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Uredba o načinu opravljanja javnih
telekomunikacijskih storitev govorne telefonije
in teleksa ter o upravljanju javnega
telekomunikacijskega omrežja

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), tretjega odstavka
4. člena in 24. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list
RS, št. 35/97 in odl. US 45/97) ter 26. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih
storitev govorne telefonije in teleksa ter o
upravljanju javnega telekomunikacijskega
omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja način opravljanja gospodarske javne
službe govorne telefonije in teleksa ter zgraditve in upravljanja javnega telekomunikacijskega omrežja za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa
ter telekomunikacijskega omrežja za podatkovne telekomunikacije in za opravljanje telekomunikacijskih storitev globalnih širokopasovnih in multimedijskih telekomunikacijskih
zvez (v nadaljnjem besedilu: zgraditev in upravljanje omrežja).
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na storitve govorne
telefonije, se smiselno uporabljajo tudi za storitve teleksa.
2. člen
Poleg pojmov, določenih v zakonu o telekomunikacijah, imajo pojmi v tej uredbi tale pomen:
– “kabelska kanalizacija“ so objekti, npr. kanali, cevi,
jaški in podobno, ki omogočajo postavitev in vzdrževanje
vodov javnega telekomunikacijskega omrežja; kabelska kanalizacija je sestavni del javnega telekomunikacijskega
omrežja;
– “medomrežna povezava“ pomeni fizično in logično
povezavo telekomunikacijskih omrežij operaterjev, ki omogoča, da uporabniki enega operaterja komunicirajo z uporabniki drugega ali da so jim dostopne storitve drugega
operaterja;
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– “operater“ je pravna ali fizična oseba, ki v skladu z
zakonom o telekomunikacijah in drugimi predpisi opravlja
telekomunikacijske storitve;
– “priključitev“ je fizična in logična povezava terminalske opreme prek omrežne priključne točke z javnim telekomunikacijskim omrežjem, ki naročniku omogoča uporabo
javnih telekomunikacijskih storitev;
– “pogovornina“ je cena uporabe javne govorne telefonije.
3. člen
Storitve govorne telefonije in teleksa se opravljajo kot
obvezna gospodarska javna služba.
Storitev govorne telefonije iz prejšnjega odstavka je
neposreden prenos zvokovnih informacij v pasovni širini
3,1 kHz, med omrežnimi priključnimi točkami fiksnega javnega telekomunikacijskega omrežja, ki med drugim omogoča prenos govora, prenos faksimilnih sporočil skupine III in
prenos podatkov s pomočjo modema s hitrostjo najmanj
2400 bit/s v skladu s priporočili Mednarodne telekomunikacijske zveze.
Storitev teleksa iz prvega odstavka tega člena je neposredno zagotavljanje prenosa teleksnih sporočil v skladu s
priporočilom Mednarodne telekomunikacijske zveze prek
javnega telekomunikacijskega omrežja, kjer lahko vsak uporabnik uporablja opremo, priključeno na omrežno priključno
točko fiksnega javnega telekomunikacijskega omrežja za
prenos sporočil drugemu uporabniku, ki uporablja drugo
omrežno priključno točko tega omrežja.
4. člen
Javne telekomunikacijske storitve se opravljajo v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi s predpisom iz 10.
člena zakona o telekomunikacijah.
Če omrežje operaterja storitev govorne telefonije presega tretjino vsega javnega telekomunikacijskega omrežja
na posameznem področju, mora ta operater zagotavljati tudi
zadostno število telekomunikacijskih vodov za dajanje teh v
zakup.
5. člen
Operater storitev govorne telefonije mora, kjer je to
tehnično možno in ekonomsko upravičeno, zagotavljati tudi
naslednje dodatne storitve, ki niso sestavni del gospodarske javne službe:
– izbiranje klicnih številk s tehniko DTMF (dual tone
multifrequency), ki omogoča uporabo telefonov DTMF, izdelanih v skladu s priporočilom Mednarodne telekomunikacijske zveze Q.23;
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– neposredno klicanje številk v zasebnih telekomunikacijskih omrežjih, ki omogoča, da uporabnik javnega telekomunikacijskega omrežja neposredno izbere številko uporabnika v zasebnem omrežju brez posredovanja operaterja
zasebnega omrežja;
– preusmeritev klica, ki omogoča, da se klic na določeno številko preusmeri na drugo številko, če je prva zasedena, se ne odzove ali v vsakem primeru;
– identifikacijo klicne številke, ki omogoča, da uporabnik identificira klicno številko uporabnika, ki ga kliče, še
preden je vzpostavljena zveza.
Če v skladu s splošnimi pogoji poslovanja za dodatne
storitve, ki se obračunavajo z višjo ceno, ni potrebno posebno naročilo naročnika, mora operater storitev govorne telefonije na naročnikovo zahtevo nemudoma preprečiti, da bi
bile take storitve dosegljive z naročnikove terminalske opreme, brez vsakih motenj za dostopnost ostalih telekomunikacijskih storitev.
6. člen
V skladu z nacionalnim programom razvoja javnih telekomunikacijskih storitev pripravi operater storitev govorne
telefonije letne in večletne plane razvoja, v katerih zlasti
določi:
– pokritje posameznih območij Republike Slovenije z
javnim telekomunikacijskim omrežjem za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev;
– dinamiko in način širitve javnega telekomunikacijskega omrežja za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev
na območjih, kjer ni še zagotovljeno ustrezno pokritje;
– financiranje širitve javnega telekomunikacijskega
omrežja iz prejšnje alinee;
– uporabo ekonomsko upravičenih tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj razvitih območij z javnimi telekomunikacijskimi storitvami;
– druga vprašanja razvoja in zagotavljanja javnih telekomunikacijskih storitev in dajanja vodov v zakup.
K letnim in večletnim planom razvoja iz prejšnjega odstavka daje soglasje Vlada Republike Slovenije, izvajanje pa
spremlja Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije (v
nadaljnjem besedilu: uprava).
II. TEMELJNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNIH
TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV GOVORNE
TELEFONIJE IN TELEKSA
7. člen
Priključitev na omrežje za javne telekomunikacijske storitve mora biti dostopna vsaki fizični in pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: oseba) na vsem ozemlju Republike Slovenije
pod naslednjimi pogoji:
– da so na tistem območju na voljo proste kapacitete
za priključitev,
ali
– da je na tistem območju ekonomsko opravičljivo izvesti priključitev z uporabo posebnih tehnologij.
Če na danem območju ni prostih kapacitet za priključitev ali ni ekonomsko opravičljivo izvesti priključitve z uporabo posebnih tehnologij, mora operater storitev govorne telefonije v odgovoru na zahtevo iz 9. člena te uredbe navesti
predviden rok, v katerem bo mogoče izvesti priključitev, pri
čemer mora izhajati iz letnih in večletnih planov razvoja iz
prejšnjega člena.
Operater storitev govorne telefonije mora priključiti na
svoje omrežje vsako terminalsko opremo, ki ustreza tehničnim zahtevam, v skladu z 28. členom zakona o telekomunikacijah in je opremljena z ustreznimi listinami in oznakami.
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Operater storitev govorne telefonije sme dodeliti naročnikom, kot tudi uporabljati za lastne storitve, le številke
oziroma skupine številk, ki mu jih v skladu z načrtom oštevilčenja, vsebovanim v predpisu iz 24. člena zakona o telekomunikacijah, dodeli uprava.
Pri dodeljevanju številk oziroma skupin številk posameznim uporabnikom mora operater storitev govorne telefonije uporabljati enake in objektivne kriterije ter ne sme diskriminirati uporabnikov telekomunikacijskih storitev.
8. člen
Kadar niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena in izpolnitev pogojev ni zajeta v planu iz 6. člena,
se ne glede na določbe prejšnjega člena lahko operater
storitev govorne telefonije dogovori z osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena, da ta nosi, poleg stroškov za priključnino iz 29. člena te uredbe, tudi del stroškov gradnje
javnega telekomunikacijskega omrežja. Del stroškov gradnje javnega telekomunikacijskega omrežja operater storitev
govorne telefonije pobota s terjatvami, ki jih bo imel do
naročnika iz naročniškega razmerja.
Medsebojna razmerja in obveznosti se določijo s pogodbo, h kateri da predhodno soglasje uprava.
9. člen
Na pisno zahtevo osebe za priključitev mora operater
storitev govorne telefonije odgovoriti v 10 delovnih dneh po
njenem prejemu. V tem odgovoru mora zlasti navesti čas do
priključitve, ki praviloma ne sme biti daljši od 30 dni, ali
predviden rok, v katerem bo mogoče izvesti priključitev.
Oseba, ki ji je po njenem mnenju operater storitev
govorne telefonije neupravičeno zavrnil priključitev ali pa ji
določil nesprejemljive pogoje, lahko zahteva, da o priključitvi odloči uprava z odločbo v upravnem postopku.
Izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka lahko zahteva
tudi operater storitev govorne telefonije, če meni, da niso
izpolnjeni pogoji iz 7. člena te uredbe.
Operater storitev govorne telefonije je dolžan skleniti
pogodbo pod pogoji, določenimi v pravnomočni odločbi iz
drugega odstavka tega člena.
10. člen
Javne telekomunikacijske storitve in dodatne storitve iz
5. člena te uredbe, ki jih zagotavlja operater storitev govorne telefonije, mora le-ta zagotavljati nepretrgano 24 ur na
dan in 7 dni na teden.
Operater storitev govorne telefonije sme prekiniti zagotavljanje storitev iz prejšnjega odstavka, če to zaradi napake
ali okvare, naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov
tehnično ni mogoče. Prekinitev sme trajati najkrajši možni
čas, ki je potreben za odpravo okvare.
Operater storitev govorne telefonije sme prekiniti zagotavljanje storitev iz prvega odstavka tega člena tudi, če je to
potrebno zaradi vzdrževalnih del, širitve omrežja ali podobnih del na omrežju. Operater storitev govorne telefonije mora tako prekinitev javiti neposredno naročnikom ali objaviti v
sredstvih javnega obveščanja vsaj 24 ur vnaprej. Prekinitev
sme trajati najkrajši možni čas, ki je potreben za izvedbo del.
11. člen
Operater storitev govorne telefonije je dolžan zagotoviti
dostopnost informacij o telefonskih naročnikih javnih telekomunikacijskih storitev. To dostopnost mora zagotoviti tako, da:
– najmanj enkrat letno objavi informacije, ki vsebujejo z
zakonom določene podatke o naročnikih v knjižni obliki;

