno porabo, se poračun opravi vsaj enkrat letno.
8. člen
Dobavitelj obvešča odjemalce o spremembah cen plina
pisno ob prvem naslednjem obračunu dobave. Dobavitelj ob
spremembah cen ne odčituje plinomerov. Prevzete količine
plina v času veljavnosti cene izračuna dobavitelj ob obračunu z linearno interpolacijo.
Če se odjemalec ne strinja z načinom obračuna po
prvem odstavku tega člena, mora v 14 dneh od spremembe
cene dobavitelju pisno sporočiti odčitek plinomera.
Če dobavitelj pri kontrolnem odčitavanju plinomera
ugotovi, da je sporočeni odčitek nepravilen, ga ne upošteva
in določi prevzeto količino v skladu s prvim odstavkom tega
člena.
9. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavitelju plin in vse
eventualne storitve (opominjanje, morebitni izklop in priklop, posebne tehnične storitve in tako dalje), ki se zaračunavajo skupaj s plinom, najkasneje do datuma zapadlosti, ki je
naveden na računu. Odjemalec je dolžan poravnati svoje
obveznosti z gotovino, s čekom, virmansko ali s splošno
položnico.
V primeru večkratne zamude s plačilom zapadlih obveznosti, lahko dobavitelj od odjemalca zahteva predujem.
Dobavitelj lahko zahteva plačilo v naprej za tisto količino
plina, ki je enaka največjemu mesečnemu odjemu v zadnjih
štiriindvajsetih mesecih, ali 25 odstotkov možnega odjema,
izračunanega na osnovi priključne moči.
10. člen
V primeru zamude plačila po dnevu zapadlosti računa,
je dolžan odjemalec dobavitelju plačati zakonite zamudne
obresti ter eventualne stroške opominjanja in izterjave.
11. člen
V primeru, ko je odjemalec v zamudi s plačilom zapadlih obveznosti za več kot 1 mesec mu dobavitelj lahko ustavi
dobavo plina, če je predhodno odjemalca pisno opozoril in
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mu določil naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne
more biti krajši od 8 dni.
Odjemalec je dolžan dobavitelju plačati tudi stroške
izklopa in eventualnega ponovnega priklopa plinomera.
12. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeni
plin oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na osnovi
dogovora z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni
obliki v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe
oziroma ugovor na prejeti račun ne odložijo plačilo računa
oziroma obračuna za nesporni del.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02101-0071/97
Kamnik, dne 29. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3393.
Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95 in 44/97), 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95, 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na
29. seji dne 29. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o ureditvenem načrtu PN1 – Arboretum Volčji potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ureditveni načrt PN1 – Arboretum Volčji potok temelji
na projektu št. 85/09/96, ki ga je izdelalo podjetje Populus,
d.o.o. Ljubljana v juniju 1996 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
I. Tekstualni del
A) Splošne priloge
B) Posebne strokovne podlage
1. Povzetek sestavin družbenih planov
2. Strokovne podlage za naravne danosti in ustvarjene
razmere
3. Lastništvo objektov in zemljišč
4. Pogoji pristojnih organov, podjetij in zavodov
C) Ureditveni načrt
1. Uvod
2. Urbanistično arhitekturna zasnova
3. Ureditev zelenih površin
4. Prometno urejanje
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5. Komunalna infrastruktura
a) Elektroenergetska oskrba
b) Telefonsko omrežje
c) Vodovod in kanalizacija
6. Etapnost gradnje
7. Izmere funkcionalnih površin
D) Odlok o ureditvenem načrtu
E) Soglasja pristojnih organov, podjetij in zavodov
II. Grafični del
1. Družbeni plan Občine Kamnik
M 1:25000
3. Katastrski načrt
M 1: 2880
4. Obstoječe stanje
M 1:5000
5. Arhitektonsko ureditvena situacija – A M 1:1000
6. Arhitektonsko ureditvena situacija – B M 1:1000
7. Načrt ureditve zelenih površin – A
M 1:1000
8. Načrt ureditve zelenih površin – B
M 1:1000
9. Prometna situacija – A
M 1:1000
10. Prometna situacija – B
M 1:1000
11. Situacija obstoječih in predvidenih
komunalnih vodov – A
M 1:1000
12. Situacija obstoječih in predvidenih
komunalnih vodov – B
M 1:1000
13. Načrt faznosti realizacije – A
M 1:1000
14. Načrt faznosti realizacije – B
M 1:1000
15. Načrt funkcionalnih zemljišč – A
M 1:1000
16. Načrt funkcionalnih zemljišč – B
M 1:1000