Uradni list Republike Slovenije
– objavlja informacije, ki vsebujejo z zakonom določene podatke o naročnikih na elektronskem mediju in jih v
primernih rokih obnavlja;
– nepretrgoma zagotavlja ustne informacije o telefonskih naročnikih prek posebnih klicnih številk;
– če dopuščajo tehnične možnosti, omogoča dostopnost informacij, ki vsebujejo z zakonom določene podatke o
naročnikih, prek računalniško podprtega komunikacijskega
omrežja ali na drug neposredno dostopen način.
Pri sklepanju naročniškega razmerja mora operater storitev govorne telefonije jasno in nedvoumno opozoriti naročnika, da lahko nasprotuje objavi podatkov o sebi.
Operater storitev govorne telefonije ni upravičen zaračunati naročnikom objave ali opustitve objave podatkov iz
prejšnjega odstavka.
12. člen
Operater govorne telefonije mora najmanj na tri leta
določiti, predložiti upravi in objaviti na način, določen v 11.
členu zakona o telekomunikacijah cilje kakovosti storitev
govorne telefonije, ki se morajo nanašati najmanj na:
– povprečen čas čakanja uporabnika na priključitev na
javno telekomunikacijsko omrežje;
– povprečno število napak v določenem časovnem obdobju za določeno število priključitev;
– povprečen čas odprave napake;
– delež neuspelih klicev;
– povprečno zamudo pri omogočanju klica, to je čas
od aktiviranja terminalske opreme do vzpostavitve signala za
klic;
– povprečno zamudo pri vzpostavljanju zveze;
– statistiko kvalitete prenosa sporočil;
– čas odziva za storitve, ki zahtevajo neposreden odgovor osebe operaterja;
– natančnost zaračunavanja.
Operater storitev govorne telefonije mora najmanj vsakih 6 mesecev poročati upravi o tem, kako dosega načrtovano kakovost. Resničnost poročil preverja uprava.
Uprava lahko zahteva, da operater storitev govorne
telefonije spremeni ali dopolni cilje kakovosti tudi pogosteje
kot vsaka tri leta, če se na podlagi poročil izkaže, da so cilji
previsoki ali prenizki.
Merjenja kakovosti iz prvega odstavka tega člena morajo biti izvedena v skladu z določbami standardov Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde ETSI.
13. člen
Poleg pogojev, določenih z zakonom o telekomunikacijah in to uredbo, mora pri zagotavljanju javnih telekomunikacijskih storitev operater storitev govorne telefonije uporabljati tudi:
– splošne pogoje, določene s predpisom, izdanim na
podlagi 10. člena zakona o telekomunikacijah;
– pogoje za opravljanje nujnih storitev, določenih s
predpisom, izdanim na podlagi 13. člena zakona o telekomunikacijah;
– pogoje o dostopnosti javnih telekomunikacijskih storitev za invalide, določene s predpisom iz 14. člena zakona
o telekomunikacijah.
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III. UPRAVLJANJE JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA
OMREŽJA
Medomrežno povezovanje
14. člen
Operater storitev govorne telefonije ima pravico in na
zahtevo zainteresiranih operaterjev drugih telekomunikacijskih storitev tudi dolžnost, pogajati se o medomrežni povezavi z drugimi operaterji telekomunikacijskih storitev in ugoditi vsem razumnim zahtevam za medomrežno povezavo,
obsegajoč tudi vključitev na točkah omrežja, ki so drugačne
ali druge od točk, ki jih operater storitev govorne telefonije
ponuja večini operaterjev drugih telekomunikacijskih storitev.
Operaterju storitev govorne telefonije lahko minister,
pristojen za zveze, z odločbo naloži medomrežno povezavo
z drugim operaterjem, če ne pride do pogodbe v skladu s
prejšnjim odstavkom tega člena.
Operater storitev govorne telefonije je dolžan skleniti
pogodbo z operaterjem drugih telekomunikacijskih storitev
pod pogoji, določenimi v odločbi iz prejšnjega odstavka
tega člena.
15. člen
Minister, pristojen za zveze, z odločbo zavrne zahtevo
za medomrežno povezavo:
– če obstajajo tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene alternative medomrežni povezavi, ki jo zahteva izvajalec telekomunikacijskih storitev, zahtevana medomrežna povezava pa je neustrezna glede na sredstva, ki so na voljo za
njeno izvedbo;
– če to ogroža varnost delovanja telekomunikacijskega
omrežja;
– če to ogroža tehnično-tehnološko enotnost javnega
telekomunikacijskega omrežja;
– če to ogroža medomrežno povezavo telekomunikacijskih omrežij, opreme in storitev;
– če to ogroža zaščito podatkov, ki obsega varstvo
osebnih podatkov, podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo ali
shranjujejo, ter varstvo zasebnosti.
Če minister, pristojen za zveze, na podlagi predloga
operaterja storitev govorne telefonije ugotovi, da bi zahtevana medomrežna povezava pomenila bistven poseg v njegov
gospodarski položaj, uprava ne more z odločbo naložiti take
medomrežne povezave.
16. člen
Pogoji medomrežne povezave morajo biti enaki za vse
operaterje telekomunikacijskih storitev, ki izvajajo podobno
dejavnost v podobnih okoliščinah.
Operater storitev govorne telefonije ne sme drugim
operaterjem, ki opravljajo tržne telekomunikacijske storitve,
ponujati manj ugodnih pogojev, kot jih ima sam za opravljanje teh tržnih telekomunikacijskih storitev, ali kako drugače
zlorabljati prevladujočega položaja na trgu.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v
primeru, ko minister, pristojen za zveze, z odločbo naloži
medomrežno povezavo.
17. člen
Operater storitev govorne telefonije mora na njeno zahtevo osebi dati na voljo podatke in specifikacije, potrebne za
oblikovanje pogodbe o medomrežni povezavi.
Vse pogodbe operaterja storitev govorne telefonije o
medomrežnem povezovanju morajo biti dostavljene mini-
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strstvu, pristojnemu za zveze, z jasno označenimi deli, ki se
štejejo za poslovno tajnost. Te dele določita stranki ob sklenitvi pogodbe, ne smejo pa se nanašati na cene medomrežne povezave.
18. člen
Operater storitev govorne telefonije lahko prekine medomrežno povezavo z operaterjem drugih telekomunikacijskih storitev brez odgovornosti za kakršnokoli škodo:
– če operater tudi v roku, določenem v pisnem opominu operaterja storitev govorne telefonije, ne plača cene
medomrežne povezave in drugih pogodbeno dogovorjenih
plačil;
– če operater drugih telekomunikacijskih storitev ali
njegovi uporabniki tudi v roku, določenem v pisnem opominu operaterja govorne telefonije, ne prenehajo povzročati
motenj ali opravljati dejanj, ki pomenijo ogrožanje v skladu z
drugo do peto alineo prvega odstavka 15. člena te uredbe;
– če operater drugih telekomunikacijskih storitev ne
prilagodi telekomunikacijskih signalov na omrežnih priključnih točkah predpisom, izdanim na podlagi zakona o telekomunikacijah ali ne prilagodi zmogljivosti svoje telekomunikacijske opreme telekomunikacijskemu prometu;
– tudi v drugih primerih, določenih v pogodbi o medomrežni povezavi;
– ob prenehanju pogodbe o medomrežni povezavi.
Operater storitev govorne telefonije lahko prekine medomrežno povezavo, potrebno za izvajanje nujnih storitev, le
ob predhodnem soglasju zainteresiranega organa in organizacije na področju obrambe, varnosti zaščite in reševanja.
Oddajanje prostih kapacitet vodov javnega
telekomunikacijskega omrežja v zakup
19. člen
Operater storitev govorne telefonije mora enkrat letno,
za posamezna območja na zahtevo uprave pa tudi pogosteje, objaviti proste kapacitete telekomunikacijskih vodov, ki
jih ponuja v zakup, če le-ti niso nujno potrebni za opravljanje
javnih in nujnih telekomunikacijskih storitev.
Uprava lahko z odločbo naloži operaterju govorne telefonije, da mora ponuditi določeno najmanjšo količino prostih kapacitet vodov določenih tehničnih značilnosti na določenih smereh ali lokacijah.
20. člen
Operater storitev govorne telefonije je dolžan ugoditi
vsem razumnim zahtevam za zakup vodov, pri čemer mora
upoštevati zahteve po vrstnem redu njihovega prispetja.
Če operater storitev govorne telefonije prejme hkrati
več zahtev za zakup vodov, kot jim lahko ugodi, mora ugoditi
zahtevam delno ali izbrati ugodnejše zahteve, pri čemer
mora odločiti na podlagi vnaprej določenih in objavljenih
meril, ki ne smejo diskriminirati izvajalcev telekomunikacijskih storitev, ki zahtevajo zakup.
Operaterju storitev govorne telefonije lahko uprava z
odločbo naloži oddajo vodov v zakup na zahtevo določenega operaterja, če ne pride do pogodbe v skladu s prejšnjima
odstavkoma tega člena.
Operater storitev govorne telefonije je dolžan skleniti
pogodbo z operaterjem drugih telekomunikacijskih storitev
pod pogoji, določenimi v odločbi iz prejšnjega odstavka
tega člena.
21. člen
Pogoji, pod katerimi operater storitev govorne telefonije omogoča zakup vodov, morajo biti enaki za vse operaterje
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drugih telekomunikacijskih storitev, ki izvajajo podobno dejavnost v podobnih okoliščinah.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja
tudi v primeru, ko uprava z odločbo naloži operaterju storitev
govorne telefonije ponujanje vodov v zakup oziroma mu
naloži sklenitev pogodbe o zakupu.
22. člen
Uprava ne more z odločbo naložiti sklenitve pogodbe o
zakupu vodov:
– če operater storitev govorne telefonije ne razpolaga s
prostimi kapacitetami vodov, ki so objavljene oziroma določene v skladu z 19. členom te uredbe;
– če to ogroža varnost delovanja omrežja, v času izrednih razmer, kot so požar, poplava, strela, stavke, vojna ali
vojaške operacije in nemiri, vendar samo za ta čas;
– če to ogroža tehnično-tehnološko enotnost omrežja;
– če to ogroža medomrežno povezovanje omrežij, opreme in storitev;
– če to ogroža zaščito podatkov, ki obsega varstvo
osebnih podatkov, zaupnost podatkov, ki se obdelujejo,
pošiljajo ali shranjujejo, in varstvo zasebnosti.
Kljub določbi prejšnjega odstavka tega člena mora uprava z odločbo naložiti sklenitev zakupa vodov, če je mogoče v
okviru upravno ali pogodbeno določenih pogojev zakupa
zagotoviti take zahteve, da do ogrožanja ne pride.
Če minister, pristojen za zveze, na podlagi predloga
operaterja storitev javne govorne telefonije ugotovi, da bi
zahtevani zakup vodov pomenil bistven poseg v njegov
gospodarski položaj, uprava ne more z odločbo naložiti
takega zakupa.
23. člen
Operater storitev govorne telefonije mora na njeno zahtevo dati zainteresirani osebi na voljo vse podatke in specifikacije, potrebne za oblikovanje pogodbe o zakupu vodov.
Vse pogodbe operaterja storitev govorne telefonije o
zakupu vodov morajo biti dostavljene ministrstvu, pristojnemu za zveze, z jasno označenimi deli, ki se štejejo za poslovno tajnost. Te dele določita stranki ob sklenitvi pogodbe, ne
smejo pa se nanašati na cene zakupa vodov.
24. člen
Operater storitev govorne telefonije lahko razdre pogodbo o zakupu vodov z operaterjem drugih telekomunikacijskih storitev, brez odgovornosti za kakršnokoli škodo:
– če operater drugih telekomunikacijskih storitev tudi v
roku, določenem v pisnem opominu operaterja storitev govorne telefonije, ne plača cene zakupa in drugih pogodbeno
dogovorjenih plačil;
– če operater drugih telekomunikacijskih storitev ali
njegovi uporabniki tudi v roku, določenem v pisnem opominu operaterja storitev govorne telefonije, ne prenehajo povzročati motenj ali opravljati dejanj, ki pomenijo ogrožanje v
skladu z drugo do peto alineo prvega odstavka 22. člena te
uredbe;
– če operater drugih telekomunikacijskih storitev ne
prilagodi telekomunikacijskih signalov na omrežnih priključnih točkah predpisom, izdanim na podlagi zakona o telekomunikacijah, ali ne prilagodi zmogljivosti svoje telekomunikacijske opreme telekomunikacijskemu prometu;
– v drugih primerih, določenih v pogodbi o zakupu;
– ob prenehanju pogodbe o zakupu.
Operater govorne telefonije lahko razdre pogodbo o
zakupu vodov z operaterjem drugih telekomunikacijskih storitev, ki ima v zakupu vode in opravlja storitve, povezane z
opravljanjem nujnih storitev, le ob predhodnem soglasju
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zainteresiranega organa in organizacije na področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja.
Zgraditev in upravljanje omrežja
25. člen
Investitor, ki je na podlagi koncesije, podeljene v skladu s 65. členom zakona o telekomunikacijah, zgradil krajevno omrežje, ima pravico zahtevati, da operater storitev govorne telefonije sklene z njim pogodbo o zakupu vodov
krajevnega omrežja. Operater storitev govorne telefonije je
dolžan na tem omrežju izvajati javne telekomunikacijske storitve.
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na oddajanje prostih kapacitet vodov javnega telekomunikacijskega omrežja
v zakup, se uporabljajo tudi za krajevna omrežja iz prejšnjega odstavka.
Podrobnejše pogoje za zakup vodov krajevnega telekomunikacijskega omrežja in za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev na tem omrežju ureja koncesija iz prvega
odstavka tega člena.
26. člen
Kadar se pri gradnjah cest, železnic, plinovodov, kanalizacije ali daljnovodov zgradijo telekomunikacijski vodi, kabelska kanalizacija oziroma druge naprave, ki omogočajo
napeljavo telekomunikacijskih vodov, pa investitor in lastnik
telekomunikacijskih vodov, kabelske kanalizacije oziroma
drugih naprav ni operater storitev govorne telefonije, mora
lastnik telekomunikacijskih vodov, kabelske kanalizacije oziroma drugih naprav na zahtevo operaterja storitev govorne
telefonije le-temu oddati v zakup tolikšno kapaciteto prostih
telekomunikacijskih vodov, kabelske kanalizacije oziroma
drugih naprav, da bo zadoščala operaterju govorne telefonije za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev.
Lastnik telekomunikacijskih vodov, kabelske kanalizacije oziroma drugih naprav iz prejšnjega odstavka ima pravico zahtevati, da operater storitev govorne telefonije sklene z
njim pogodbo o zakupu, če iz letnih in večletnih planov
operaterja storitev govorne telefonije izhaja, da bo na tistem
mestu prišlo do širitve javnega telekomunikacijskega omrežja za izvajanje javnih telekomunikacijskih storitev.
Tudi če v kabelski kanalizaciji ni prostih kapacitet, je
lastnik kabelske kanalizacije dolžan skleniti pogodbo o zakupu kabelske kanalizacije z operaterjem storitev govorne
telefonije, če ta ponuja napeljavo novih vodov, katerih zmogljivost bo dovolj velika za obstoječe in planirane nove zakupljene vode v tej kabelski kanalizaciji. V tem primeru je treba v
pogodbi o zakupu kabelske kanalizacije zagotoviti spoštovanje obstoječih pravic, ki izhajajo iz zakupov nadomeščenih
vodov.
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na oddajanje prostih kapacitet telekomunikacijskih vodov kabelske kanalizacije oziroma drugih naprav javnega telekomunikacijskega
omrežja v zakup, se uporabljajo tudi za uveljavljanje pravic in
dolžnosti lastnika telekomunikacijskih vodov, kabelske kanalizacije oziroma naprav iz prvega odstavka tega člena.
IV. CENE JAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV IN
RAČUNOVODSKA EVIDENCA OPERATERJA JAVNIH
TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
27. člen
Cene javnih telekomunikacijskih storitev se določajo
ločeno od cen ostalih telekomunikacijskih storitev, ki jih
opravlja operater storitev govorne telefonije.
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Cene javnih telekomunikacijskih storitev se določajo
tako, da pokrivajo vse stroške izvajanja teh storitev na ozemlju Republike Slovenije in zagotavljajo del potrebnih sredstev
za razvoj omrežja. Pri določanju cen je treba upoštevati tudi
primerljivost in konkurenčnost cen istovrstnih telekomunikacijskih storitev v domačem in mednarodnem telekomunikacijskem prostoru.
28. člen
Cene javnih telekomunikacijskih storitev so za istovrstne uporabnike v enakem položaju enake na vsem ozemlju
Republike Slovenije.
Izhodišča oziroma načela tarifiranja in tarifna razmerja
so opredeljeni v tarifnem sistemu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije. Prav tako Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za cene, s sklepom določa cene
javnih telekomunikacijskih storitev. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
29. člen
Cene javnih telekomunikacijskih storitev obsegajo priključnino, naročnino in pogovornino.
Priključnina, ki je v javni govorni telefoniji enaka na
vsem ozemlju Republike Slovenije, predstavlja plačilo priključitve. Omrežno priključno točko določita naročnik in operater sporazumno. Če do sporazuma ne pride, odloči uprava
z odločbo v upravnem postopku.
Naročnina je enotna pristojbina za istovrstno priključitev, ki se plačuje v enakih časovnih presledkih in je neodvisna od obsega uporabe telekomunikacijskih storitev.
Naročnik ni dolžan plačati naročnine za čas, ko iz
razlogov na strani operaterja ni mogel uporabljati javnih telekomunikacijskih storitev, če ta čas v posameznem mesecu
presega 48 ur nepretrgoma.
Pogovornina je odvisna od:
– razdalje med klicočim in klicanim naročnikom;
– časa uporabe glede na prometno obremenitev
omrežja;
– trajanja vzpostavljene zveze, ki obsega ceno za vzpostavitev zveze in ceno na časovno enoto trajanja zveze.
Klici na številki 112 in 113 oziroma klici na policijo,
prvo pomoč, gasilce in center za obveščanje so brezplačni v
obsegu, ki ga dopuščajo tehnične možnosti.
V tarifnem sistemu za cene javnih telekomunikacijskih
storitev je mogoče predvideti nižje cene za invalide.
30. člen
Če pogodba o naročniškem razmerju ne določa drugače, mora operater storitev govorne telefonije obračunavati in
pošiljati račun naročniku enkrat mesečno. Naročnik mora
račun plačati v 10 dneh po izstavitvi.
Operater storitev govorne telefonije mora naročnikom
na računih ločeno prikazovati priključnino, naročnino in pogovornino.
Na zahtevo naročnika mora operater storitev govorne
telefonije naročniku, če to dopuščajo tehnične možnosti,
poslati razčlenitev dela računa, ki se nanaša na ceno uporabe po vzpostavljenih zvezah, ki je lahko omejen na tiste
zveze, katerih cena presega določeni najmanjši znesek.
Operater storitev govorne telefonije mora vsako leto
določiti cilje zagotavljanja razčlenjenih obračunov, jih predložiti upravi in jih objaviti na način, določen v 11. členu
zakona o telekomunikacijah in morajo obsegati:
– najmanjši znesek evidentiranja zveze;
– območja, kjer je razčlenitev računa že mogoča;
– območja, kjer bo razčlenitev mogoča v tekočem letu.
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Na zahtevo naročnika mora operater storitev govorne
telefonije s števcem ali na drug ustrezen način omogočiti
naročniku, da ta sproti prek omrežne priključne točke ugotavlja uporabo telekomunikacijskih storitev.
Operater storitev govorne telefonije mora pri obračunavanju, razčlenjevanju in pošiljanju računov zagotoviti varstvo
osebnih podatkov, podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo ali
shranjujejo ter varstvo zasebnosti.
31. člen
Operater storitev govorne telefonije je dolžan voditi
ločeno računovodsko evidenco:
– za javne telekomunikacijske storitve;
– za tržne telekomunikacijske storitve;
– za druge dejavnosti, ki jih opravlja.
Ločena računovodska evidenca mora ločeno po posameznih dejavnostih iz prejšnjega odstavka prikazovati odhodke in prihodke. Pri tem mora operater storitev govorne
telefonije zagotavljati tudi podatke o neposrednih, spremenljivih splošnih in stalnih splošnih stroških posameznih vrst
dejavnosti. Zneske splošnih stroškov, ki odpadejo na posamezno dejavnost, ugotovi operater storitev govorne telefonije na podlagi izbranih sodil oziroma na podlagi metodologije
objektivnih meril, ki pa jih mora razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom.
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi za alokacijo prihodkov posamezne dejavnosti.
Minister, pristojen za zveze lahko predpiše podrobnejše navodilo o načinu vodenja ločene računovodske evidence po prvem in drugem odstavku tega člena.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Do 31. 12. 2000 ima Telekom Slovenije izključno
pravico opravljanja gospodarske javne službe ter pravico
zgraditve in upravljanja omrežja iz te uredbe na vsem ozemlju Republike Slovenije.
33. člen
Določba prvega odstavka 10. člena te uredbe ne velja
do 31. 12. 2000 v primerih, ko to onemogoča dvojčni
priključek.
34. člen
Do popolne uveljavitve številk 112 in 113 iz šestega
odstavka 29. člena te uredbe so brezplačni klici v obsegu,
ki ga dopuščajo tehnične zmožnosti, tudi na številke 92, 93,
94 in 985.
35. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-39/97-1
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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451.

Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi Sveta
Vlade Republike Slovenije za področje
informatike v državnih organih in javnih zavodih
in drugih organizacijah, ki opravljajo javne
funkcije

Na podlagi 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije na
48. seji 5. februarja 1998 sprejela

SKLEP
o spremembah sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade
Republike Slovenije za področje informatike
v državnih organih in javnih zavodih in drugih
organizacijah, ki opravljajo javne funkcije
1. člen
2. člen sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih in javnih
zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije
(Uradni list RS, št. 56/96) se spremeni tako, da se glasi:
‘2. člen
Svet sestavljajo:
1. minister za notranje zadeve kot predsednik sveta;
2. direktor Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko kot njegov namestnik;
3. direktor Statističnega urada Republike Slovenije kot
namestnik v primerih obravnave gradiv iz prve alinee prejšnjega člena;
4. generalni sekretar Vlade Republike Slovenije;
5. odgovorne osebe za področje informatizacije iz:
– Ministrstva za finance,
– Ministrstva za notranje zadeve,
– Ministrstva za obrambo,
– Ministrstva za zunanje zadeve,
– Ministrstva za šolstvo in šport,
– Ministrstva za znanost in tehnologijo,
– Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstva za okolje in prostor,
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstva za promet in zveze,
– Ministrstva za pravosodje,
– Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve,
– Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne
samouprave in
– Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
6. strokovnjaki za delovno področje Sveta iz zunanjih
institucij:
– dr. Marjan KRISPER, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
računalništvo in informatiko;
– dr. Rajko PIRNAT, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta,
– dr. Jože GRIČAR, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede Kranj,
– dr. Ivan ROZMAN, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko in
7. dr. Gorazd TRPIN, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta opravlja Ministrstvo za notranje zadeve.’
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 021-27/97-1
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
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– navadnih delnic z oznako G, ki glasijo na Republiko
Slovenijo.
Ena izmed navadnih delnic z oznako G, ki jih prejme
ustanovitelj, postane v skladu z zakonom, ki ureja privatizacijo državne lastnine, delnica posebnega razreda (zlata delnica), ki bo poleg pravic, ki izhajajo iz navadne delnice,
dajala svojemu imetniku tudi pravice, določene z zakonom.
5. Podjetje je v obliki začasnic preneslo na:

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

452.

Akt o lastninskem preoblikovanju podjetja
Telekom Slovenije, p.o.

V skladu z določili zakona o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 35/97 in 45/97 – odločba US) zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92,
7/93, 31/93 in 1/96) in drugih zakonskih in podzakonskih
aktov ter na podlagi programa lastninskega preoblikovanja
podjetja je Vlada Republike Slovenije na 47. seji dne
29. januarja 1998 sprejela

AKT
o lastninskem preoblikovanju podjetja Telekom
Slovenije, p.o.
1. Podjetje Telekom Slovenije, p.o. je vpisano v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko 1/24624/00.
2. Upravni odbor je na seji dne 21. 12. 1995 sprejel
program lastninskega preoblikovanja, ki ga je dne 26. 4.
1996 in 11. 12. 1996 dopolnil.
3. Podjetje je z otvoritveno bilanco na dan 1. 1. 1995
ugotovilo nominalno vrednost družbenega kapitala v višini
86.711,935.000 SIT. Zaradi oblikovanja rezerv v višini
24,63% kapitala, kar znaša 21.357,155.000 SIT, je osnovni kapital 65.354,780.000 SIT.
Delež Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) znaša 48.302,790.000 SIT osnovnega kapitala,
kar predstavlja 73,91%. Za lastninsko preoblikovanje ostane podjetju 17.051,990.000 SIT osnovnega kapitala.
Nominalna vrednost delnice znaša 10.000 SIT.
Prodajna cena delnice znaša 13.268 SIT.
4. Podjetje izdaja delnice v naslednji strukturi in vrednosti:
– navadnih delnic z oznako A, namenjenih prenosu na
sklade (na podlagi 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, v nadaljevanju: ZLPP),
– navadnih delnic z oznako B, namenjenih za interno
razdelitev (na podlagi 23. člena ZLPP),
– navadnih delnic z oznako C, namenjenih za notranji
odkup in z gotovino že odkupljenih od Slovenske razvojne
družbe (na podlagi 25. člena ZLPP),
– navadnih delnic z oznako D, namenjenih za notranji
odkup in s presežkom lastniških certifikatov in potrdil na
podlagi 25.a člena ZLPP že odkupljenih od Slovenske razvojne družbe (na podlagi 25. člena ZLPP),
– navadnih delnic z oznako E, namenjenih za notranji
odkup in še niso odkupljene od Slovenske razvojne družbe
(na podlagi 25. člena ZLPP),

– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 358.942 navadnih delnic z oznako A, serijske številke od 1 do 170.520 in serijske številke od 1,516.778 do
1,705.199 v skupni nominalni vrednosti 3.589,420.000
SIT, kar predstavlja 21,05% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu preoblikovanja po ZLPP,
– Slovenski odškodninski sklad 170.520 navadnih delnic z oznako A, serijske številke od 170.521 do 341.040 v
skupni nominalni vrednosti 1.705,200.000 SIT, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu
preoblikovanju po ZLPP,
– Slovensko razvojno družbo 341.040 navadnih delnic z oznako A, serijske številke od 341.041 do 682.080 v
skupni nominalni vrednosti 3.410,400.000 SIT, kar predstavlja 20% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu
preoblikovanju po ZLPP.
Podjetje je upravičencem iz interne razdelitve na podlagi zbranih lastniških certifikatov in potrdil po 25.a členu
ZLPP kot kupnino za delnice z oznako B izdalo potrdila za
278.171 delnic, serijske številke od 682.081 do 960.251
v skupni nominalni vrednosti 2.781,710.000 SIT, kar predstavlja 16,31% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu preoblikovanju po ZLPP.
Podjetje je v obliki začasnic preneslo na Slovensko
razvojno družbo 556.526 delnic z oznako E, serijske številke od 960.252 do 1,516.777 v skupni nominalni vrednosti
5.565,260.000 SIT, kar predstavlja 32,64% osnovnega
kapitala, namenjenega lastninskemu preoblikovanju po
ZLPP, zaradi njihove prodaje udeležencem notranjega odkupa. Po izvršenem plačilu delnic notranjega odkupa s presežkom lastniških certifikatov, se delnice z oznako E spremenijo v delnice z oznako D, pri plačilu z denarjem pa v
delnice z oznako C.
6. Struktura delničarjev v času sprejema tega akta in
ob vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register je naslednja:
– Slovenski odškodninski sklad 170.520 delnic v skupni nominalni vrednosti 1.705,200.000 SIT (2,61%),
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 358.942 delnic v skupni nominalni vrednosti
3.589,420.000 SIT (5,49%),
– Slovenska razvojna družba 663.813 delnic v skupni
nominalni vrednosti 6.638,130.000 SIT (10,16%),
– Udeleženci notranjega odkupa 233.753 delnic v
skupni nominalni vrednosti 2.337,530.000 SIT (3,57%),
– Upravičenci interne razdelitve 278.171 delnic v skupni nominalni vrednosti 2.781,710.000 SIT (4,26%),
– Republika Slovenija 4.830.279 delnic v skupni nominalni vrednosti 48.302,790.000 SIT (73,91%).
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7. Za prve člane nadzornega sveta z mandatom do
prve skupščine po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni
register se imenujejo:
– dr. Matija Škof,
– Metod Logar,
– Miloš Kovačič,
– Ivan Bergoč,
– Boris Hadalin,
– Milan Fujs,
– Anton Kastelic,
– Bojan Mivšek,
– Edko Pribac,
– Darja Senica.
8. Lastninsko preoblikovanje podjetja je končano, ko
so vpisane oziroma prenesene vse delnice, ki predstavljajo
osnovni kapital javnega podjetja v skladu s programom lastninskega preoblikovanja in velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
9. Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-21/97-5
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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– stalno izboljšuje zanesljivost in kakovost z uvajanjem
celovitega sistema za zagotavljanje kakovosti in povečanjem
stopnje digitalizacije,
– uvaja nove donosne in tehnološko učinkovite telekomunikacijske storitve ter širi dostopnost obstoječih storitev,
kjer in ko je to ekonomsko upravičeno, ter pri tem daje
prednost razvoju in tehnološki posodobitvi,
– ustvarja dobro delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Firma javnega podjetja je: Telekom Slovenije, d.d..
Poleg firme se lahko uporablja tudi grafična izvedba
firme v celoti ali v njenem delu, kot to določi uprava javnega
podjetja.
Sedež javnega podjetja je: Ljubljana, Cigaletova 15.
O spremembi kraja sedeža javnega podjetja odloča
skupščina.
4. člen
Štampiljka je pravokotne oblike z besedilom: Telekom
Slovenije, d.d.
Uprava javnega podjetja podrobneje določi obliko, rabo in označbo štampiljke javnega podjetja.

III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

453.

Statut javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d.

V skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), zakonom o telekomunikacijah
(Uradni list RS, št. 35/97 in 45/97 – odločba US), zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94) in sklepom o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije, p.o. v javno podjetje Telekom Slovenije, d.d.
(Uradni list RS, št. 78/97) je Vlada Republike Slovenije na
47. seji dne 29. januarja 1998 sprejela

STATUT
javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d.
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Javno podjetje Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju:
javno podjetje) nastane s preoblikovanjem podjetja Telekom
Slovenije, p.o. na podlagi sklepa o preoblikovanju podjetja
Telekom Slovenije p.o. v javno podjetje Telekom Slovenije
d.d. (Uradni list RS, št. 78/97), po katerem je Republika
Slovenija ustanovitelj javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
Javno podjetje je podjetje z vložki zasebnega kapitala.
Javno podjetje je pravni naslednik podjetja Telekom
Slovenije, p.o., vpisanega v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/24624/00.
2. člen
Glavni cilji javnega podjetja so, da:
– izvaja javne telekomunikacijske storitve v skladu s
predpisi,
– nudi in opravlja telekomunikacijske in druge storitve,
ki jih zahteva trg, in zadovoljuje potrebe svojih uporabnikov,

5. člen
Dejavnost javnega podjetja je:
I/64.200
Telekomunikacije
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.210 Tiskanje časopisov
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
DE/22.230 Knjigoveštvo in dodelava
DE/22.240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov
DE/22.250 Druge s tiskarstvom povezane storitve
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje videozapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
DL/32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih
komponent
DL/32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov
F/45.110
Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.210
Splošna gradbena dela
F/45.250
Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok (gradnja
telekomunikacijskega omrežja, objektov
in naprav)
F/45.310
Električne instalacije
F/45.340
Druge inštalacije pri gradnjah
G/51.190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov
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G/51.700
G/52.488