II. MEJE OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje se nahaja v k.o. Volčji potok. Meja
je označena na kopiji katastrskih načrtov: list št. 3.
Meja ureditvenega območja Volčji potok poteka:
– na zahodni strani ob cesti Kamnik–Radomlje
– na južni strani deloma po ograji do vasi Hudo in se
nadaljuje ob vznožju hriba
– na severozahodni strani ob lokalni cesti, ki pelje do
domačije Šuštar, ob starih steklenjakih pa ob žičnati ograji,
ki omejuje arboretum
– na severu delno po postavljeni ograji, delno pa po
potoku.
Seznam parcel v obravnavanem območju: 1, 2, 3/1, 3/2,
4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13/1, 23/2,
23/3, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 709, 710711712, 713, 714/2, 756, 811,
724/1, 723/5 del, 723/4 del, 930/2, 931/2, 932 k.o. Volčji
potok.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Območje je namenjeno parkovnim površinam s spremljajočimi dejavnostmi. Razdeljeno je na manjše, funkcionalno morfološke enote, opredeljene z namembnostjo
predvidenih in obstoječih objektov, kar je prikazano v arhitektonsko urbanistični situaciji M 1:1000.
Merila in pogoji za celotno ureditveno območje:
Ureditveni načrt podaja usmeritve in izhodišča za prenovo objektov, novogradnje, nadomestne gradnje, urejanje
odprtega prostora in zelenih površin, promet, infrastrukturno
omrežje, varstvo okolja in spomeniško varstvo.
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5. člen
V ureditvenem načrtu so skladno s prikazom arhitektonsko urbanistične situacije dopustne naslednje novogradnje in nadomestne gradnje:
1. Območje trgovsko, gostinsko, turistično-poslovnih
objektov in steklenjakov (A, B, C,)
Novogradnje:
A) predvidena razširitev prodajnega centra s skladiščem
in paviljoni
B) površine predvidene za gradnjo steklenjakov
C) predvidena postavitev novega vhodnega objekta s
turistično, gostinsko in trgovsko dejavnostjo.
2. Območja proizvodnih objektov (F, G)
Nadomestne gradnje:
F) namesto starega gospodarskega objekta je predviden
nov gospodarski objekt, kjer so locirana interna vrata v proizvodni del arboretuma in se preko zidane ograje navezuje na
žičnato, kjer je predvideno interno parkirišče,
G) namesto dveh drvarnic je predvidena izgradnja poslovnega objekta za upravo arboretuma (pisarne).
3. Območje centralnih dejavnosti (I)
Nadomestne gradnje:
I) Objekt novega kulturnega centra stoji na gabaritih
starega Souvanovega dvorca in se tudi arhitekturno identificira kot stari.
4. Območje parkovno rekreacijskih površin (J, K, E)
Novogradnje:
K) v okviru parkovnih površin je predvidena izgradnja
manjšega počivališča s sanitarijami .
E) na lokaciji grajskih ruševin prvega gradu je predvidena obnova ruševin z okroglim stolpom ali se izgradi grad
po znanih zgodovinskih podatkih.
V sklopu razstavno parkovnega dela arboretuma je predvidena tudi postavitev ptičnice.
5. Območja obstoječih objektov
Objekti so namenjeni prodajnim, poslovnim in proizvodnim namembnostim. Možna so prenovitvena dela obstoječih objektov v okviru obstoječih gabaritov in gradbenih
linij.
6. člen
Novogradnje so predvidene v naslednjih gabaritih:
A) trgovsko-razstavni center P
B) paviljoni P
C) trgovsko, gostinsko, turistično poslovni objekt P
E) obnova ruševin
F) novi gospodarski objekt P
G) servisni objekt P
H) steklenjaki P
I) kulturni center P+2
K) paviljon P
7. člen
Predvidene rušitve: v obravnavanem območju se ohranijo vsi obstoječi objeki razen treh, ki so v okviru sedanjega
poslovno proizvodnega območja.
To so:
– skladišče,
– dve drvarnici.
8. člen
Na območju ureditvenega načrta se skladno z odlokom
o zakloniščih (Uradni list RS, št. 33/92) zgradi zaklonišče, ki
je praviloma dvonamensko in je locirano v novem gospodarskem poslopju.
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IV. POGOJI URBANISTIČNEGA IN
ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA
9. člen
Za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
so obvezna naslednja merila in pogoji:
– lega objektov,
– horizontalni gabariti v sklopu rezerviranih površin,
– vertikalni gabariti in
– arhitekturni elementi.
10. člen
Tolerance: ureditveni načrt določa namembnost objektov, kjer je možna kot toleranca tudi sprememba dejavnosti,
vendar le v primeru, da le-ta ne bo prekomerno negativno
vplivala na okolje. Obvezno je potrebno izdelati presojo
vplivov na okolje.
V grafičnih prilogah so označeni zunanji maksimalni
možni tlorisni gabariti v sklopu grafično prikazane rezervirane površine s funkcionalnim zemljiščem. Predvidena funkcionalna zemljišča je možno združevati ali pa deliti na manjše funkcionalne enote.
11. člen
Objekti morajo biti oblikovani kvalitetno in v skladu z
naravnimi danostmi. Gradijo se lahko samo objekti za
namene, ki so predvideni v tem ureditvenem načrtu. Zahtevana je visoka kvaliteta gradnje, tako za nove objekte kot za
prenovo obstoječih. Tehnologija gradnje je lahko klasična.
Vse začasne rešitve so nedopustne.
12. člen
Parkovne in rekreacijske površine morajo biti obdelane
s projekti, ki so glede zahtevnosti identični projektom za
objekte, torej je projekt za izvedbo zahtevan tudi za zunanje
ureditve in zasaditve, kot sestavni del investicijske in tehnične dokumentacije.
13. člen
Spomeniško varstvo: območje urejanja ima naziv “spomenik oblikovane narave”. Vsi posegi v tem območju se
izvajajo v skladu s smernicami Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Kranj.
V. ETAPNOST IZVAJANJA IN ZAČASNA
NAMEMBNOST
14. člen
Območje ureditvenega načrta je funkcionalno razdeljeno na več delov, ki tvorijo celoto arboretuma, zato so faze
realizacije ureditvenega načrta identične posameznim območjem.
Zemljišča ostanejo v obstoječi rabi do začetka gradnje
posamezne faze.
1. faza:
– objekti A, B, C,
– povezovalna krožna pot, parkirišča,
– zasaditve ob omenjenih objektih.
2. faza:
– objekti E, I, K,
– povezovalna pot,
– zasaditev.
3. faza:
– objekti F, G, H,
– povezovalne poti,
– zasaditev.
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Etapnost izvajanja tega člena je načelna ob izpolnjenih
pogojih izgradnje infrastrukture. Ob soglasju župana je možna tudi drugačna faznost realizacije.
VI. MERILA IN POGOJI ZA KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
15. člen
Območje zaščitenega parka se redno vzdržuje in sanira
v skladu s prvotnim konceptom.
V okviru parkovno razstavnih površin se urejajo zelene
površine z novim konceptom zasaditve, pri katerih se v čim
večji meri ohranja obstoječe kvalitetno drevje. Oprema v
arboretumu se načrtuje skupno z ureditvijo celotnega prostora in v skladu z značajem parka.
Parkirne površine je potrebno obsaditi z drevoredom, v
določenih delih pa predvideti zatravljanje parkirnih mest.
VII. PROMETNA UREDITEV
16. člen
Komunikacije so zasnovane tako, da krožno
povezujejo posamezne dele arboretuma in se iz krožne poti
preko osnih poti navezujejo na pomembna posamezna območja arboretuma.
Prometni sistem na območju ureditvenega načrta mora
biti urejen, kakor je razvidno iz grafične priloge. Višinske
kote zunanjih površin na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov se morajo prilagoditi določenim kotom objektov. Za prometne površine je potrebno izdelati izvedbene
načrte na osnovi prejšnje zakoličbe, skladno z ureditvenim
načrtom.
VIII. KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
17. člen
Vsi objekti v območju ureditvenega načrta morajo biti
priključeni na vodovodno, hidrantno, kanalizacijsko in elektro omrežje. Imeti morajo tudi možnost priključitve na telefonsko omrežje.
Pri izvedbenih načrtih in izvajanju komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati obstoječe stanje komunalnega omrežja in idejne rašitve, prikazane v grafičnem delu
ureditvenega načrta. Kanalizacija: dovoljena je začasna izgradnja greznic do priključitve na predvideno kanalizacijsko
omrežje. Pogoji in usmeritve za PTT omrežje se podrejajo
določilom upravljalca omrežja.
V območju plinovoda (10-metrski varovalni pas) ne
sme biti zasajeno drevje ali visoko grmovje. Ureditev parkirišč mora biti nad plinovodom izvedena z betonskimi ploščami na koto 1,35 m nad cevjo plinovoda.
IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Na območju se lahko opravljajo dejavnosti, ki ne bodo
kvarno vplivale na že obstoječe dejavnosti in bivalno okolje
sosednjih naselij. Ne smejo prekoračiti z zakoni in predpisi
dovoljene emisije škodljivih snovi v zrak, vodotok in tla.
19. člen
Ogrevanje je lokalno ali centralno. Uporabljajo se trda,
tekoča ali plinasta goriva. Cisterne tekočih goriv morajo biti
dvoplaščne.
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20. člen
Zbiranje odpadkov: organske odpadke je potrebno zbirati v za to namenjenih kontejnerjih ali kovinskih posodah.
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v kontejnerjih oziroma smetnjakih in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov.
21. člen
Požarna varnost: za požarno varnost je pri projektiranju
in izvedbi ureditvenega načrta nujno upoštevati in zagotoviti
ustrezne intervencijske poti, zadostne odmike od objektov in
ustrezno dimenzionirano hidrantno omrežje.
22. člen
Varovanje proti hrupu: pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi prostorov morajo investitorji, projektanti
in izvajalci gradbenih del upoštevati zakon o varstvu pred
hrupom.
23. člen
Varovanje proti onesnaženju zraka: varovanje zraka
mora biti do dovoljene meje onesnaženja (II. območje). V
območju ureditvenega načrta niso dovoljene dejavnosti, ki
prekomerno onesnažujejo zrak.
24. člen
Varstvo voda: potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki
preprečujejo onesnaženje voda. Zagotovljen mora biti nemoten odtok zalednih vod z ureditvijo meteorne kanalizacije.
Odvod meteornih vod s parkirišč mora biti speljan preko
lovilcev maščob, olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo.
X. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN INVESTITORJEV
25. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorja, projektante
in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi posegi v prostor in urejanjem zelenih površin. Investitorji, projektanti in izvajalci so pri projektiranju in sami gradnji
objektov dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, varnostne, prometne, sanitarno-higienske in druge predpise. Pred
pričetkom gradnje so dolžni investitorji poravnati vse zakonske obveznosti. Glede na pričakovane razmere v tleh bo
potrebno za posamezne skupine objektov ter zahtevnejše
objekte izvršiti predhodne geomehanske raziskave temeljnih
tal. Investitorji so dolžni izvesti priključke in urediti okolico
v skladu s projekti zunanje ureditve istočasno z objekti.
Investitorji objektov so dolžni skrbeti za ureditev in vzdrževanje zelenic, nasadov, dovozov, ploščadi ter druge ureditve
ob objektih.
Ureditev pripadajočega zemljišča je pogoj za izdajo
uporabnega dovoljenja.
XI. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ureditveni načrt PN1 – Arboretum Volčji potok je na
vpogled na oddelku za okolje in prostor in na Zavodu za
urbanistično načrtovanje Občine Kamnik.
27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
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28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 02101-8/97-1
Kamnik, dne 29. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3394.