Druga trgovina na debelo
Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.610
Trgovina na drobno po pošti
G/52.620
Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah
G/52.630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
G/52.740
Druga popravila, d.n.
H/55.11
Dejavnost hotelov z restavracijo
H/55.210
Dejavnost planinskih in drugih domov
H/55.230
Druge nastanitve za krajši čas
H/55.510
Storitve menz
I/60.230
Drug kopenski potniški promet
I/60.240
Cestni tovorni prevoz
I/63.120
Skladiščenje
J/65.210
Finančni zakup (leasing)
J/66.020
Dejavnost pokojninskih skladov
J/66.030
Druga zavarovanja, razen življenjskega
J/67.110
Storitve finančnih trgov
K/70.100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.100
Dajanje avtomobilov v najem
K/71.340
Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.
K/72.100
Svetovanje o računalniških napravah
K/72.200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi
K/72.300
Obdelava podatkov
K/72.400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami
K/72.500
Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških
naprav
K/72.600
Druge računalniške dejavnosti
K/73.101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K/73.102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
K/74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.130
Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.20
Projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300
Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400
Ekonomsko propagiranje
K/74.600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
K/74.810
Fotografska dejavnost
K/74.820
Pakiranje
K/74.83
Tajniška dela in prevajanje
K/74.84
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/92.511
Dejavnost knjižnic
O/93.050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vse te dejavnosti lahko javno podjetje opravlja tudi v
zunajtrgovinskem prometu.
V okviru dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje kot obvezno gospodarsko javno službo
storitve govorne telefonije in teleksa (javne telekomunikacijske storitve).
6. člen
Javno podjetje poleg registrirane dejavnosti opravlja
tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje
registrirane dejavnosti.
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IV. ORGANIZACIJA JAVNEGA PODJETJA
7. člen
Javno podjetje opravlja svojo dejavnost po enotah kot
to določi uprava s splošnim aktom v soglasju z nadzornim
svetom.
V. OSNOVNI KAPITAL
8. člen
Osnovni
kapital
javnega
podjetja
znaša
65.354,780.000 SIT in je razdeljen na 6,535.478 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT. Delež ustanovitelja znaša 48.302,790.000 SIT osnovnega kapitala,
za kar bo javno podjetje po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register ustanovitelju izročila 4,830.279 navadnih delnic.
Navadne delnice so imenske delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju javnega podjetja,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja
po likvidaciji ali stečaju javnega podjetja.
Dokler javno podjetje opravlja gospodarsko javno službo storitev govorne telefonije in teleksa kot izključni izvajalec, delež ustanovitelja v osnovnem kapitalu ne sme biti
manjši od ene delnice nad polovico vrednosti delnic z glasovalno pravico, razen če je v skladu z zakonom zagotovljen
ustanovitelju drug način večinskih glasovalnih pravic, ki izvirajo iz delnic, kot na primer zlata delnica.
9. člen
Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 178.
člena zakona o gospodarskih družbah in se med seboj
razlikujejo le glede na omejitve, ki jih njihovim imetnikom
določa zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju: ZLPP).
Osnovni kapital je razdeljen na delnice naslednjih oznak:
– 870.502 navadnih delnic z oznako A, serijskih številk od 1 do 682.080 in serijskih številk od 1,516.778 do
1,705.199 v skupni nominalni vrednosti 8.705,020.000
SIT, kar predstavlja 13,32% vrednosti celotnega osnovnega
kapitala;
– 278.171 navadnih delnic z oznako B, serijskih številk od 682.081 do 960.251 v skupni nominalni vrednosti
2.781,710.000 SIT, kar predstavlja 4,26% vrednosti celotnega osnovnega kapitala;
– 37.460 navadnih delnic z oznako C, serijskih številk
od 1,156.545 do 1,194.004 v skupni nominalni vrednosti
374,600.000 SIT, kar predstavlja 0,57% vrednosti celotnega osnovnega kapitala;
– 196.293 navadnih delnic z oznako D, serijskih številk od 960.252 do 1,156.544 v skupni nominalni vrednosti 1.962,930.000 SIT, kar predstavlja 3% vrednosti celotnega osnovnega kapitala;
– 322.773 navadnih delnic z oznako E, serijskih številk od 1,194.005 do 1,516.777 v skupni nominalni vrednosti 3.227,730.000 SIT, kar predstavlja 4,94% vrednosti
celotnega osnovnega kapitala;
– 4,830.279 navadnih delnic z oznako G, serijskih
številk od 1,705.200 do 6,535.478 v skupni nominalni
vrednosti 48.302,790.000 SIT, kar predstavlja 73,91%
vrednosti celotnega osnovnega kapitala.
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10. člen
Z dnem, ko preneha veljavnost zakonskih omejitev za
delnice vseh oznak, se razveljavi prejšnji člen in celo poglavje “Pravice in obveznosti imetnikov delnic na podlagi določb
ZLPP”.
11. člen
Vse delnice so v celoti vplačane.
Javno podjetje bo po vpisu preoblikovanja v sodni register poslalo delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.
Delnice bodo izdane v dematerializirani obliki.
12. člen
Javno podjetje bo najkasneje ob vpisu preoblikovanja v
sodni register odprlo delniško knjigo oziroma za vodenje
delniške knjige pooblastilo Klirinško depotno družbo in vanjo vpisalo vse imenske delnice iz 9. člena statuta.
13. člen
Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen s preknjižbo
v delniško knjigo, če ni z zakonskim oziroma podzakonskim
predpisom drugače določeno oziroma omogočeno.

VI. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
14. člen
Javno podjetje odgovarja za obveznosti s tistim svojim
premoženjem, ki ni predmet omejitev.
Javno telekomunikacijsko omrežje namenjeno izvajanju javnih telekomunikacijskih storitev je javna infrastruktura,
namenjena izvajanju gospodarske javne službe iz drugega
odstavka 5. člena tega statuta.
Omejitve pri razpolaganju z javno infrastrukturo določa
zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV DELNIC
NA PODLAGI DOLOČB ZLPP
15. člen
Delnice z oznako A
Delnice z oznako A so prosto prenosljive.
Delnice z oznako B
Delnice z oznako B niso prenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem.
Delnice z oznako C
Delnice z oznako C so prosto prenosljive med udeleženci programa notranjega odkupa z omejitvijo, da ostaja
več kot 1/3 zaposlenih med udeleženci programa notranjega odkupa, dokler program traja.
Delnice z oznako D
Delnice te oznake niso prenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem, po izteku dveh let pa so prenosljive med udeleženci programa notranjega odkupa z omejitvijo, da ostaja vsaj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa notranjega odkupa, dokler program traja.
Delnice z oznako E
Imetnik delnic z oznako E nima glasovalne pravice v
skupščini javnega podjetja, razen pri odločitvah o pripojitvi,
razdelitvi, spojitvi in prenehanju javnega podjetja, pri pove-
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čanju in zmanjšanju kapitala ter pri prodaji, vlaganju ali zakupu znatnega dela sredstev. Ostale glasovalne pravice iz
neodkupljenih delnic mirujejo.
Delnice z oznako G
Delnice z oznako G so prosto prenosljive.
Delnica vsake druge oznake se spremeni v delnico z
oznako G v trenutku, ko za njenega imetnika prenehajo
veljati omejitvene določbe iz ZLPP.
Ko se vse delnice z oznakami po tem statutu spremenijo v oznako G, se oznake odpravijo.
VIII. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA
KAPITALA
16. člen
O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic,
glede vrste ter razreda delnic odloča skupščina z večino
51% pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih
delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
javnega podjetja. Prednostna pravica se lahko izključi samo
na podlagi sklepa skupščine, sprejetega z večino 51% pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
17. člen
Uprava javnega podjetja mora najkasneje v 14 dneh od
sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo
novih delnic z objavo v internem glasilu povabiti dotedanje
delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z
njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 dneh od dneva
objave v internem glasilu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji
delnic ni drugače določeno.
18. člen
Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo
mora upravičenec poslati upravi javnega podjetja v roku,
določenem s sklepom o izdaji delnic.
Kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko
uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.
19. člen
Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so
določeni z zakonom in vsakokratnim sklepom skupščine o
izdaji novih delnic.
20. člen
Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem
vpisa v sodni register.
21. člen
Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital javnega podjetja poveča iz rezerv oziroma iz
dobička javnega podjetja. Sklep o povečanju osnovnega
kapitala iz rezerv oziroma iz dobička temelji na revidirani
zadnji letni bilanci stanja.
S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko
poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se
izdajo nove delnice. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu javnega podjetja.
S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne
smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno višino.
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22. člen
Javno podjetje lahko zmanjša osnovni kapital, če tako
zahteva zakon ali če tako sklene skupščina z večino 51% pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja
osnovnega kapitala.
23. člen
Pri spremembi osnovnega kapitala je treba upoštevati
omejitev iz tretjega odstavka 8. člena tega statuta.

IX. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
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Podpredsednik uprave nadomešča predsednika uprave v primeru bolezni ali podobne daljše odsotnosti predsednika uprave z vsemi pooblastili predsednika uprave.
Pooblastilo za zastopanje delov javnega podjetja je določeno s splošnim aktom v skladu s 7. členom tega statuta.
29. člen
Predsednik, podpredsednik in člani uprave so v javnem podjetju v delovnem razmerju. Pogodbo o zaposlitvi z
njimi sklene predsednik nadzornega sveta.
Predsedniku, podpredsedniku in članom uprave se za
njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku, o čemer
odloča skupščina.

Uprava
Nadzorni svet
24. člen
Uprava ima predsednika uprave, podpredsednika uprave in tri člane, od katerih je eden delavski direktor, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri
upravljanju.
Seje uprave sklicuje in vodi predsednik uprave.
25. člen
Člane uprave, razen delavskega direktorja, imenuje in
razrešuje ustanovitelj.
Mandat uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Za predsednika uprave, podpredsednika uprave in člana uprave je lahko imenovana oseba, ki ima poleg zakonsko
izpolnjenih pogojev visoko strokovno izobrazbo, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na vodilnih mestih ali v organih družbe
podobne velikosti ter potrebne strokovne, organizacijske in
druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega
direktorja kot člana uprave.
26. člen
Uprava sprejema odločitve soglasno.
Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta pri naslednjih zadevah:
– sklepanju pravnih poslov v vrednosti nad
300,000.000 tolarjev in najemanju dolgoročnih kreditov,
– investicijah, nabavi in odprodaji osnovnih sredstev
nad višino, določeno s poslovnikom uprave, kadar niso vključeni v poslovni načrt javnega podjetja,
– sprejemu poslovnika uprave.
27. člen
Uprava sprejme poslovnik o svojem delu in o podrobnejši vsebini področij dela in odgovornosti posameznih članov s soglasjem nadzornega sveta.
28. člen
Javno podjetje zastopa predsednik uprave sam za sklepanje poslov v vrednosti do vključno 100,000.000 tolarjev,
za sklepanje poslov v višji vrednosti pa skupaj s podpredsednikom uprave in enim članom uprave.
Podpredsednik oziroma vsak član uprave, razen delavski direktor, zastopa javno podjetje sam za sklepanje poslov
v vrednosti do vključno 50,000.000 tolarjev, za sklepanje
poslov v višji vrednosti pa skupaj s predsednikom in še enim
članom uprave.
Za sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad
300,000.000 tolarjev in najemanju dolgoročnih kreditov je
potrebno soglasje nadzornega sveta.

30. člen
Nadzorni svet šteje:
– pet članov predstavnikov kapitala,
– toliko članov predstavnikov delavcev, kolikor jih določa zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala,
izvoli skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev.
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in
so po preteku lahko ponovno izvoljeni.
31. člen
Nadzorni svet izmed svojih članov, izvoli predsednika
in njegovega namestnika.
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter
je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti
članom uprave in nadzorni svet nasproti organom javnega
podjetja in tretjim osebam.
Predsednik nadzornega sveta je iz vrst predstavnikov
ustanovitelja.
32. člen
Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva,
da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta, in
navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti sklicana v
dveh tednih po vloženi zahtevi.
Če zahteva najmanj treh članov nadzornega sveta ali
uprave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in
predlagajo dnevni red.
33. člen
Nadzorni svet odloča na sejah.
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča
večina vseh članov.
34. člen
Nadzorni svet sprejema odločitve z navadno večino
navzočih, razen v primeru iz zadnjega odstavka tega člena.
V primeru, če je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
35. člen
Sklep o odpoklicu prestavnikov kapitala v nadzornem
svetu sprejme skupščina z 51% večine oddanih glasov,
pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.
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36. člen
Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja.
Nadzorni svet tudi:
– obravnava poslovni načrt javnega podjetja,
– obravnava letno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja,
– odloča o nagradi za delo članov uprave,
– daje soglasje k pravnim poslom iz drugega odstavka
26. člena tega statuta,
– sprejme poslovnik nadzornega sveta,
– lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih
javnega podjetja.
37. člen
Člani nadzornega sveta so, na predlog uprave, upravičeni do udeležbe na dobičku ter sejnine, o čemer odloča
skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih
in drugih razumnih stroškov za prihod na in udeležbo na seji.
Do udeležbe na dobičku niso upravičeni člani nadzornega sveta, ki so državni uslužbenci.
38. člen
Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za
svoje delo in delo svojih delovnih teles (komisij) s poslovnikom.
Skupščina
39. člen
Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini sami
ali po svojih pooblaščencih.
40. člen
Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo
ustanovitelja, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo
delničarjev, ki predstavljajo vsaj 5% osnovnega kapitala javnega podjetja. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen namen in
razlog sklica ter predlog sklepov.
Skupščino lahko skliče nadzorni svet predvsem takrat,
če uprava ne skliče skupščine pravočasno.
Skupščino se skliče, kadar je to v korist javnega podjetja ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem
statutom, najmanj pa enkrat letno.
41. člen
Skupščino je treba sklicati vsaj mesec dni pred sejo z
objavo v skladu z zakonom in v dnevnem časopisju ter v
primerih, določenih z zakonom, s pisnimi vabili vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red, kraj in čas seje ter
predlog sklepov.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo le delničarji, ki se najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu javnega podjetja, v
nasprotnem primeru izgubijo pravico udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico.
Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico
udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati na sedežu javnega
podjetja in ostane shranjeno pri družbi do preklica.
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42. člen
O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom sklicatelj skupščine 30 dni pred sejo skupščine pisno
priporočeno s povratnico obvesti ustanovitelja in naslednje
delničarje:
– Slovensko razvojno družbo oziroma pooblaščeno investicijsko družbo,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Obveznost obveščanja zgoraj navedenih delničarjev velja dokler ima vsak od njih v lasti vsaj 5% delnic. Ta obveznost velja za vsakega delničarja, ki pridobi to višino lastništva nad delnicami javnega podjetja. Obveznost obveščanja
ustanovitelja velja ne glede na njegovo višino lastništva nad
delnicami javnega podjetja.
43. člen
Seja skupščine je praviloma v kraju sedeža javnega
podjetja.
44. člen
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z
glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 51% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se
skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti
(drugi sklic).
45. člen
Skupščina odloča z večino oddanih glasov delničarjev,
razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
Skupščina z večino 51% pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala odloča v naslednjih zadevah:
– sprememba statuta,
– povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
– statusne spremembe in prenehanje javnega podjetja,
– izključitev prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic.
X. PREPOVED KONKURENCE
46. člen
Člani uprave in nadzornega sveta ne smejo sodelovati v
nobeni od teh vlog pa tudi ne kot delavci, podjetniki, ustanovitelji ali lastniki kapitala v katerikoli družbi ali kot podjetniki z
dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v neposrednem konkurenčnem razmerju z glavno dejavnostjo javnega podjetja in njegovih hčerinskih družb. Člani uprave in nadzornega sveta ne
smejo sodelovati v nobeni od teh vlog pa tudi ne kot delavci
podjetniki, ustanovitelji ali lastniki kapitala v katerikoli družbi
ali kot podjetniki z dejavnostjo, ki je v poslovnem razmerju z
javnim podjetjem in njegovimi hčerinskimi družbami.
Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem
odstavku tega člena, še dve leti po prenehanju članstva v
nadzornem svetu ali uprave oziroma delovnega razmerja v
družbi.
Odškodnina, ki jim pripada v primeru nezmožnosti zaposlitve zaradi navedene prepovedi, se določi v pogodbi o
zaposlitvi s temi osebami.
V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu, ima javno podjetje pravico uveljaviti zoper kršitelje sankcije, skladno z zakonom.
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XI. HČERINSKE DRUŽBE
47. člen
O ustanovitvi oziroma prenehanju hčerinske družbe
odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta.
Uprava s soglasjem nadzornega sveta imenuje člane
organov hčerinskih družb, ki jih javno podjetje ima oziroma
jih bo ustanovilo.
XII. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA
48. člen
Poslovno leto je koledarsko leto.
Uprava mora v rokih, ki so določeni v predpisih, pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poslovno poročilo,
obračune in zaključni račun za preteklo leto (letno poročilo)
skupaj s predlogom uporabe in razdelitve dobička.
Nadzorni svet mora letno poročilo obravnavati in ga s
svojim mnenjem posredovati ustanovitelju najkasneje v 30
dneh od dneva prejema.
Letni računovodski izkazi javnega podjetja morajo biti
revidirani v skladu z zakonom.
49. člen
Potem ko ustanovitelj sprejme letno poročilo, mora
uprava skupaj z letnim poročilom posredovati skupščini tudi
predlog uporabe in razdelitve dobička.
O uporabi in razdelitvi dobička odloča skupščina.
S sklepom skupščine so delavci lahko udeleženi na
dobičku.
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Pri določanju vrednosti denacionaliziranega premoženja in lastniškega deleža bodo upoštevana vrednostna razmerja, veljavna na dan 1. 1. 1995.