Na podlagi 39. in 43. 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) in 17. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97) je Občinski svet
občine Kamnik na 29. seji dne 29. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta
območja MO-2 Moste
1. člen
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta območja MO-2
Moste (Uradni list RS, št. 38/90) se spremeni in dopolni
tako, da se v 1. členu glasi:
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja
MO-2 Moste temeljijo na projektu št. 171-96, ki ga je izdelalo podjetje Atelje Arkus, d.o.o., Perovo 26, Kamnik in Razvojni zavod, podjetje za poslovne storitve, d.d. Blatnica
1,Trzin v maju 1996 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
4. člen se spremeni in dopolni tako, da se v tematskem
sklopu A) Območje družbenih dejavnosti, podnaslov a2)
Preureditve in dozidave v celoti spremeni, in sicer tako, da se
glasi:
“– ob obstoječi šoli se z južne strani prizida objekt
telovadnica z garderobami, spremljajočimi prostori in variantno učilnicami, pri čemer se centralni vhod formira iz
skupnega predprostora pred sedanjim vhodom v šolo;
– obstoječi šoli se ob sedanji telovadnici prizida (na
vzhodu in zahodu) aneks višinskega gabarita P + 1 + M. V
prizidkih šole se v pritličju uredijo učilnice, prostori KS in
razdelilna kuhinja. V etaži se uredijo specialne učilnice s
spremljajočimi kabineti;
– obstoječa telovadnica se sanira in nameni družbeni
funkciji širšega zaledja naselja.
Tlorisni gabarit dozidav je razviden iz grafičnega dela
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta. Smer slemena
telovadnice je vzhod–zahod, smer slemena prizidka je sever–jug.”
Okolje objektov se primerno hortikulturno uredi, vzpostavijo se potrebne peš komunikacije, ploščad pred vstopom
se primerno uredi in nameni počivališču.
Dovoz do objekta se zagotovi z vzhodne strani, kjer se
za potrebe šole in družbenih dejavnosti v sedanji telovadnici,
oblikujejo parkirne površine.
S tem se spremene meje območij funkcionalnih enot F
D1, D2, C1, P13, P14 in S20 zaradi preoblikovanja dozidav
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k obstoječi šoli, spremenjenih dostopnih in dovoznih poti ter
povečanj parkirnih površin.”
Nadalje se v tematskem sklopu A) Območje družbenih
dejavnosti, nadomesti poglavje C) Funkcionalna enota D3
tako, da se glasi: “Funkcionalna enota D3 obsega področje
med vodotokom Pšata in šolskim kompleksom. Uredi se
asfaltirana večnamenska ploščad tlorisnega gabarita 45 m x
30 m, namenjena igranju rokometa, košarke, odbojke z možnostjo uporabe kot prireditveni prostor.
Na južni strani ploščadi se uredi tlakovana peš pot,
katera se podaljšuje preko potoka v športno-rekreacijsko
cono.
Uredijo se počivališča, proste površine se ozelenijo in
dopolnilno zasadijo z drevjem.”
Nadalje se 4. člen odloka spremeni v tematskem sklopu
B) Območja centralnih dejavnosti, in sicer tako, da se glasi:
“a (tretji odstavek) Uredi se parkirne površine ob objektu za potrebe trgovine, šole s telovadnico in pošte, ki se
povečajo na 41 PM. S tem se spremene površine funkcionalnih enot C1 in DII.”
“c (peti odstavek) – obstoječi objekt trgovine “Marija”
9 m x 9 m, smer slemena JZ–SV. Določa se možnost izgradnje prizidka na jugozahodu obrtniškega objekta dimenzij 4
m x 9 m.”
Nadalje se 4. člen odloka spremeni in dopolni v tematskem sklopu E) Stanovanjska območja, in sicer v poglavjih,
ki govore o funkcionalnih enotah S16, S18, S19, S20, S21,
S23, S24, dodatno pa se oblikuje enota S26, in sicer tako, da
se posamezno spremenjeno poglavje glasi:
“m) Stanovanjsko območje (funkcionalne enote S15,
S16, S17). Določa se izgradnja treh individualnih stanovanjskih hiš, in sicer v S15 in S17 s tlorisnim gabaritom 10 m x
10 m, v S16 pa 17 m x 12 m, vertikalni gabarit K + P + M,
namembnost stanovanjsko, naklon strešin 35-45 stopinj, smer
slemena S–J in V–Z, kritina poenotena z ostalimi objekti v
območju.”
“n) Stanovanjsko območje obstoječe zidave (funkcionalna enota S18) sestavlja:
– 14 individualnih stanovanjskih hiš,
– objekt obrti z gospodarskim poslopjem,
– 2 samostojna garažna objekta,
– 2 lopi,
– 3 gospodarska poslopja v sklopu s stanovanjskimi
objekti,
– obstoječa trafo postaja,
– določa se odstranitev lope na parc. št. 130/1.
Določa se možnost dozidav v smislu funkcionalno oblikovanega zaokroženja posameznih objektov, tlorisni gabarit širitve se opredeli z rastrom 4,5 m oziroma 3,6 m, pri
čemer se etažnost in vertikalni gabarit podredi obstoječemu
objektu, enako kritina in smer slemena. Maksimalni tlorisni
gabarit objekta je pogojen s potrebnimi zakonskimi odmiki,
od roba parcel in objektov. Na zemljišču par. št. 95/1 k.o.
Moste se določi ureditev potrebnih parkirnih površin z ustreznim cestnim priključkom.”
“o) Poslovno- stanovanjski objekt (funkcionalna enota
S 19)
Določa se izgradnja objekta tlorisnega gabarita 18 m x
9 m z ustreznimi parkirnimi površinami na vzhodni strani,
vertikalni gabarit K+P+M, namembnost poslovno-stanovanjska, naklon strešine 35–45 stopinj, smer slemena V–Z, s
poenotenostjo kritine z obstoječimi objekti v območju.”
“p) Stanovanjski objekti (funkcionalne enote S20, S21,
S22 in S26).
V funkcionalnih enotah S20 in S22 se določa izgradnja
dveh individualnih stanovanjskih hiš. Tlorisni gabarit 10 m
x 10 m, vertikalni gabarit K + P + M, namembnost stano-
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vanjska, naklon strešin 35–45 stopinj, smer slemen V–Z in
S–J s poenotenostjo kritine z ostalimi objekti v območju.
V funkcionalnih enotah S21 in S26 nastalih z zmanjšanjem funkcionalne enote S 4 se določa izgradnja dveh individualnih stanovanjskih hiš. Tlorisni gabarit 14 m x 9 m,
vertikalni gabarit K + P + M, namembnost stanovanjska,
naklon strešin 35–45 stopinj, smer slemen S–J oziroma V–Z
s poenotenostjo kritine z ostalimi objekti v območju“.
“s) Stanovanjsko območje obstoječe zazidave (funkcionalna enota S24) sestavlja:
– pet individualnih stanovanjskih enot,
– objekt obrti,
– gospodarski objekt,
– lopa.
Določa se možnost dozidav v smislu funkcionalno-oblikovanega zaokroženja posameznih objektov, tlorisni gabarit širitve se opredeli z rastrom 4,5 m oziroma 3,6 m, pri
čemer se etažnost in vertikalni gabarit podredi obstoječemu
objektu, enako kritina in smer slemena. Maksimalni tlorisni
gabarit objekta je pogojen s posameznimi zakonskimi odmiki, od roba parcel objektov.
Na zemljišču parc. št. 212 k.o. Moste se določa dopolnilna gradnja pomožnega objekta in površine za mirujoči
promet.
Na južnem delu zemljišča parc. št. 209/1 k.o. Moste se
določa izgradnja manjšega stanovanjskega objekta, tlorisni
gabarit 7 m x 11 m, vertikalni gabarit K + P + M, smer
slemena S–J s poenotenostjo kritine in naklona z obstoječimi
objekti v območju. Dostop do zemljišča je omogočen z izvedbo poti po severnem robu parcele št. 209/2 k.o. Moste.
Prav tako se zgornji tematski sklop spremeni in dopolni
tako, da se v podpoglavju v) Stanovanjsko območje (funkcionalna enota 23) zadnja alinea ”– 1 objekt obrti (plastika) z
dozidavo poslovno stanovanjskega objekta“ nadomesti z alineo:
“– 1 objekt obrti (Balantič) z dozidavo v južnem delu
poslovnega objekta (varianta družbenih dejavnosti), tlorisni
gabarit dozidave 30 m x 10 m in aneksa 7 m x 7 m, vertikalni
gabarit (K) + P + 1, smeri slemena V–Z, naklon strešin in
oblikovanje podrediti oblikovanju večjih arhitektonskih mas
v območju (šola, telovadnica), opusti se možnost izgradnje
stanovanjskega objekta na notranjem dvorišču, ki dobi značaj manipulativnih površin in parkirnih mest za zaposlene.”
Doda se novo poglavje G) – BENCINSKI SERVIS
V okviru obstoječe funkcionalne enote B1 se določa
rekonstrukcija in posodobitev bencinskega servisa s potrebnimi spremljajočimi dejavnostmi in skladno spremembam
nova organizacija prostora.
3. člen
Spremeni in dopolni se 5. člen odloka tako, da se doda
na začetku člena novo poglavje OGRAJE, ki se glasi:
“V naselju se dovoljuje postavitev ograj, vendar ne
smejo presegati višine 1,1 m. Ograje, ki mejijo na javne
površine oziroma prometnice so lahko višine 1,1 m na ravnih
odsekih cest, na ovinku oziroma križišču pa 0,8 m zaradi
preglednosti.
Ograje morajo biti postavljene tako, da je možno vzdrževanje le-te z lastnega funkcionalnega zemljišča. Biti morajo praviloma v obliki žive meje žične ali lesene oziroma
kombinirane. Betonske in zidane ograje niso dovoljene.
Nadalje se spremeni in dopolni 5. člen odloka v tematskem sklopu “Vodovodno omrežje” tako, da se na koncu
doda nov stavek, ki glasi:
“Potrebna je postopna zamenjava vseh salonitnih vodovodnih cevi v območju urejanja.”
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Nadalje se spremeni in dopolni 5. člen odloka v tematskem sklopu “PTT omrežje” tako, da se na koncu doda nov
stavek, ki glasi:
“V objektih v neposredni bližini predvidenih prostih
površin za umik in evakuacijo je potrebno zagotoviti možnost vključitve do 20 dodatnih telefonskih priključkov v
primeru izrednih dogodkov.”
4. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen odloka, tako da se doda
nova alinea, ki glasi:
“– izvedbo dovozne poti mimo samopostrežne trgovine, severno ob šoli z obračališčem za dostavna vozila za
potrebe obrtnega objekta (Balantič); izvedbo izvrši zainteresirani lastnik obrtne dejavnosti oziroma razširitve obrti pred
pridobitvijo lokacijskega dovoljenja za razširitev dejavnosti.”
5. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen odloka tako, da se
spremenjen in dopolnjen glasi:
Dovoljena so odstopanja od predvidenih gabaritov, in
sicer:
– za novogradnje objektov in naprav do 2 m v horizontalni smeri ter 1 m v vertikalni,
– za prizidek k obstoječim zgradbam v skladu z določili
4. člena tega odloka, pri čemer se za širitev smatra dimenzija
posameznega rastra z odstopanji 1 m v vertikalni in horizontalni smeri.
Če v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta za posamezni infrastrukturni sistem ali napravo ugotovi,
da je potrebno posamezni odsek oziroma traso takšnega
objekta ali naprave zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo
ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja
naravni in kulturni značaj naselja, zmanjšujejo obremenitve v okolje ter bistveno ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled območja.
6. člen
Spremeni se 11. člen odloka, tako da glasi:
“Sprememba in dopolnitve ureditvenega načrta območja MO-2 Moste so na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik in Zavodu za
urbanistično načrtovanje Občine Kamnik”.
7. člen
Spremeni se 12. člen odloka, tako da glasi:
“Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija”.
8. člen
Spremeni se 13. člen odloka, tako da glasi:
“Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije”.
Št. 02101-0093/96
Kamnik, dne 29. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
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KRŠKO
3395.
Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93), 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93;
6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list
RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in
44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97) ter 16. in
79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 27. seji dne 23. 10. 1997
sprejel
ODLOK
o ureditvenem načrtu pokopališče Senovo

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se ureditveni načrt pokopališče Senovo, ki ga
je izdelal “Savaprojekt” Krško, pod številko UN 68/92.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v ureditvenem načrtu, ki se nanašajo na mejo
območja, lego, potek, zmogljivost, velikost, oblikovanje
objektov, naprav in ureditev. Sestavni deli ureditvenega
načrta so:
Tekstualni del:
1.0. uvod,
2.0. povzetki iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Krško,
3.0. ureditvena situacija območja,
4.0. idejne rešitve komunalne in energetske infrastrukture,
5.0. prostorske ureditve po posameznih področjih,
6.0. načrt gradbenih parcel,
7.0. etapnost izvajanja posegov v prostor,
8.0. zahteve organov, organizacij in skupnosti,
9.0. odlok o ureditvenem načrtu pokopališče Senovo.
Grafične priloge:
U1 – izsek iz grafičnih prilog spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990.
M 1:5000
U2 – predlog sprememb in dopolnitev
plana Občine Krško za pokopališče Senovo
M 1:5000
U3 – katastrski načrt
M 1:2880
U4 – geodetski načrt
M 1:500
U5 – ureditvena situacija
M 1:500
U6 – prerezi
M 1:500/250
U7 – ureditvena situacija – dostopnost
za funkcionalno ovirane osebe
M 1:500
U8 – situacija komunalnih in energetskih
naprav
M 1:500
U9 – zakoličbena situacija
M 1:500
U10 – situacija etapnosti gradnje
M 1:500
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II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah:
k. o. Senovo: 394, 690, 379, 400, 374, 401/1, 401/2,
402/3, 397/1, 397/6, 396, 394, 696/1.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Objekti pokopališča Senovo so:
1. obstoječi poslovilni in poslovni objekt ter kapelica,
2. poslovilni prostor,
3. grobna polja,
4. parkirišča.
5. člen
Obstoječi poslovilni in poslovni objekt je sestavljen iz
poslovilne vežice, poslovilne kapele, skladiščnega dela in
cvetličarne. Ogrevanje prostorov je s pomočjo električnih
grelnih teles.
Dovoljena so adaptacijska dela v smislu vzdrževanja
objekta.
6. člen
Poslovilni prostor je na vzhodni strani pokopališča med
poslovilnim objektom, kapelico in krožno dostopno potjo
pokopališča in je namenjen poslovilnim slovesnostim. Površina poslovilnega prostora je tlakovana. Uredi se prehod na
novo utrjeno krožno dostopno pot pokopališča.
7. člen
Vhodni portal se zgradi v osi novega dela pokopališča,
s funkcijo povezave pokopališča in parkirišča in poudarja
novi – glavni vhod na pokopališče.
Streha armiranobetonskega portala, ki je oblikovan z
elementi klasične arhitekture, je pohodna plošča, ki povezuje prvi grobni polji.
Izdela se iz kamna ali s profiliranim betonom. Tloris
vhodnega portala je 5 x 5 m, maksimalna višina je vezana na
koto sosednjih grobnih polj, oziroma višino opornega zidu
teh grobnih polj.
8. člen
Grobna polja se uredijo na zahodnem delu pokopališča
kot površine, ki so razporejene levo in desno od osi nove
glavne poti pokopališča.
Na pokopališču Senovo so naslednje zvrsti grobov:
– enojni in dvojni (družinski) grobovi,
– otroški grobovi,
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za raztros pepela,
– grobišče,
– prostor za anonimne pokope,
– ter prostor za skupno grobišče umrlih v primeru večje
katastrofe.
9. člen
Enojni in dvojni (družinski) grobovi ter talni žarni grobovi se uredijo na grobnih poljih “B”.
Osnovne dimenzije so:
– enojnih grobov: širina 1 m in dolžina 2,4 m,
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– dvojnih, oziroma družinskih: širina 2 m in dolžina 2,4 m,
– talnih žarnih grobov: širina 0,6 m in dolžina 0,6 m.
Širine grobov se zaradi zasnove grobnih polj in vrst
lahko povečajo, vendar morajo ostati v intervalu:
– za enojne grobove
1–1,1 m,
– dvojne grobove
2–2,2 m,
– in žarne grobove
0,7–0,8 m.
Ureditev enojnih in dvojnih grobov se lahko izvede kot
parkovni ali klasični tip groba. V posamezni vrsti grobnega
polja se vedno uredijo grobovi istega tipa. Med hrbti grobov,
oziroma spomeniki, se uredi zeleni pas širine do 0,6 m z
nizkim rastlinjem (npr. ciprese do 1 m višine).
10. člen
Parkovna ureditev groba poudarja parkovni izgled pokopališča. Površina groba je razdeljena na dva dela:
– prvi del širine 2 m (1 m) ter dolžine 0,6 m, je namenjen individualni ureditvi (rože, nizko zelenje, trava, zemlja,
kamnite plošče),
– ostali del groba je zasajen z visokokvalitetno travo.
Med travnatimi deli grobov ni nakazane meje, nakazana je le meja med travnatim delom groba in stezo, ki se uredi
z vrtnimi robniki.
Dimenzije nagrobnih spomenikov so lahko maksimalnih dimenzij:
– širina 1,5 m (0,8 m za enojni grob),
– globina (debelina) 0,6 m,
– ter višina 0,9 m.
Izdelani so obdelanega kamna različnih barv.
11. člen
Klasična ureditev groba omogoča svobodno oblikovanje grobne površine. Dimenzije nagrobnih spomenikov so
enake kot pri parkovni ureditvi groba ostala površina groba
se lahko poljubno obdela (trava, zemlja, kamnite plošče…).
Meje med posameznimi grobovi ter meja med grobom in
potjo mora biti nakazana s samo ureditvijo groba.
12. člen
Talni žarni grob je dimenzije 0,7 m x 1 m. Razdeljen je
v dva dela: prvi je plošča dim. 0,6 x 0,6 m, drugi del – 0,4m
je namenjen postavitvi nagrobnega spomenika. Nagrobni
spomeniki so lahko največ 0,6 m visoki, 0,6 m široki in 0,4
m globoki.
13. člen
Otroški grobovi se uredijo na grobnem polju “C”. Dimenzije 1 x 1,4 m. Velikost in oblikovne zahteve so enake
kot pri enojnih grobovih.
14. člen
Žarni grobovi v notranjosti gomil se uredijo na grobnem polju “D” – ob centralnem križu. Zgradijo se tri gomile.
Gomile so do 2 m visoki votli zidovi, namenjeni vgraditvi
žarnih niš in so z zunanje strani zasipani z zemljo v naklonu
in s končnim izgledom gomil, ki se zasadijo in zatravijo.
Žarne niše so pokrite s kamnitimi ploščami dim. 0,6 x 0,6 m.
Gomile imajo centralni prostor, sredi katerega je zasadi
košati iglavec in postavijo klopi.
15. člen
Prostor za raztros pepela in poslednje slovo od pokojnika se uredi na terasi nad starim delom pokopališča pod
gozdom, (grobno polje F), ki je zatravljena.
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16. člen
Grobišče (grobno polje H) je prostor, ki je namenjen
anonimnim pokopom pokojnika ter prenosu in skupnemu
pokopu posmrtnih ostankov pokojnikov s starega dela pokopališča in vrstnih grobov novega dela pokopališča. Uredi se
na severozahodnem delu pokopališča ob skupnem grobišču
na polju G. Južni del polja H se zatravi, severni del ob poti
pa zasadi z nizkim zimzelenim drevjem.
V jugovzhodnem delu polja “H” se postavi spomenik
ali podobna ureditev, kamor se bodo zapisovala imena pokojnikov pokopanih na grobišču.
17. člen
Prostor za skupno grobišče umrlih v primeru večje katastrofe (polje G) se uredi v severozahodnem delu pokopališča, kot parkovna ureditev.
V primeru smrti večjega števila ljudi, se le-ti pokopljejo
na omenjenem prostoru ter se postavi spomenik ali drugačna
ureditev (na severozahodnem delu polja G), ki bo lahko
nosila imena vseh pokopanih.
18. člen
Spomeniki na pokopališču se postavijo praviloma v
zelenicah ob glavnih poteh.
Glavni spomenik (M) se postavi med parkiriščem
vzhodno od poslovilnega objekta in krožno dostopno potjo v
osi poti starega dela pokopališča. Spomenik ima obliko obeliska na stopničastem podstavku in predstavlja skupaj s poslovilno kapelo vhod na pokopališče. Spomenik je izveden
iz kamna.
Piramidasti spomenik (N) nad teraso za raztros pepela
je izveden iz kamna in je optični zaključek osi starega dela
pokopališča. Spomenik ima funkcijo meje med pokopališčem in gozdom. Piramida ima osnovno stranico 2,5 x 2,5 m,
višina je 5 m.
Centralni križ (O) med polji žarnih zidov (D) in poljem
obrednega prostora (I) je postavljen v križišče vzdolžne osi
novega dela pokopališča in osi zaključne poti starega dela
pokopališča. Postavljen je tako, da gre pogrebna povorka, ki
spremlja pokojnika na zadnji poti od poslovilnega objekta
do groba na novem delu pokopališča, vedno mimo križa.
Visok je 5 m in je viden s celotnega območja pokopališča.
19. člen
Obredni prostor se nahaja v polju I – vzhodno od centralnega križa. Oblikovan je kot raven plato na gomili in je
namenjen obredu ob Dnevu mrtvih – Vsesvetih ter drugih