XIV. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV
53. člen
Javno podjetje objavlja podatke ali sporočila v Uradnem listu RS, kadar zakon tako določa, v internem glasilu
javnega podjetja in časopisu z veliko naklado. V internem
glasilu objavlja tudi druge podatke in sporočila, za katere
uprava meni, da so pomembni za delničarje.
Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu javnega podjetja znaša najmanj 5%, mora javno podjetje
obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

XV. TRAJANJE IN PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA
54. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
55. člen
Javno podjetje preneha iz razlogov in po postopku,
določenim z zakonom.
XVI. VELJAVNOST STATUTA

50. člen
Po predhodnem mnenju nadzornega sveta in na podlagi sklepa skupščine se dobiček razdeli na dividende glede
na dosežen rezultat, pri čemer ima prednost zagotavljanje
sredstev za investicije in s tem večanje vrednosti delnice.
Politika dividend temelji na odstotku od neto dobička,
ki ga dovoljuje optimalni predračun investicij v skladu z razvojnim načrtom.
51. člen
Uprava je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi
med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček
tekočega leta.
Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice
dobička preteklega leta.
XIII. ZAŠČITA DENACIONALIZACIJSKIH UPRAVIČENCEV
52. člen
Za vsa sredstva, ki bodo v skladu z začasnimi odredbami in odločbami predmet denacionalizacije, bo ustanovitelj
oziroma javno podjetje potem, ko bo obseg denacionaliziranega premoženja dokončno ugotovljen s pravnomočno odločbo:
– vrnil delnice v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, javno podjetje pa bo delnice
umaknilo v breme kapitala ustanovitelja;
ali
– prenesel delnice v vrednosti, ki bo enaka vrednosti
denacionaliziranega premoženja na denacionalizacijske
upravičence v primeru, da bodo le-ti uveljavljali pravico lastniškega deleža v javnem podjetju.

56. člen
Ta statut se uporablja od dneva vpisa preoblikovanja v
sodni register.
XVII. PREHODNI DOLOČBI
57. člen
Od dneva pričetka uporabe tega akta s statutom preneha veljati statut podjetja Telekom Slovenije, p.o. z dne 2. 6.
1995 z vsemi spremembami in dopolnitvami. Ostali splošni
akti podjetja se uporabljajo kot akti javnega podjetja, kolikor
niso v nasprotju s statutom.
Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema
uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače. Nadzorni svet je pristojen za imenovanje in razrešitev
prvo- in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah,
obveznostih in odgovornostih delavcev, dokler zakon ne
določi drugače.
58. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-21/97-5
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
454.

Odredba o največjem dovoljenem ugrezu ladij
za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča

Na podlagi 21. člena zakona o lukah (Uradni list SRS,
št. 7/77, 21/78 in 29/86), 13. člena zakona o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94
in 47/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94 in 20/95 – odločba US in 29/95 – odločba US)
izdaja minister za promet in zveze

ODREDBO
o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo
v III. bazenu koprskega pristanišča
1. člen
S to odredbo se določa največji dovoljeni ugrez za
plovbo v pristopnem kanalu III. bazena do obale terminala za
razsute tovore (v nadaljnjem besedilu: pristopni kanal).
2. člen
V normalnih vremenskih pogojih in ob vsakem času je v
pristopnem kanalu dovoljena plovba ladji z največjim ugrezom do 16,70 metra.
Izjemoma lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo dovoli plovbo v pristopnem kanalu ladji z največjim
ugrezom do 17,20 metra na prošnjo zainteresiranega koristnika, dano pisno ali na zapisnik, pod naslednjimi pogoji:
– plima mora dovolj presegati višino srednje vode, da
ne pride do dotika ladje z morskim dnom,
– napoved vremenskih razmer mora biti primerna,
– plovba mora biti opravljena od sončnega vzhoda do
najkasneje sončnega zahoda in
– ladja mora uporabiti odrejeno število vlačilcev.
3. člen
Upravljalec s pristaniško infrastrukturo v koprskem pristanišču mora najmanj enkrat letno in ob vsaki spremembi
globine v pristopnem kanalu, ki odstopa za več kot 10
centimetrov od predhodno deklarirane, Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo dostaviti podatke o stanju globin in
njegovih spremembah.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-2/98
Ljubljana, dne 27. januarja 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

Uradni list Republike Slovenije

455.

Odredba o pogojih za snemanje v podzemnih
jamah na območju regijskega parka Škocjanske
jame

Na podlagi 10. člena zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje
in prostor

ODREDBO
o pogojih za snemanje v podzemnih jamah
na območju regijskega parka Škocjanske jame
1. člen
Ta odredba določa pogoje, pod katerimi je dovoljeno
snemanje v podzemnih jamah na območju regijskega parka
Škocjanske jame.
2. člen
Podzemne jame iz prejšnjega člena so:
Škocjanske jame, Mala in Velika dolina do roba vdornice, brezno Okroglica, Tominčeva jama, Czoeringova jama,
Jama na Prevali II, Jama na Prevali I (Mala jama na Prevali),
Jama v Škrljici, Ozka Špilja, Jama nad Jezerom, Luknja v
Lazu pod Motovunom, Pečina v Sapendolu in Jama v Sokolaku (v nadaljnjem besedilu: jame).
3. člen
Snemanje po tej odredbi je fotografiranje s fotoaparatom ali snemanje s filmsko ali video kamero.
4. člen
V jamah je prepovedano:
1. snemanje igranih filmov;
2. snemanje v neposredni bližini kolonij netopirjev;
3. pri snemanju uporabljati agregate za proizvodnjo
električne energije;
4. pri snemanju uporabljati svetila, ki sajijo.
5. člen
Med snemanjem v jamah je obvezna prisotnost vodiča
po jamah ali naravovarstvenega nadzornika, ki ga določi
javni zavod Park Škocjanske jame.
6. člen
Vsakdo lahko s poti, namenjene turističnemu obisku v
jamah, snema s fotoaparatom ali video kamero, ki ima pritrjeno ali vgrajeno manjše svetilo.
Pri snemanju iz prejšnjega odstavka je prepovedano
uporabljati stativ.
7. člen
Minister pristojen za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: minister) lahko dovoli tudi drugačno snemanje v jamah,
kot je določeno v prejšnjem členu.
8. člen
Kdor želi pridobiti dovoljenje iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za snemanje v jamah), vloži
vlogo za pridobitev tega dovoljenja pri ministrstvu, pristojnem za varstvo narave.
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V vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni:
1. podatki o obiskovalcu ali drugi osebi, ki namerava
snemati v jami;
2. namen snemanja;
3. tehnika snemanja;
4. želena lokacija za snemanje v jamah;
5. način osvetljevanja z navedeno posamezno in skupno močjo svetil;
6. trajanje snemanja v jamah;
7. število ljudi, ki bodo zaradi snemanja v jamah.
9. člen
V dovoljenju za snemanje v jamah se določijo podrobnejši pogoji snemanja v jamah, zlasti tehnika snemanja,
želena lokacija za snemanje, način osvetljevanja jam, trajanje snemanja in število ljudi, ki bodo zaradi snemanja v
jamah, ter način turističnega obiska jam v času snemanja.
10. člen
Kdor je pridobil dovoljenje za snemanje v jamah, mora
zaradi zavarovanja možnih poškodb, ki bi lahko nastale v
jamah zaradi snemanja, pred snemanjem skleniti posebno
pogodbo o varščini z javnim zavodom Park Škocjanske jame.
Varščina se položi v gotovini, njena višina pa se določi
glede na pogoje, ki so določeni v dovoljenju.
Z varščino ravna javni zavod Park Škocjanske jame s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
Po končanem snemanju naravovarstveni nadzornik ugotovi, ali so med snemanjem nastale poškodbe v jamah. Če
so v jamah nastale poškodbe, javni zavod Park Škocjanske
jame zadrži varščino. V primeru, da poškodbe v jamah niso
nastale, javni zavod Park Škocjanske jame znesek varščine
v celoti vrne.
11. člen
Javni zavod Park Škocjanske jame določi višino stroškov nadzora in vodenja med snemanjem v jamah.
Kdor pridobi dovoljenje za snemanje v jamah, poravna
stroške iz prejšnjega odstavka po končanem snemanju javnemu zavodu Park Škocjanske jame.
12. člen
Kdor je v jamah posnel film ali video film, ga mora
opremiti z napisom:”Posneto v Škocjanskih jamah.”.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljajo naravovarstveni nadzorniki in inšpektorji pristojni za okolje.
14. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 457-00-2/98
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
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Pravilnik o spremembi pravilnika o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije
1. člen
V 11. členu pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
(Uradni list RS, št. 62/96) se besedna zveza »vendar največ
v višini nočnine v hotelu B kategorije ter 1/2 dnevnice«
spremeni tako, da se glasi:
»vendar največ v višini nočnine v hotelu B kategorije in
dnevnice«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/98
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost
in tehnologijo

457.

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
specializirane prodajalne za promet z zdravili
skupine C

Na podlagi drugega odstavka 67. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96), izdaja minister za zdravstvo v
soglasju z ministrom za ekonomske odnose in razvoj

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
specializirane prodajalne za promet z zdravili
skupine C
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
glede prostorov, opreme, kadrov in vodenja dokumentacije
specializirane prodajalne za promet z zdravili skupine C (v
nadaljnjem besedilu: specializirana prodajalna).
2. člen
Specializirana prodajalna je prodajni objekt, kjer se
trguje z zdravili skupine C na drobno in izpolnjuje pogoje, ki
jih določa ta pravilnik.
Za specializirano prodajalno se šteje tudi oddelek prodajalne, ki mora biti fizično ločen od ostalih oddelkov, tako
da prodaja drugih izdelkov z agresivnimi lastnostmi ne more
vplivati na zdravila skupine C.
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3. člen
Specializirana prodajalna mora biti označena z znakom
na svetlobnem telesu, imenom, oznako lastnika in obvestilom o poslovnem času. Grafična podoba in opis znaka ter
svetlobnega telesa je priloga 1 tega pravilnika.
4. člen
V specializirani prodajalni se smejo prodajati tudi medicinski pripomočki (zdravila skupine D) iz tretje alinee prvega
odstavka 6. člena zakona o zdravilih, na podlagi dovoljenja
Urada Republike Slovenije za zdravila.
5. člen
Specializirana prodajalna lahko prodaja zdravila skupine C in določene medicinske pripomočke (zdravila skupine
D) iz prejšnjega člena le v izvirni embalaži.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon o trgovini
(Uradni list RS, št. 18/93), mora specializirana prodajalna
izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. imeti mora zaposleno odgovorno osebo z najmanj V.
stopnjo izobrazbe farmacevtske stroke z opravljenim strokovnim izpitom in dvema letoma delovnih izkušenj;
2. imeti mora ustrezne prostore in opremo;
3. voditi mora ustrezno dokumentacijo.
7. člen
Odgovorna oseba iz 1. točke prejšnjega člena opravlja
zlasti naslednja dela in naloge:
– nabava, prevzem, skladiščenje in shranjevanje zdravil;
– prodaja zdravil;
– vodenje seznama in dokumentacije vrst in količin
zdravil po skupinah ter druge dokumentacije, ki omogoča
organom nadzora odpoklic zdravila in nadzorovanje reklamacij.
Odgovorna oseba mora kupca seznaniti z načinom
uporabe zdravila, morebitnimi previdnostnimi ukrepi, stranskimi učinki in drugimi pomembnimi informacijami.
Odgovorna oseba se mora redno strokovno izpopolnjevati.
8. člen
Prostori v specializirani prodajalni morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– prostor za sprejem in razpakiranje zdravil, ki mora
imeti ločen vhod od vhoda, skozi katerega prihajajo kupci v
prodajalno,
– skladiščni prostor, ki mora biti fizično ločen od prostora skladiščenja drugih izdelkov;
– prostor za prodajo zdravil, ki mora biti fizično ločen
od prostora, kjer se prodajajo druge vrste izdelkov in mora
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biti opremljen z opremo, ki zagotavlja primerno shranjevanje
in preprečuje samopostrežno prodajo zdravil, če je vhod v
prostor za prodajo z ulice, mora imeti vetrolov,
– prostore s sanitarnimi napravami in garderobami.
Prostori morajo biti funkcionalno razporejeni, na skupni površini najmanj 35 m2. Opremljeni morajo biti tako, da je
omogočeno vzpostavljanje, vzdrževanje ter kontrola potrebnih mikroklimatskih pogojev ter zgrajeni tako, da je možno
ustrezno mokro čiščenje.
9. člen
Vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa z
zdravili v specializirani prodajalni se vloži na Uradu Republike Slovenije za zdravila. Vloga mora vsebovati podatke, iz
katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev v skladu s tem
pravilnikom.
10. člen
Izpolnjevanje pogojev za specializirano prodajalno ugotovi komisija, ki jo imenuje Urad Republike Slovenije za
zdravila in jo sestavljajo:
– predstavnik Zdravstvenega inšpektorata Republike
Slovenije,
– predstavnik Zavoda za farmacijo in za preizkušanje
zdravil,
– predstavnik Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
Komisija o pregledu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati
vse pomembnejše podatke in ugotovitve, na podlagi katerih
Urad Republike Slovenije za zdravila izda dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili v specializirani prodajalni.
Stroške dela komisije krije predlagatelj.
11. člen
Specializirana prodajalna, ki že opravlja promet z zdravili skupine C, mora izpolniti pogoje iz tega pravilnika in
zaprositi za dovoljenje za promet najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 512-8/98
Ljubljana dne, 8. januarja 1998.
Soglašam!
Minister
za ekonomske
odnose in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.

Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.
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USTAVNO SODIŠČE
458.

Odločba o ugotovitvi skladnosti drugega
odstavka 249. člena zakona o kazenskem
postopku z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Marka Jakomina iz Brezovice, ki ga zastopa Savo Pečenko,
odvetnik v Ljubljani, in Kasima Halilagića iz Kamnika, ki ga
zastopa Dušan Pajk, odvetnik v Ljubljani, na seji dne
8. januarja 1998

o d l o č i l o:
Določba drugega odstavka 249. člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) ni v neskladju
z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Prvi pobudnik izpodbija določbo drugega odstavka
249. člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 63/94 – v nadaljevanju: ZKP). Meni, da mora biti izvedenec strokovna, nepristrana in neodvisna oseba oziroma institucija. Nepristranost in neodvisnost določene institucije
se presoja ob upoštevanju njenega pravnega položaja. Center za kriminalističnotehnične raziskave ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: Kriminalistični laboratorij MNZ)
naj bi zato ne mogel biti izvedenec v kazenskem postopku.
Kriminalistični laboratorij MNZ je v sestavu ministrstva za
notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ). Ni samostojen in je v
hierarhični odvisnosti od MNZ. Zaposleni v njem so uradniki
MNZ. Po mnenju pobudnika je očitno, da organ, ki sestavlja
ovadbo, ni nepristran. Njegov interes naj bi bil, da z ovadbo
uspe. Izvedensko mnenje na podlagi izpodbijane določbe
naj bi zato smeli opravljati le javni zavodi oziroma državni
organi, ki niso povezani s kazenskim postopkom in zainteresirani glede njegovega izida, v slovenski sodni praksi pa naj
bi se Kriminalistični laboratorij MNZ redno pojavljal kot izvedenec. Zaupanje izvedenskega dela Kriminalističnemu laboratoriju MNZ naj bi bilo v nasprotju z 2. in 22. členom
ustave. Ustavno sodišče naj ugotovi, da izvedenstva ne morejo opravljati državni organi, ki sodelujejo v eni izmed faz
kazenskega postopka.
2. Drugi pobudnik izpodbija celoten 249. člen, vendar
pa se v utemeljitvi pobude omejuje na določbo njegovega
drugega odstavka. Bistvo njegove pobude je enako navedbam prvega pobudnika. Navedel je še, da je sodišče v
njegovem primeru kljub ugovoru obrambe uporabilo izvedensko mnenje, ki ga je podalo MNZ. Sodišče naj bi zavzelo
stališče, da “ni procesnih ovir, da se izvedensko delo ne bi
smelo zaupati specializiranim ustanovam organov za notranje zadeve. Posplošeni in nekonkretizirani očitki o domnevni pristranosti institucije, ki je opravila analizo mamil in ki naj
bi bila na nasprotni strani, ne morejo biti zadosten razlog za
odrekanje verodostojnosti“. Pobudnik meni, da sodišče ne
more delovati nepristrano, če pri tem dobiva izvedensko
mnenje ovaditelja. Policija naj bi ob upoštevanju 148. člena
ZKP ne imela pravice opravljati izvedenstva. Stvari, glede
katerih naj bi bilo potrebno opraviti izvedenstvo, se ne bi
smele hraniti na policiji, ampak na sodišču. Za raziskavo
strupenih snovi naj bi ZKP predpisoval poseben postopek. V
odgovoru na navedbe Državnega zbora pobudnik meni, da
določbe 251. člena ZKP ne dajejo dovolj zagotovil za nepristransko delo izvedenca v primeru, ko je ta zaposlen pri
MNZ. Po njegovem mnenju ti izvedenci podajo mnenje v
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imenu institucije in ne v svojem imenu. Zaupanje izvedenskega dela državnim organom, ki so na kakršenkoli način
sodelovali v kazenskem postopku, naj bi bilo v nasprotju s
pravico do sodnega varstva (23. člen ustave), v nasprotju z
načelom delitve oblasti (3. člen ustave) in v nasprotju z
načelom pravne države (2. člen ustave).
3. Državni zbor meni, da izpodbijana določba ZKP ni v
nasprotju z ustavo. Če je bila v konkretnem primeru izpodbijana določba uporabljena v nasprotju s temeljnimi načeli
kazenskega postopka, gre za kršitev, ki je predmet pravnih
sredstev in ustavne pritožbe. Namen izpodbijane zakonske
določbe naj bi bil zagotoviti čimbolj strokovno izvedenstvo,
opravljeno na podlagi najmodernejših spoznanj stroke in
znanosti in z najsodobnejšimi strokovnimi pripomočki. V tem
naj bi bil razlog, da je izvedensko delo v prvi vrsti zaupano
državnim organom. V konkretnih zadevah naj bi bil izvedenec posameznik ali več posameznikov in ne zavod ali državni organ kot celota. V takem primeru naj bi veljale za izvedence določbe 255. in 251. člena ZKP. Te naj bi omogočale tudi njihovo izločitev. Sedanja ureditev naj bi zato ne
posegala v obdolženčevo pravno varnost in naj bi ga ne
postavljala v neenakopraven položaj v kazenskem postopku.
4. Ministrstvo za notranje zadeve je pojasnilo, da je
Kriminalistični laboratorij MNZ organizacijska enota Uprave
kriminalistične službe MNZ; vodja Kriminalističnega laboratorija MNZ je podrejen direktorju uprave; večina zaposlenih
v njem ima status pooblaščenih uradnih oseb in imajo policijske nazive. Vodja omenjenega laboratorija je priložil osebno mnenje o položaju laboratorija. Meni, da sedanji položaj
ne ustreza zahodnoevropskim standardom, ker je neposredno podrejen organu pregona, ker ni neodvisen in ker
kot tak obdolžencu ne zagotavlja položaja enakopravne
stranke.
B)
5. Ustavno sodišče je pobudi sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
6. Če je za določeno vrsto izvedenskega dela strokoven zavod ali če se da izvedensko delo opraviti v okviru
državnega organa, se tako delo, zlasti če je bolj zamotano,
zaupa praviloma takemu zavodu oziroma organu. Zavod oziroma organ določi enega ali več strokovnjakov, ki naj to delo
opravijo (drugi odstavek 249. člena ZKP). Po mnenju pobudnikov ta določba omogoča, da se izvedensko delo zaupa tudi državnemu organu, ki v okviru kazenskega postopka
sestavlja ovadbo. Postavitev takega izvedenca naj bi bila v
nasprotju z ustavno določbo o enakem varstvu pravic
(22. člen), s pravico do nepristranskega sodišča (23. člen
ustave), z načelom pravne varnosti kot elementom načela
pravne države (2. člen) in z načelom delitve oblasti (3. člen).
7. Ustava v 22. in 23. členu določa temeljna jamstva
poštenega postopka (fair trial). V 23. členu zagotavlja pravico do neodvisnega, nepristranskega in zakonitega sodnika,
ki mora o posameznikovih pravicah, dolžnostih in obtožbah
zoper njega odločiti brez nepotrebnega odlašanja. Po 22.
členu je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
Da ta ustavna določba zagotavlja minimalna procesna jamstva posameznika v postopku, je ustavno sodišče že odločilo,
ko je presojalo odločbo, izdano v upravnem postopku (odločba št. Up-84/94 z dne 11. 7. 1996 – OdlUS V, 184). Pri
razlagi določbe 22. člena ustave glede pravdnega postopka
je ustavno sodišče navedlo, da se mora ta postopek voditi
ob spoštovanju temeljne zahteve po enakopravnosti in procesnem ravnotežju strank ter spoštovanju njihove pravice,
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da se branijo pred vsemi procesnimi dejanji, ki lahko vplivajo
na njihove pravice in interese (odločba št. Up-39/95 z dne
16. 1. 1997).
8. Pravna jamstva, zagotovljena obdolžencu v kazenskem postopku, so posebej določena v 29. členu ustave.
Ustava zagotavlja obdolžencu pravico do primernega časa
in možnosti za pripravo obrambe, pravico do sojenja v njegovi navzočnosti, pravico, da se brani sam ali z zagovornikom, pravico do izvajanja dokazov v njegovo korist in pravico, da ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali
priznati krivde. Že iz besedila 29. člena ustave – uvodno
besedilo vsebuje besedo tudi – pa izhaja, da ta člen našteva
le minimum pravic, ki mora biti zagotovljen obdolžencu v
kazenskem postopku. Določbo je zato treba razlagati tudi v
povezavi z 22. in 23. členom ustave. Ker pobudnika zatrjujeta le kršitev jamstev iz 22. in 23. člena, ne pa tudi 29.
člena ustave, je ustavno sodišče sporno vprašanje presojalo
v luči teh dveh splošnih določb, ne da bi pri tem zavzelo
stališče o vsebini jamstev iz 29. člena.
9. Po ZKP se izvedenstvo odredi, kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega dejstva potrebno
dobiti izvid in mnenje nekoga, ki ima potrebno strokovno
znanje (248. člen). Podobno kot priča tudi izvedenec sodeluje pri ugotavljanju dejstev, bistvenih za odločitev o sporni
stvari. Drugače kot priča, ki zgolj izpoveduje o zaznanih
dejstvih, pa izvedenec napravi tudi sklep o tistem, kar je
zaznal. Postavi se zato, da prouči določeno strokovno vprašanje in poda sodišču o tem mnenje. Odtod izvirajo tudi
razlike v procesnem položaju izvedenca in priče. Sodišče
sme izvedencu dovoliti pregled spisov. Izvedenec lahko
predlaga, naj se izvedejo dokazi ali preskrbijo predmeti in
podatki, pomembni za izvid in mnenje. Če je navzoč pri
preiskovalnih dejanjih oziroma na glavni obravnavi, lahko
predlaga, da naj se razjasnijo posamezne okoliščine ali da
naj se tistemu, ki se zaslišuje, postavijo posamezna vprašanja (četrti odstavek 252. člena in prvi odstavek 331. člena).
10. Zakonska ureditev potrjuje stališče kazenskopravne teorije, da izvedenstvo ni le dokaz, to je izvor spoznavanja relevantnih dejstev, ampak gre za pomoč sodišču pri
izvrševanju njegove funkcije (Bayer, Jugoslavensko krivično
procesno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 1972, str. 177).
Izvedenec v postopku nima – tako kot priča – le pasivne,
ampak ima – kot izhaja iz zgoraj navedenih določb ZKP –
lahko zelo aktivno vlogo. Zaradi te izvedenčeve aktivne vloge sta stranki v kazenskem postopku v enakopravnem položaju le, če je izvedenec nepristranski.
11. Ob naslonitvi na definicijo, ki jo je podalo Evropsko
sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP), pomeni nepristranost odsotnost predsodka (prejudice, bias;
parti pris, préjugé). Pri presoji subjektivnega elementa nepristranosti ESČP ugotavlja, ali obstaja osebna sodba določenega sodnika o določenem primeru. Pri presoji objektivnega elementa ugotavlja, ali sodnik daje zadostna jamstva,
ki izključujejo legitimen dvom o pristranosti (zadeva Piersack, sodba z dne 1. 10. 1982, Publications of the European Court of Human Rights, Series A, Vol. 53, točka 30).
Osebna nepristranost sodnika se po stališču ESČP iz zadeve De Cubber domneva, dokler stranka ne dokaže nasprotnega (sodba z dne 26. 10. 1984, Publications of the European Court of Human Rights, Series A, Vol. 86, točka 25).
Pri presoji objektivnega vidika je potrebno med drugim upoštevati tudi okoliščine, povezane z izvajanjem funkcije in z
notranjo organizacijo. Tu je lahko pomemben celo videz: že
če obstaja legitimen dvom o obstoju nepristranosti, mora biti
sodnik izločen. Po stališču Sodišča gre pri zagotovitvi nepristranosti sodišča za zaupanje, ki ga morajo sodišča v demokratični družbi uživati v javnosti in še posebej – kolikor gre za
kazenski postopek – pri obdolžencu.
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12. Že sámo dejstvo, da nek organ ali zavod sestavlja
ovadbo oziroma – splošneje rečeno – na podlagi zakona
sodeluje pri izvrševanju pregona kaznivih dejanj, vzbuja tolikšen dvom v njegovo nepristranost, da bi njegova postavitev za izvedenca v kazenskem postopku pomenila kršitev
ustavnega jamstva o enakem varstvu pravic (22. člen).
13. Tak organ, ki sodeluje pri izvrševanju kazenskega
pregona, je tudi Kriminalistični laboratorij MNZ. Po podatkih
MNZ gre za organizacijsko enoto Uprave kriminalistične službe MNZ. Vodja Kriminalističnega laboratorija MNZ je podrejen direktorju omenjene uprave, direktor pa ministru. Minister mu lahko daje usmeritve in obvezna navodila; lahko mu
naloži izvedbo posamezne naloge ali sprejem posameznega
ukrepa. Predstojnik uprave je to dolžan upoštevati in o tem
poročati ministru (53. in 54. člen zakona o upravi, Uradni
list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95). MNZ je tisti
organ, ki je pristojen za opravljanje zadev, ki se nanašajo na
preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj (9. člen zakona
o organizaciji in delovnem področju ministrstev, Uradni list
RS, št. 71/94). Z državnim tožilcem sodeluje pri izvrševanju
njegove funkcije vlaganja in zastopanja kazenske obtožbe
glede kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
(1. člen zakona o državnem tožilstvu, Uradni list RS, št.
63/94).
14. Izpodbijana zakonska določba ne pove, kateri državni organ oziroma strokoven zavod naj sodišče postavi za
izvedenca, ampak mu le omogoča, da to stori. Pri izbiri
državnega organa oziroma zavoda pa sodišče omejujejo na
eni strani tiste zakonske določbe, ki zagotavljajo enakopravnost strank v kazenskem postopku (16. člen) in določajo
procesni položaj izvedenca (glej 9. točko obrazložitve), na
drugi strani pa tiste zakonske določbe, ki naštevajo razloge
za izločitev izvedenca (drugi odstavek 251. člena in 44.
člen ZKP) in razloge, zaradi katerih se neka oseba za izvedenca ne sme postaviti (prvi odstavek 251. člena ZKP). Že
zgoraj je bilo utemeljeno, da je zaradi aktivne vloge izvedenca, določene v ZKP, enakopraven položaj strank zagotovljen le, če je izvedenec nepristranski. Da ZKP terja nepristranskega izvedenca, pa izhaja tudi iz določb o izločitvi in
prepovedi, da se neka oseba postavi za izvedenca. Najbolj
izrecna je generalna klavzula iz 6. točke 39. člena v povezavi s 44. členom ZKP, po kateri se izvedenec izloči, če so
podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
15. Že iz ZKP torej izhaja, da se organu, ki na podlagi
zakona sodeluje pri izvrševanju kazenskega pregona, izvedensko delo v kazenskem postopku ne more zaupati. Določba drugega odstavka 249. člena zato ni v neskladju z
ustavo. Presojo tega, ali je sodišče v konkretnem primeru
uporabilo zakonsko določbo v skladu z drugimi zakonskimi
določbami, lahko prizadeta oseba zahteva v pravnih sredstvih zoper sodbo, presojo tega, ali je bila sodna odločitev v
skladu z ustavnimi jamstvi, pa v skladu z določbami 50. do
60. člena ZUstS tudi v ustavni pritožbi.
16. Ker sta pobudnika uspela že s trditvijo, da bi zaupanje izvedenskega dela organom, ki na podlagi zakona
sodelujejo pri izvrševanju funkcije pregona kaznivih dejanj,
pomenilo kršitev 22. člena ustave, se v presojo, ali bi bile s
tem kršene določbe 2., 3. oziroma 23. člena ustave, ni
spuščalo.
17. Pri odločanju o pobudah ustavnemu sodišču ni bilo
potrebno odgovoriti na tisti del navedb drugega pobudnika,
ki ob sklicevanju na določbe ZKP kritizirajo prakso pristojnih
organov glede ravnanja s stvarmi, ki so predmet izvedenstva,
oziroma glede ugotavljanja posameznih elementov kaznivega dejanja. Iz pobudnikovih navedb ne izhaja morebitno
njegovo nestrinjanje z zakonsko ureditvijo, ampak le nestrinjanje s prakso pristojnih organov. Odpravo takih nepravil-
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nosti lahko pobudnik uveljavlja v pravnih sredstvih, ki mu jih
daje na razpolago ZKP.
C)
18. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
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. Lojze Ude,
Franc Testen in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Krivic je dal pritrdilno ločeno mnenje.
Št. U-I-132/95
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE
459.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o načinu in postopku vodenja računa obvezne
rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in
opravljanja plačilnega prometa na tem računu

Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I), sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97 in 35/97)
in Sklepa o prenosu vodenja računov obvezne rezerve bank
in hranilnic na Banko Slovenije (Uradni list RS, št. 10/97),
izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu
in postopku vodenja računa obvezne rezerve
bank in hranilnic pri Banki Slovenije
in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
1. točka
V navodilu o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja
plačilnega prometa na tem računu (Uradni list RS, št. 10/97
in 29/97) se za 6. točko doda novo poglavje in nova 6.a
točka, ki se glasita:
“I.a VRSTE MEDBANČNIH TRANSAKCIJ
6.a
S sredstvi na računu obvezne rezerve lahko banke in
hranilnice poravnavajo v skladu s plačilni instrukcijami prejemnika sredstev svoje obveznosti do drugih bank in hranilnic ter do Banke Slovenije.
Po tem navodilu lahko banke in hranilnice medsebojno
poravnavajo obveznosti iz naslova kliringov, posojil, depozitov, deviznih poslov in transakcij z gotovino.
Po tem navodilu lahko banke in hranilnice poravnavajo
obveznosti do Banke Slovenije iz naslova posojil, blagajniških zapisov, deviznih poslov, transakcij z gotovino in iz
naslova zaračunanih oziroma predpisanih stroškov.“
2. točka
Prvi odstavek 7. točke se nadomesti z novima odstavkoma, ki se glasita:

Uradni list Republike Slovenije
“Nalog za prenos sredstev z računa obvezne rezerve
na žiro račun (črpanje sredstev obvezne rezerve, prenos
sredstev obvezne rezerve zaradi nižje mesečne obveznosti)
je S.W.I.F.T. sporočilo MT 200, ki vsebuje za potrebe tega
navodila naslednje podatke:
Pošiljatelj
Vrsta sporočila
Prejemnik
20:
32A:
53B:
56A:
57D:
72:

Banka*
MT 200
Banka Slovenije
Referenčna številka transakcije
Datum valutacije / oznaka valute / znesek
Kontokorent pošiljatelja
Banka posrednik
Banka prejemnika plačila
Medbančne informacije

Za vse ostale obremenitve računa obvezne rezerve se
uporablja S.W.I.F.T. sporočilo MT 202, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:
Pošiljatelj
Vrsta sporočila
Prejemnik
20:
21:
32A:
58A:
72:

Banka*
MT 202
Banka Slovenije
Referenčna številka transakcije
Povezujoča referenca
Datum valutacije / oznaka valute / znesek
Banka prejemnica plačila
Medbančne informacije“

3. točka
Prvi odstavek 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
“Banka Slovenije prevzema naloge od bank in hranilnic
za prenos sredstev z njihovega računa obvezne rezerve na
njihov žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (v nadaljevanju: agencija), na račun obvezne rezerve
drugih bank ali hranilnic pri Banki Slovenije ali na račun
Banke Slovenije v skladu s temi navodili.“
4. točka
Prvi in drugi odstavek 11. točke se spremenita tako, da
se glasita:
“Banka Slovenije prevzema od bank in hranilnic naloge
za prenos sredstev z računa obvezne rezerve od ponedeljka
do petka od 8. do 13. ure. Naloge za prenos sredstev lahko
banke in hranilnice posredujejo na podlagi posebnega dovoljenja Banke Slovenije tudi po 13. uri.
V času večernega denarnega trga banke posredujejo
naloge za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na
način, ki je določen v 9. točki tega navodila, izjemoma pa
tudi po telefonu.“
5. točka
Črta se drugi odstavek 12. točke.
6. točka
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
“Banka Slovenije zavrne nalog banke ali hranilnice v
primeru, da ni bil predložen in izpolnjen v skladu z določili
7., 8. in 11. točke tega navodila, obvesti banko ali hranilnico, predlagateljico naloga, in zahteva nov nalog.“
* Banka ali hranilnica

Uradni list Republike Slovenije
7. točka
Za 14. točko se doda novo poglavje in nove 14.a do
14.h točke, ki se glasijo:
“V.a PORAVNAVA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KLIRINGA
14.a
Poravnava obveznosti iz naslova kliringa se lahko izvršuje v breme računa obvezne rezerve pri Banki Slovenije.
14.b
Udeleženke kliringa komunicirajo s klirinškim mestom
po dogovorjenih oziroma že ustaljenih postopkih, z Banko
Slovenije pa v obliki in na način, določenim s tem navodilom
ter dodatnimi navodili, izdanimi v ta namen.
Banka Slovenije in posamezno klirinško mesto komunicirata v obliki in način, ki je določen z njunim medsebojnim
dogovorom.
1. Obvestila o neto obveznostih in terjatvah bank
14.c
S poročilom kliringa klirinško mesto obvesti Banko Slovenije (oddelek Plačilnih sistemov) o bankah – neto dolžnicah in bankah – neto upnicah iz naslova opravljenega kliringa.
14.č
Poročilo kliringa za določeni delovni dan je klirinško
mesto dolžno posredovati Banki Slovenije najkasneje do
8.00 ure zjutraj.
V primeru, da poročila kliringa ni mogoče posredovati
do 8.00 ure zjutraj, klirinško mesto o predvideni zamudi
obvesti Banko Slovenije ter banke udeleženke kliringa.
14.d
Klirinško mesto je takoj po opravljenem kliringu, oziroma najkasneje do oddaje poročila o kliringu, dolžno obvestiti tudi banke – neto dolžnice o višini sredstev, ki jih morajo
nakazati na račun klirinškega mesta. Tovrstne podatke lahko
klirinško mesto posreduje v obliki standardiziranih vrst sporočil (SWIFT).
2. Poravnava obveznosti iz kliringa
14.e
Banke – neto dolžnice so dolžne svojo obveznost do
klirinškega računa pri Banki Slovenje na določeni delovni
dan poravnati v času med 8.00 in 8.30 uro. V ta namen
posredujejo Banki Slovenije nalog MT 202 v višini svoje
obveznosti.
14.f
Nalogi, izdani za poravnavo obveznosti iz kliringa, se
izvršijo preden se začne izvrševanje predloženih nalogov v
breme računa obvezne rezerve za določen dan.
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8. točka
Spremeni se naslov poglavja VI., ki se glasi:
“VI. OBVEŠČANJE O PROMETU IN STANJU NA RAČUNU
OBVEZNE REZERVE“
9. točka
Poglavje VI. se dopolni z novo 14.i. točko, ki se glasi:
“O izvršeni poravnavi obveznosti iz naslova kliringa Banka Slovenije takoj obvesti banke neto – dolžnice in banke
neto – upnice.“
10. točka
V poglavju VIII. se besedilo naslova poglavja “PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI“ nadomesti z besedilom
“PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE“.
11. točka
V poglavju VIII. se doda nova 16.a točka, ki se glasi:
“Dokončna poravnava obveznosti, ki izhaja iz določenega klirinškega sistema, nastane s poravnavo klirinških
neto obremenitev in odobritev na računih bank in hranilnic
pri Banki Slovenije.“
12. točka
Spremeni se 18. točka, ki se glasi:
“To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.“
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

460.

Navodilo o načinu in postopku vodenja računa
obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki
Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na
tem računu

Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I), sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97 in 35/97)
in sklepa o prenosu vodenja računov obvezne rezerve bank
in hranilnic na Banko Slovenije (Uradni list RS, št. 10/97),
izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
o načinu in postopku vodenja računa obvezne
rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije
in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE

14.g
Banka Slovenije na osnovi prejetega poročila kliringa
preverja izpolnjevanje obveznosti bank – neto dolžnic.

1. točka
To navodilo določa način in postopek vodenja računa
obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in
opravljanja plačilnega prometa na tem računu.

14.h
V skladu s predloženim poročilom kliringa Banka Slovenije takoj po izpolnitvi obveznosti vseh bank – neto dolžnic odobri posamezne račune bank – neto upnic.“

2. točka
Banka Slovenije vodi račune obvezne rezerve bank in
hranilnic ter opravlja zanje plačilni promet na računu “85000241 – partija banke ali hranilnice“.
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3. točka
Za plačilni promet, ki se na računu obvezne rezerve
opravlja za vse banke in hranilnice, se po teh navodilih
štejejo: prevzemanje, preverjanje in izvrševanje nalogov za
poseganje na ta račun, ter obveščanje bank in hranilnic o
izvršenih nalogih.

Uradni list Republike Slovenije

4. točka
Podrobni postopki preverjanja, izvrševanja in knjiženja
nalogov v Banki Slovenije se urejajo z internim navodilom.

Pošiljatelj
Vrsta sporočila
Prejemnik
20:
21:
32A:
58A:
72:

5. točka
Za hranilnice po tem navodilu se štejejo hranilnice in
hranilno kreditne službe iz 63. člena zakona o bankah in
hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93).

Banke in hranilnice, ki še niso vključene v sistem
S.W.I.F.T., pošiljajo naloge po drugih medijih, določenih v
9. točki tega navodila, vendar sestavljene v skladu z zgoraj
navedenima S.W.I.F.T. sporočiloma.

6. točka
Za naloge, ki jih banke in hranilnice pošiljajo Banki
Slovenije, se štejejo S.W.I.F.T. sporočila in obrazci, ki temeljijo na S.W.I.F.T. sporočilnih standardih.

II. VRSTE MEDBANČNIH TRANSAKCIJ
7. točka
S sredstvi na računu obvezne rezerve lahko banke in
hranilnice poravnavajo v skladu s plačilnimi instrukcijami
prejemnika sredstev svoje obveznosti do drugih bank in
hranilnic ter do Banke Slovenije.
Po tem navodilu lahko banke in hranilnice medsebojno
poravnavajo obveznosti iz naslova kliringov, posojil, depozitov, deviznih poslov in transakcij z gotovino.
Po tem navodilu lahko banke in hranilnice poravnavajo
obveznosti do Banke Slovenije iz naslova posojil, blagajniških zapisov, deviznih poslov, transakcij z gotovino in iz
naslova zaračunanih oziroma predpisanih stroškov.