podobnih priložnostih in je tlakovan.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE OBMOČJA
20. člen
Prometna ureditev
Glavni dostop do pokopališča se rekonstruira. Rekonstruira se tudi obstoječa dostopna cesta z lokalne ceste
L-3904 (cesta Senovo–Dovško), ki se poleg dostopa do stanovanjskega objekta nameni tudi dostopu do pokopališča
Senovo. Opisane rekonstrukcije so predmet drugega prostorsko izvedbenega dokumenta.
Zgradi se 154 novih parkirišč. Parkirišča se asfaltirajo.
Gospodarski dostop do poslovilnega objekta se uredi s
severozahodne strani. Na tej strani poslovilnega objekta se
uredi pet parkirišč za osebna vozila “zaposlenih” in manipulativni plato za dostop v poslovilni objekt, ki se asfaltirajo.
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Vse komunikacijske površine na pokopališču so namenjene pešcem. Glavne poti, ki potekajo med grobnimi polji
so širine 3 m in se tlakujejo ali asfaltirajo. Stranske (širine do
2 m) in pomožne poti se nasujejo s peskom in utrdijo.
Prehodi med posameznimi grobnimi terasami se uredijo s stopnicami, ki se obdelajo s kamnom ali kulir ploščami.
21. člen
Poti za funkcionalno ovirane osebe
Izvedba vseh poti se prilagodi možnostim gibanja funkcionalno oviranim osebam ter prevozu pokojnika z vozičkom do mesta pokopa, v skladu s pravilnikom o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Uradni list RS, št.
48/87). Pot, ki je prilagojena funkcionalno oviranim ljudem,
se posebej označi in mora omogočati dostop funkcionalno
oviranim osebam do grobnih teras.
22. člen
Vodovodno omrežje
Oskrba s pitno vodo obstoječega dela pokopališča je
urejena. Zaradi posegov na območju UN je predvidena rekonstrukcija vodovoda S ∅ 200 mm v dolžini 270 m. Na
odseku po območju razširitve pokopališča se na dolžini
170 m spremeni trasa cevovoda, tako da poteka 190 m po
glavnih poteh pokopališča in pod novimi parkirnimi površinami. Rekonstrukcija cevovoda se izvede z jeklenimi cevmi
J ∅ 200 mm v skupni dolžini 290 m.
Hkrati z rekonstrukcijo primarnega cevovoda se uredi
tudi hidrantno omrežje. Trije nadzemni hidranti se postavijo
v zelenicah ob parkiriščih, tako, da je možno gašenje eventualnega požara na poslovilnem objektu in kapelici z dveh
hidrantov tipa “A”.
Obstoječi vodovodni priključek poslovilnega objekta
in kapelice se ohrani.
Za potrebe pokopališča – mest z vodo, se zgradi nov
vodovodni priključek. Zgradi se vodovodna zanka, ki povezuje vsa mesta z vodo na novem delu pokopališča. Trase
vodovoda v dolžini 550 m potekajo po glavnih poteh in
zelenicah. Cevi PE 63 se polagajo na peščeno posteljico na
globini 1,3 m. Ob priključitvi na primarni cevovod se zgradi
vodomerni jašek z zapornimi armaturami.
23. člen
Kanalizacijsko omrežje
Odvod fekalnih voda iz objektov je v triprekatno nepretočno greznico. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja ob cesti Senovo–Dovško, se zgradi prečrpališče in tlačni
vod, po katerem se bodo odpadne vode prečrpavale v javno
kanalizacijo.
Odvod meteornih voda s strešin poslovilnega objekta,
kapelice in obstoječih utrjenih površin je urejen preko obstoječe drenažne in meteorne kanalizacije.
Ob razširitvi pokopališča se uredi meteorna kanalizacija za odvod padavinskih voda z utrjenih površin, mest z
vodo ter novih parkirnih površin. Trasa zbirnega voda meteorne kanalizacije poteka v osi glavne vzdolžne poti in
parkirnih površin. Nanjo se priključujejo odtoki iz mest z
vodo.
Zgradi se lovilec olj, ki mora združiti obstoječo in
predvideno meteorno kanalizacijo. Meteorne vode s pokopališča lahko le preko lovilca olj spuščamo v Dolški potok.
Neonesnažene meteorne vode pokopališča je možno
odvajati tudi v ponikovalnice.
24. člen
Energetsko omrežje
Uredi se reflektorska razsvetljava parkirnih in manipulativnih površin pokopališča. Kablovod se položi na globino
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0,8 m, na prečkanjih z ostalimi komunalnimi vodi pa se
položi v zaščitno cev.
Na samem pokopališču se javna rasvetljava uredi s
svetilkami, ki akumulirajo energijo sonca podnevi in omogočajo osvetljevanje pokopališča v mraku in prvih večernih urah.
25. člen
Telefonsko omrežje
Ohrani se obstoječi telefonski priključek. Kablovod telefonskega priključka se pod povoznimi površinami in na
križanju z drugimi komunalnimi vodi zaščiti.
26. člen
Odpadki
Na območju širitve pokopališča se postavijo tipske košare za smeti velikosti 1/1/1 m na vseh mestih, kjer se nahajajo tudi pipe za vodo.
Na poslovilnem platoju se postavijo manjši -”ulični”
koši za smeti.
Upravljalec pokopališča bo zbrane odpadke odlagal v
večje, t.j. 5 m3 zabojnike, ki bodo postavljeni na zahodnem
delu v podaljšku novih parkirišč ter v bližini obstoječih
objektov. Zbrani odpadki se odpeljejo na regionalno deponijo komunalnih odpadkov.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
27. člen
Hrup
V območju in v bližini pokopališča Senovo ni virov
hrupa, ki bi presegali dovoljene ravni hrupa, tako, da je
omogočeno nemoteno odvijanje žalnih slovesnosti.
28. člen
Vodnogospodarske ureditve
Severovzhodni del pokopališča med predvidenimi parkirišči in Dolškim potokom se zatravi in zasadi z drevjem ter
grmovnicami. Najožji pas ob potoku se zatravi, tako, da je
možno vzdrževanje, oziroma urejanje potoka.
29. člen
Ureditev zelenih površin
Zelene površine na grobnih poljih in ob poslovilnem
objektu se zasadijo z iglavci in zimzeleno vegetacijo. Zelenice so razgibano urejene, tako barvno, kot tudi višinsko.
Parkirišče in parkovni del pokopališča, ki je namenjen skupinskemu pokopu v primeru večje katastrofe, se zasadi z
listnatimi drevesi ter grmovnicami. Pri izboru vrst je potrebno izbrati primerno kombinacijo oblik, velikosti ter barve
listov in cvetov.
30. člen
Potres
Objekte in ostale ureditve je potrebno zgraditi po pogojih, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa
VIII stopnje po MCS.
31. člen
Položaj in velikost novih parcel
Na območju ureditvenega načrta imajo nove ureditve
glede na obstoječe parcele naslednjo lego:
k.o. Dovško:
– obstoječa mrliška vežica, kapela in poslovni prostori:
397/2, 4, 5, 6,
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– poslovilni prostor: 397/3,
– grobna polja: 393, 394, 395/1, 395/2, 382, 399, 381,
396, 398, 380,
– poti: 393, 394, 395/1, 395/2, 382, 399, 381, 396, 398,
380,
– parkirišča: 397/1, 396, 394, 379, 380, 400.
VI. ETAPE IZVAJANJA POSEGOV V PROSTOR
32. člen
I. faza:
– prestavitev vodovoda S ∅ 200 mm in postavitev hidrantov,
– izgradnja lovilca olj ter povezave obstoječe in predvidene meteorne kanalizacije,
– ureditev javne razsvetljave,
– planiranje terena in formiranje platojev,
– postavitev glavnega spomenika (M),
– zapolnitve grobnih polj na obstoječem delu pokopališča (E in E ),
1
2
– ter
ureditev
53 parkirišč na vzhodnem delu pokopališča (K).
II. faza:
– izgradnja vodovodnega priključka,
– zbirni vod meteorne kanalizacije,
– ureditev dveh grobnih polj (“B” – enojni, družinski in
talni žarni grobovi),
– ureditev gomile – žarni zid (D),
– skupno grobišče (G),
– prostor za anonimne pokope (H),
– obredni prostor (I),
– parkovne površine novega dela na severovzhodu (J),
– 68 parkirnih mest (K),
– vhodni portal na novi del pokopališča (L),
– in postavitev centralnega križa (O).
III. faza:
– ureditev dveh gomil – žarni zid (D),
– otroški grobovi (C),
– prostor za raztros (F),
– in piramidasti spomenik (N).
IV. faza:
– postopno poseganje in urejanje grobnih polj (B),
– 33 parkirnih mest (K).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
33. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju pokopališča je izvajalec dolžan racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo, odvečno zemljo pa odpeljati na površine v Občini Krško, ki so predvidene za sanacijo. Pri posegih
na prometnicah zagotoviti varen promet. Pred pričetkom del
je potrebno obvestiti upravljalce komunalnih naprav na tem
območju.
34. člen
Tolerance za vertikalne in horizontalne gabarite objektov so 5%. Tolerance za izvedbo komunalne infrastrukture
so možne, vendar le v območju komunikacijskih poti znotraj
pokopališča.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5594

VIII. KONČNE DOLOČBE

Št. 70 – 14. XI. 1997

3. 0/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,

35. člen
Nadzor pri izvajanju ureditvenega načrta izvaja pristojna inšpekcijska služba in komunalni nadzornik v občini.
36. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem
občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/93-1/15
Krško, dne 23. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

RIBNICA
3396.
Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 100.a člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) in
21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je
Občinski svet občine Ribnica na seji dne 25. 9. 1997 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda Miklova hiša

4. M/80.42 – drugo izobraževanje.
V okviru teh dejavnosti zavod opravlja naslednje naloge:
– nabava, strokovna obdelava, hranjenje in izposoja
knjižničnega gradiva,
– izvaja bibliografsko, informacijsko, dokumentacijsko
dejavnost v okviru knjižničnega informacijskega sistema,
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi organizira in
pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za
kulturno dejavnost,
– izvaja muzejsko in razstavno-galerijsko dejavnost,
– pripravlja stalne in začasne razstave,
– organizira in posreduje likovne razstave, gledališke,
glasbene, plesne in druge kulturne dejavnosti,
– pripravlja razstave, publikacije in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine,
– organizira in izvaja ohranjanje naravne in kulturne
dediščine na območju občine,
– organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve,
– organizira izobraževalne dejavnosti,
– odkupuje umetniška dela, eksponate in druga gradiva, vezana na dejavnost zavoda,
– opravlja druge naloge s področja kulture.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost s soglasjem
ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ribnica s sedežem Gorenjska
cesta 3 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja Javni zavod
Miklova hiša (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje kulturne dejavnosti na območju Občine Ribnica.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Miklova hiša.
Sedež zavoda: Ribnica, Šeškova 17.
Zavod je pravna oseba. Za svoje obveznosti v pravnem
prometu odgovarja s sredstvi, ki jih mu zagotavlja ustanovitelj in ki jih ustvarja sam.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in
za svoj račun.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti:
1. 0/92.51 – dejavnost knjižnic in arhivov,
2. 0/92.52 – dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine,

5. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet šteje šest članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– dva predstavnika ustanovitelja iz Občine Ribnica,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Ribnica.
Predstavnika zavoda izvolijo delavci zavoda na tajnem
glasovanju in na način, ki ga določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na predlog kulturnih društev imenuje Občinski svet
občine Ribnica.
6. člen
Mandat članov traja štiri leta.
Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le
dvakrat zaporedoma.
Člani sveta izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika
in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov
svojih članov.
7. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– v soglasju z ustanoviteljem sprejema statut zavoda,
– sprejema program dela in spremlja njegovo izvajanje,
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– sprejema finančni plan in zaključni račun,
– sprejema splošne akte,
– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o varstvu pravic delavcev,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom zavoda.
2. Direktor
8. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– vodi poslovanje zavoda,
– vodi strokovna dela zavoda,
– pripravi letni program zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– zastopa in predstavlja zavod,
– določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ustanoviteljem,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
9. člen
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat direktorja traja pet let in se lahko ponovi.
Statut zavoda določi pogoje za opravljanje funkcije.
3. Strokovni sveti
10. člen
Svet zavod lahko za posamezna področja delovanja
imenuje strokovni svet. Strokovni svet obravnava vprašanja
v zvezi z uresničevanjem vloge zavoda kot izobraževalnokulturnega središča. Strokovi sveti dajejo mnenja in predloge svetu zavoda in direktorju. Sestava in način imenovanja
in trajanje mandata članom sveta določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
11. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo.
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti:
– iz proračuna Občine Ribnica,
– iz proračuna države za akcije, opredeljene v nacionalnem programu,
– iz drugih javnih virov,
– z dotacijami, darili in volili,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– drugimi viri, ki jih določa zakon.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja za opravljanje in
razvoj svoje registrirane dejavnosti, za druge namene pa le
po predhodnem soglasju ustanovitelja.
14. člen
Primanjkljaj sredstev krije zavod iz lastnih sredstev,
ustanovitelj pa le do višine v vsakoletnem proračunu zagotovljenih sredstev za dejavnost zavoda.
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VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE
PRAVICE IN OBVEZNOSTI
15. člen
Javni zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje.
16. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam ter
notranji organizaciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnim načrtom,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in
drugimi predpisi.
17. člen
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju
letnega programa dela in razvoja zavoda, najmanj dvakrat
letno, ob polletnem in zaključnem računu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte v roku 6 mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.
V roku, predvidenim za uskladitev aktov, zavod nadaljuje delo po sedaj veljavnih aktih, kolikor niso v nasprotju z
zakonom oziroma s tem odlokom.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Miklova hiša Ribnica (Uradni list
RS, št. 3/92).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-611-1-97
Ribnica, dne 25. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3397.
Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 32. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93 in 57/94), 26. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 7. in 18. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št.
35/95) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 44/95), je Občinski svet občine Ribnica na 23. seji dne
25. 9. 1997 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi
koncesije za obvezno lokalno javno službo
za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o podelitvi koncesije za
obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (Uradni list RS, št. 56/97).
2. člen
Besedilo 12. člena odloka se v celoti spremeni tako, da
se glasi:
O izbiri koncesionarja odloči na predlog komisije iz
11. člena tega odloka občinska uprava. Koncesija se podeli z
upravno odločbo.
Št. 01-354-5/97
Ribnica, dne 25. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3398.
Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93) in 21. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na
seji dne 21. 10. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o komunalnih taksah
(Uradni list RS, št. 56/96).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. člena:
V Občini Ribnica se predpisuje komunalne takse za
naslednje taksne predmete, storitve in površine.
3. člen
Spremeni se šesta alinea 1. člena:
– za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Ribnica ter za druge reklamne napise, objave in
oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni
na javnih mestih tako, da so vidni z javnih mest.
4. člen
Spremeni se sedma alinea 1. člena:
– za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, displejih ipd., ki so postavljeni tako, da so vidni z javnih
mest.

Št. 70 – 14. XI. 1997

5. člen
V celoti se spremeni 4. člen:
Taksni zavezanci so fizične osebe, pravne osebe, samostojni podjetniki, društva in druge organizacije, ki uporabljajo premete, storitve in površine.
Taksni zavezanec je lahko lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja predmet ali izvaja storitev, kolikor je to dovolil ali ni poskrbel za odstranitev, čeprav je bil
na to opozorjen. Komunalna taksa za določeni taksni predmet se lahko odmeri le enemu taksnemu zavezancu.
6. člen
V celoti se spremeni prvi odstavek 7. člena:
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan prijaviti nastanek
taksne obveznosti pristojni službi Občine Ribnica in plačati
predpisano takso pred pričetkom uporabe oziroma namestitve takšnega predmeta.
7. člen
Spremeni se pojasnilo tarifne številke 4, kjer se za
besedilom, kdaj se taksa za uporabo javnih površin ne plača,
doda dva nova odstavka:
Za zasedeno površino se šteje vsa površina, katere uporaba je začasno omejena ali izključena zaradi uporabe v
namene, določene v tej tarifni številki.
Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino
vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno robo in opremo, povečana na 1 m na vse strani od
zaokroženega roba tako zasedene javne površine.
8. člen
Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka tarifne
številke 6 se zamenja z besedilom:
Za uporabo plakatnih mest ter za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, displejih ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih oziroma
postavljeni tako, da so vidni z javnih mest, se plača komunalna taksa glede na velikost:
1. če so trajnega značaja

do 0,5 m2
od 0,5–2,5 m2
od 2,5–10 m2
od 10 m2–15 m2
2. če so začasnega značaja

do 0,5 m2
od 0,5 m2–2,5 m2
od 2,5 m2–10 m2
od 10 m2–15 m2

za enostransko
objavo

za dvostransko
objavo

300 točk letno
1000 točk letno
3500 točk letno
5000 točk letno

600 točk letno
2000 točk letno
7000 točk letno
10000 točk letno

za enostransko
objavo

za dvostransko
objavo

3 točke dnevno
8 točk dnevno
25 točk dnevno
30 točk dnevno

6 točk dnevno
16 točk dnevno
50 točk dnevno
60 točk dnevno

9. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka pojasnila tarifne številke 6, in sicer:
Taks iz te tarifne številke se ne plača za napise firm,
pravnih oseb ali družb, ki so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni ali kažejo smeri in poti do družb ali označujejo obstoj družbe v Občini Ribnica.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 01-417-4/96
Ribnica, dne 21. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3399.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 57/93, 57/94 in 14/95), 29. in 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) ter 21. in 74. člena statuta Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet
občine Ribnica na seji dne 19. 9. 1996 sprejel
SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
v Občini Ribnica
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Ribnica, ki so bile
na dan 17. 12. 1994 družbena oziroma javna lastnina in so
namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
1. Miklova hiša Ribnica, parc. št. (1973), k.o. Ribnica,
zk. vl. št. 823, DL Občina Ribnica.
2. Grad Ribnica, parc. št. (918/1-7), k.o. Ribnica, zk. vl.
št. 107, SLP OLO Ribnica.
3. Dvorana v Ideal centru, parc. št. (12), k.o. Ribnica,
zk. vl. št. 546, MORS in Občina Ribnica.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša
tudi oprema v navedenih objektih, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti s področja kulture.
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
z dnem objave.
Št. 01-611-2-96
Ribnica, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.
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ODLOČBE
Mateja Jadrič-Zajec, rojena 1. 1. 1961, je imenovana za
državno tožilko na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Irena Primic-Kožuh, rojena 22. 1. 1961, je imenovana za
državno tožilko na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Bojana Škrk-Gabrijelčič, rojena 6. 5. 1953, je imenovana za državno tožilko na mesto okrožne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Katjuša Čeferin, rojena 2. 5. 1966, je imenovana za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Liljana Tomič, rojena 5. 9. 1956, je imenovana za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Franz Josip, rojen 7. 10. 1943, je imenovan za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Renata Brodarič-Trentelj, rojena 31. 3. 1964, je imenovana za državno tožilko na mesto okrožne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Bojan Avbar, rojen 2. 5. 1955, je imenovan za državnega
tožilca na mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Novem mestu.
Nada Črnugelj-Doltar, rojena 12. 3. 1961, je imenovana
za državno tožilko na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Sonja Francetič, rojena 15. 5. 1943, je imenovana za
državno tožilko na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
Branko Murmayer, rojen 7. 2. 1955, je imenovan za
državnega tožilca na mesto okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.
Žarko Bejek, rojen 14. 4. 1954, je imenovan za državnega tožilca na mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Murski Soboti.
Janja Hvala, rojena 1. 5. 1963, je imenovana za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Kopru.
Št. 111-04/94-2
Ljubljana, dne 11. novembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
3401.
VLADA
3400.
Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) in na predlog ministrice za pravosodje je Vlada Republike Slovenije na 207. seji
dne 18. julija 1996 izdala naslednje

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in
38/92) izdaja guverner Banke Slovenije dne 11. 11. 1997
SKLEP
o osmi izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije
z nakupnim bonom

Stran 5598
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1
Banka Slovenije izdaja 1. 12. 1997 osmo izdajo blagajniškega zapisa z nakupnim bonom do skupnega zneska trideset milijard tolarjev.
Znesek iz prejšnjega odstavka pomeni osnovno prodajo
blagajniškega zapisa z nakupnim bonom.
2
Blagajniški zapis z nakupnim bonom je finančni inštrument, ki ima blagajniški zapis, nakupni bon in kontrolni
kupon.
Blagajniški zapis je kratkoročni prinosniški diskontni
vrednostni papir, izdan v apoenih po 500.000 tolarjev in se
vplača z diskontom v tolarjih. Obrestna mera znaša 9% letno. Rok dospetja osme izdaje blagajniškega zapisa je 1. 6.
1998. Nominalna vrednost blagajniškega zapisa pomeni obveznost Banke Slovenije ob dospelosti. Pravice iz blagajniškega zapisa zastarajo v petih letih od dneva dospelosti.
Nakupni bon je ločljiv od vrednostnega papirja in je ob
izdaji sestavljen iz petih, med seboj ločljivih delov. Vsak del
nakupnega bona daje vsakemu imetniku pravico do popusta
pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po
500.000 tolarjev. Pravna oseba lahko pravico do popusta
uveljavi pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev ali pri nakupu blagajniškega zapisa v
tujem denarju z vračilnim rokom 180 dni, 270 dni in 360 dni.
Pravico do popusta pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev, lahko imetnik nakupnega
bona uveljavi v roku enega leta od dneva izdaje nakupnega
bona oziroma njegovih delov, razen v obdobju deset dni
pred dospetjem blagajniškega zapisa te in naslednje izdaje.
Pravico do popusta pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem
denarju lahko imetnik nakupnega bona uveljavi najpozneje v
enem letu od dneva izdaje nakupnega bona oziroma njegovih delov.
Kontrolni kupon se uporablja le za evidentiranje prodaje blagajniških zapisov z nakupnim bonom.
3
Blagajniški zapis vsebuje: ime vrednostnega papirja,
navedbo, da se glasi na prinosnika, zaporedno številko izdaje in serijsko številko blagajniškega zapisa, ime izdajatelja,
datum izdaje, datum dospelosti, nominalno vrednost, način
vplačila, obrestno mero za izračun diskonta, način izplačila
in faksimile podpisa guvernerja Banke Slovenije.
4
Vsak del nakupnega bona vsebuje: ime pravice, navedbo, da daje prinosniku pravico do popusta pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev,
navedbo, da daje pravni osebi pravico do popusta pri nakupu
novega blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim
rokom 180 dni, 270 dni in 360 dni, navedbo o največjem
številu delov nakupnih bonov, ki jih je možno predložiti ob
uveljavljanju popusta, način izračuna popusta, zaporedno
številko dela nakupnega bona, zaporedno številko izdaje in
serijsko številko blagajniškega zapisa, s katerim je bil del
nakupnega bona izdan, ime izdajatelja, datum izdaje, rok za
uveljavitev pravice in faksimile podpisa guvernerja Banke
Slovenije.
5
Banka Slovenije lahko v odvisnosti od denarnih razmer
kadarkoli ustavi ali ponovno sprosti osnovno prodajo blagajniškega zapisa z nakupnim bonom iz 1. točke tega sklepa.
Kljub ustavitvi osnovne prodaje, je možen nakup blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po 500.000 tolarjev,
zaradi uveljavitve popusta na podlagi nakupnega bona oziroma njegovega dela.
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6
Diskont se računa anticipativno po navadnem dnevnem
obrestnem računu ob upoštevanju dejanskega števila dni v
mesecu oziroma letu, pri čemer dan vpisa ni upoštevan,
upoštevan pa je dan dospetja.
7
Popust, do katerega ima pravico imetnik posameznega
dela nakupnega bona, se izračuna v odstotku. Izračunani
odstotek je zaokrožen na dve decimalni mesti.
Odstotek popusta, ki ga prinaša en del nakupnega bona
pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih po
500.000 tolarjev, se računa vsak mesec kot razlika med
stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem mesecu
in 0,50%.
Odstotek popusta, ki ga prinaša en del nakupnega bona
pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim
rokom 180, 270 ali 360 dni se računa vsak mesec kot razlika
med 0,50% in odstotkom rasti srednjega tečaja Banke Slovenije za DEM v preteklem mesecu. Rast srednjega tečaja v
preteklem mesecu se računa kot celomesečna rast do vključno dvajsetega dne v preteklem mesecu.
8
Pri nakupu blagajniškega zapisa, izdanega v apoenih
po 500.000 tolarjev, je možno uveljaviti največ pet delov
nakupnega bona.
Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim rokom 180 dni je možno uveljaviti največ tri dele
nakupnega bona.
Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim rokom 270 dni je možno uveljaviti največ štiri dele
nakupnega bona.
Pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denarju z vračilnim rokom 360 dni je možno uveljaviti največ pet delov
nakupnega bona.
9
Število delov nakupnega bona, ki jih prejme kupec
blagajniškega zapisa, je odvisno od dneva in načina nakupa.
Nakupni bon pridobljen do 22. 12. 1997 vsebuje pet delov,
nakupni bon pridobljen od 23. 12. 1997 do 23. 1. 1998
vsebuje štiri dele, od 24. 1. 1998 do 20. 2. 1998 vsebuje tri
dele, od 21. 2. 1998 do 24. 3. 1998 vsebuje dva dela, in
nakupni bon, pridobljen od 25. 3. 1998 do 22. 4. 1998
vsebuje en del nakupnega bona. Od 23. 4. 1998 se blagajniški zapis vpisuje brez nakupnega bona.
10
Blagajniške zapise z nakupnim bonom, ki jih občasno
ponuja Banka Slovenije, lahko vpisujejo banke v svojem
imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun drugih
domačih pravnih in fizičnih oseb.
11
Ob dospetju vnovčijo banke blagajniški zapis pri Banki
Slovenije, druge domače pravne in fizične osebe pa pri pooblaščenih bankah.
12
Banka Slovenije bo dala v obtok več izdaj blagajniškega zapisa z nakupnim bonom, vsakokrat z rokom dospetja
šest mesecev, in sicer tako, da bo dan dospetja prejšnje
izdaje hkrati tudi dan naslednje izdaje.
Zadnja izdaja bo vnaprej napovedana in ustrezno označena.
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13
Ta sklep začne veljati z dnem, ko je izdan.

Stran

Št. 22-030/97
Ljubljana, dne 11. novembra 1997.
Guverner
dr. France Arhar l. r.

3374. Zakon o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina (ZVDP)

5483

3375. Nacionalni program statističnih raziskovanj (NPSR)

5493

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3402.
Na podlagi drugega odstavka 6. in 11. člena zakona o
kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95)
ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o dopolnitvi
sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja tujine
1
V sklepu o dodatnih pogojih kreditiranja tujine (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 5/97 in 38/97) se v drugem odstavku prve
točke za besedo “Banka” doda besedilo “in Slovenska izvozna družba”.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5571

3377. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Estoniji

5571

3378. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v
Kraljevini Norveški

5571

VLADA
3400. Odločba o imenovanju državnih tožilcev

5597

MINISTRSTVA
3379. Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in
prekopu posmrtnih ostankov

5571

USTAVNO SODIŠČE

Ljubljana, dne 11. novembra 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

3380. Odločba o odpravi 8. člena in dela 10.
člena odloka o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997

5573

3381. Odločba o tem, da sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi operativnih del v Ministrstvu za obrambo RS, na katerih se šteje
zavarovalna doba s povečanjem, številka
143/1362 z dne 10. 11. 1993, ni začel veljati in se ne sme uporabljati

5574

3382. Odločba o ugotovitvi, da členi 10. do 13.
zakona o volitvah predsednika Republike
Slovenije niso v neskladju z ustavo

5575

BANKA SLOVENIJE

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

3376. Ukaz o odpoklicu veleposlanika – vodje
Stalne misije Republike Slovenije pri
Evropski uniji

Stran

3371. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih
(ZDDO-F)

5477

3372. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C)

5479

3373. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-H)

5480

3401. Sklep o osmi izdaji blagajniškega zapisa
Banke Slovenije z nakupnim bonom

5597

3402. Sklep o dopolnitvi sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja tujine

5599

OBČINE
3383. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

5577

3384. Sklep o določitvi novih cen programov za
predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu
“Martin Krpan” Cerknica

5579

Stran 5600
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3385. Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Divača
3386. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Gorenja vas (Gorenja vasPoljane)

5579

5581

3387. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno
središče

5582

3388. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

5583

3389. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Hodoš-Šalovci

5583

Stran

3392. Odlok o tarifnem sistemu in načinu obračunavanja in plačevanja dobave zemeljskega plina (Kamnik)

5584

3393. Odlok o ureditvenem načrtu PN1 – Arboretum Volčji potok (Kamnik)

5585

3394. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO-2 Moste
(Kamnik)

5588

3395. Odlok o ureditvenem načrtu pokopališče
Senovo (Krško)

5590

3396. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Miklova hiša (Ribnica)

5594

3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka (Ribnica)

5595

3390. Odredba o razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine HodošŠalovci

5584

3398. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah (Ribnica)

5596

3391. Odlok o imenovanju, določitvi in preimenovanju ulic v Občini Kamnik

5584

3399. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Ribnica

5597

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)

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)