III. SESTAVA IN NAČIN POŠILJANJA NALOGOV
8. točka
Nalog za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na
žiro račun (črpanje sredstev obvezne rezerve, prenos sredstev obvezne rezerve zaradi nižje mesečne obveznosti) je
S.W.I.F.T. sporočilo MT 200, ki vsebuje za potrebe tega
navodila naslednje podatke:
Pošiljatelj
Vrsta sporočila
Prejemnik
20:
32A:
53B:
56A:
57D:
72:

Banka*
MT 200
Banka Slovenije
Referenčna številka transakcije
Datum valutacije / oznaka valute / znesek
Kontokorent pošiljatelja
Banka posrednik
Banka prejemnika plačila
Medbančne informacije

Za vse ostale obremenitve računa obvezne rezerve se
uporablja S.W.I.F.T. sporočilo MT 202, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:

Banka*
MT 202
Banka Slovenije
Referenčna številka transakcije
Povezujoča referenca
Datum valutacije / oznaka valute / znesek
Banka prejemnica plačila
Medbančne informacije

9. točka
Banke in hranilnice posredujejo Banki Slovenije naloge
v breme svojega računa obvezne rezerve glede na svoje
tehnološke možnosti po:
– S.W.I.F.T.,
– šifrirani elektronski pošti,
– šifriranem teleksu,
– šifriranem telefaksu.
IV. PREVZEMANJE NALOGOV
10. točka
Banka Slovenije prevzema naloge od bank in hranilnic
za prenos sredstev z njihovega računa obvezne rezerve na
njihov žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (v nadaljevanju: agencija), na račun obvezne rezerve
drugih bank ali hranilnic pri Banki Slovenije ali na račun
Banke Slovenije v skladu s temi navodili.
Agencija prevzema naloge od bank in hranilnic za prenos sredstev z njihovega žiro računa na njihov račun obvezne rezerve pri Banki Slovenije v skladu s svojimi navodili.
11. točka
Banke in hranilnice, ki imajo odprt račun obvezne rezerve pri Banki Slovenije, razpolagajo s sredstvi na tem
računu.
V primeru, da na žiro računu banke po zaključenem
večernem medbančnem trgu in ob zaključku dnevne obdelave v agenciji ni dovolj sredstev za pokritje vseh njenih
obveznosti, in banka iz kakršnega koli razloga ne pošlje
Banki Slovenije naloga za pokritje primanjkljaja iz obvezne
rezerve, poseže na račun obvezne rezerve banke Banka
Slovenije. Banka mora Banki Slovenije naslednji dan do 8.
ure poslati nalog s pripisom, da je bil že izvršen.
Drugi odstavek te točke ne velja za hranilnice, ki se po
obstoječih predpisih ne udeležujejo večernega medbančnega trga.
V. DELOVNI ČAS ZA PREVZEMANJE NALOGOV
12. točka
Banka Slovenije prevzema od bank in hranilnic naloge
za prenos sredstev z računa obvezne rezerve od ponedeljka
do petka od 8. do 13. ure. Naloge za prenos sredstev lahko
banke in hranilnice posredujejo na podlagi posebnega dovoljenja Banke Slovenije tudi po 13. uri.
* Banka in hranilnica

Uradni list Republike Slovenije
V času večernega denarnega trga banke posredujejo
naloge za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na
način, ki je določen v 9. točki tega navodila, izjemoma pa
tudi po telefonu.
V primeru, da banka sporoči nalog po telefonu, mora
Banki Slovenije naslednji dan do 8. ure poslati nalog v
obliki, določeni v 8. točki tega navodila, s pripisom, da je bil
že izvršen.
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20. točka
Klirinško mesto je takoj po opravljenem kliringu, oziroma najkasneje do oddaje poročila o kliringu, dolžno obvestiti tudi banke – neto dolžnice o višini sredstev, ki jih morajo
nakazati na račun klirinškega mesta. Tovrstne podatke lahko
klirinško mesto posreduje v obliki standardiziranih vrst sporočil (SWIFT).
2. Poravnava obveznosti iz kliringa

VI. PREVERJANJE IN IZVRŠEVANJE NALOGOV
13. točka
Banka Slovenije preverja pravilnost nalogov in višino
sredstev na računu obvezne rezerve bank in hranilnic.
Banka Slovenije izvršuje naloge le do višine razpoložljivih sredstev na računu obvezne rezerve.
V primeru, da sredstva na računu obvezne rezerve ne
zadoščajo za izvršitev naloga, se upošteva le znesek do
višine razpoložljivih sredstev. Banka Slovenije o tem takoj
obvesti banko ali hranilnico, predlagateljico naloga, in zahteva nov nalog v okviru razpoložljivih sredstev.
14. točka
Banka Slovenije zavrne nalog banke ali hranilnice v
primeru, da ni bil predložen in izpolnjen v skladu z določili
8., 9. in 12. točke tega navodila, obvesti banko ali hranilnico, predlagateljico naloga, in zahteva nov nalog.
15. točka
Banka Slovenije pošilja naloge agenciji za odobritev
žiro računa banke ali hranilnice po telefonu.
Agencija pošilja Banki Slovenije naloge za odobritev
računa obvezne rezerve banke ali hranilnice po telefonu.
VII. PORAVNAVA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KLIRINGA
16. točka
Poravnava obveznosti iz naslova kliringa se lahko izvršuje v breme računa obvezne rezerve pri Banki Slovenije.
17. točka
Udeleženke kliringa komunicirajo s klirinškim mestom
po dogovorjenih oziroma že ustaljenih postopkih, z Banko
Slovenije pa v obliki in na način, določenim s tem navodilom
ter dodatnimi navodili, izdanimi v ta namen.
Banka Slovenije in klirinško mesto komunicirata v obliki
in na način, ki je določen z njunim medsebojnim dogovorom.
1. Obvestila o neto obveznostih in terjatvah bank
18. točka
S poročilom kliringa klirinško mesto obvesti Banko Slovenije (oddelek Plačilnih sistemov) o bankah – neto dolžnicah in bankah – neto upnicah iz naslova opravljenega kliringa.
19. točka
Poročilo kliringa za določeni delovni dan je klirinško
mesto dolžno posredovati Banki Slovenije najkasneje do
8.00 ure zjutraj.
V primeru, da poročila kliringa ni mogoče posredovati
do 8.00 ure zjutraj, klirinško mesto o predvideni zamudi
obvesti Banko Slovenije ter banke udeleženke kliringa.

21. točka
Banke – neto dolžnice so dolžne svojo obveznost do
klirinškega računa pri Banki Slovenje na določeni delovni
dan poravnati v času med 8.00 in 8.30 uro. V ta namen
posredujejo Banki Slovenije nalog MT 202 v višini svoje
obveznosti.
22. točka
Nalogi, izdani za poravnavo obveznosti iz kliringa, se
izvršijo preden se začne izvrševanje predloženih nalogov v
breme računa obvezne rezerve za določen dan.
23. točka
Banka Slovenije na osnovi prejetega poročila kliringa
preverja izpolnjevanje obveznosti bank – neto dolžnic.
24. točka
V skladu s predloženim poročilom kliringa Banka Slovenije takoj po izpolnitvi obveznosti vseh bank – neto dolžnic odobri posamezne račune bank – neto upnic.
VIII. OBVEŠČANJE O PROMETU IN STANJU NA RAČUNU
OBVEZNE REZERVE
25. točka
O izvršeni poravnavi obveznosti iz naslova kliringa Banka Slovenije takoj obvesti banke neto – dolžnice in banke
neto – upnice.
26. točka
Banka Slovenije obvešča banke in hranilnice o izvršenih nalogih z izpiski o prometu in stanju na računu obvezne
rezerve.
Banke in hranilnice prejemajo izpiske o prometu in
stanju na računu za določen dan najkasneje do 8. ure naslednji delovni dan.
Banka ali hranilnica lahko med delovnim časom zahteva ustno informacijo o stanju na svojem računu obvezne
rezerve pod dogovorjenimi pogoji zaradi zaščite informacije.
IX. TARIFA
27. točka
Banka Slovenije pri opravljanju plačilnega prometa na
računu obvezne rezerve bank in hranilnic storitev ne zaračunava.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. točka
Dokončna poravnava obveznosti, ki izhaja iz določenega klirinškega sistema, nastane s poravnavo klirinških neto
obremenitev in odobritev na računih bank in hranilnic pri
Banki Slovenije.
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29. točka
Banke in hranilnice prejmejo podrobna navodila v zvezi
s sestavljanjem in pošiljanjem nalogov. Podrobna navodila
so na razpolago v Banki Slovenije, oddelek Plačilnih sistemov.
30. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
461.

2. člen
V prvem odstavku 52. člena se črtajo besede “s pravosodnim izpitom.”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve se po tem, ko da k njim
soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi.
Ljubljana, dne 12. septembra 1997.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
Gorazd Pust l. r.
K tem spremembam in dopolnitvam je dala soglasje
Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 023-07/97-2(N) z
dne 23. oktobra 1997.

Indeks rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji

Na podlagi 159. in 160. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

INDEKSA
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki
Sloveniji
1. Povprečni mesečni indeks gibanja cen življenjskih
potrebščin v letu 1997 je bil 100,7.
2. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin januarja 1998
v primerjavi s povprečjem 1997 je bil 104,7.
Št. 941-02-7/98
Ljubljana, dne 3. februarja 1998.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

462.

Uradni list Republike Slovenije

Spremembe in dopolnitve statuta Inženirske
zbornice Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 76.a člena zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 59/96) in v skladu s tretjim odstavkom
67. člena statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list
RS, št. 7/97) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na
2. redni seji dne 12. septembra 1997 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Inženirske zbornice Slovenije
1. člen
V 8. in 22. točki 40. člena statuta Inženirske zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97) se beseda “vlade” nadomesti z besedama “pristojnega ministra.”

463.

Etični kodeks članov Inženirske zbornice
Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 64. člena statuta Inženirske zbornice Slovenije in 11. člena poslovnika o delu skupščine IZS sprejetem na skupščini z dne 17. 3. 1997 objavlja
Inženirska zbornica Slovenije v Uradnem listu Etični kodeks
članov IZS, ki ga je na podlagi 4. točke 18. člena in 2. točke
63. člena statuta IZS Uradni list RS, št. 7/97 sprejela Skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 2. redni seji dne 12.
septembra 1997

ETIČNI KODEKS
članov Inženirske zbornice Slovenije
Upoštevaje merila stroke in osebne poštenosti, člani
Inženirske zbornice Slovenije (IZS) pri svojem delu spoštujejo poleg vseh aktov IZS tudi naslednja pravila:
1. Najpomembnejši cilji inženirskega strokovnega dela
so ob upoštevanju predpisov, moralnih, etičnih in strokovnih
norm: varnost, zdravje in blaginja ljudi, ohranjanje naravnega okolja ter razvoj kulture in grajenega okolja.
2. Strokovno mnenje inženirja mora biti nepristransko
in mora temeljiti na dokazljivih dejstvih.
3. V poslovnih zadevah je inženir zaupnik naročnika in
varuje njegov ugled in premoženje.
4. Inženir se izogiba slehernemu konfliktu interesov.
5. Strokovni ugled inženirja temelji na kakovosti lastnega dela. Inženir nepristransko priznava kakovost dela drugih
inženirjev in jim konkurira le lojalno. Vedno je pripravljen
omogočiti strokovno presojo svojega dela.
6. Inženir se stalno strokovno izpolnjuje in tako povečuje ugled svojega poklica. Strokovno izpopolnjevanje omogoča tudi svojim podrejenim.
7. Inženir mora opozoriti na neetično ravnanje člana
IZS.
8. Na odločitve inženirja pri delu za naročnika ne smejo vplivati njegovi odnosi s tretjimi osebami, ki bi utegnili
povzročiti konflikt interesov in s tem vplivati na kakovost
inženirjevega dela. Na take okoliščine mora inženir naročnika vnaprej opozoriti.
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9. Inženir ne prevzema dela pod pogoji, ki niso v skladu z njegovo poklicno etiko in ima pravico, da od dela
odstopi, če se take okoliščine pojavijo po prevzemu dela in
nanje ne more vplivati.
10. Inženir mora opozoriti naročnika na posledice morebitnih odstopanj od rešitev, ki mu jih je predlagal.

Št.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 65/98
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.

11. Inženir dobiva plačilo za svoje delo izključno od
naročnika.
12. Inženir spoštuje vse poslovne dogovore, čeprav jih
je sklenil le ustno.
13. Inženir ne nudi nižjih cen za dela, kot je to določeno v minimalnih tarifnih pogojih po določilih zakona.
14. Inženir spoštuje materialne in moralne avtorske in
patentne pravice drugih avtorjev in izumiteljev.
15. Inženir ne opravlja dela brez ustreznega plačila,
razen kadar gre za karitativno dejavnost.
16. Inženir mora kadarkoli omogočiti ustreznim organom IZS preverjanje spoštovanja tega kodeksa.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
Gorazd Pust, dipl. inž. l. r.

464.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
revidiranju poslovanja vzajemnih skladov

Na podlagi druge in tretje alinee 114. člena zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
RS, št. 6/94) izdaja strokovni svet Agencije za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o revidiranju
poslovanja vzajemnih skladov
I
V točki 1.13. sklepa o revidiranju poslovanja vzajemnih
skladov (Uradni list RS, št. 3/97), se v prvem stavku v
besedilu (“točka 1.6/8) črta številka “6/”.
2
V točki 1.13. sklepa se v prvem stavku za besedilom
“to mnenje” doda besedilo “skupaj z revidirano bilanco stanja in revidiranim izkazom uspeha”.
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Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.

465.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
revidiranju poslovanja investicijskih družb in
pooblaščenih investicijskih družb

Na podlagi druge in tretje alinee 114. člena zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
RS, št. 6/94) izdaja strokovni svet Agencije za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o revidiranju
poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih
investicijskih družb
1
V točki 1.13. sklepa o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list
RS, št. 3/97), se v prvem stavku v besedilu (“točka 1.6/8)
črta številka “6/”.
2
V točki 1.13. sklepa se v prvem stavku za besedilom
“to mnenje” doda besedilo “skupaj z revidirano bilanco stanja in revidiranim izkazom uspeha”.
3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 63/98
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.
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OBČINE
BOROVNICA
466.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US RS, št. 57/94), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statuta Občine Borovnica (Naš časopis, marec 1995) je Občinski svet občine
Borovnica na 30. redni seji dne 5. 2. 1998 sprejel

468.

Občinski svet občine Borovnica je na 30. seji dne 5.
2. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
Zemljišče parc. št. 3280/5 – pot 40 m 2 k.o. Borovnica preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, ki je družbena lastnina v uporabi Občine
Borovnica.
Št. 066/3-1/5-30/98
Borovnica, dne 5. februarja 1998.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto
1998 znaša 0,028 SIT in začne veljati s 1. 1.1998.
2. člen
Vrednost točke iz 1. točke sklepa se na trimesečje
revalorizira, glede na porast cen storitev v nizkih gradnjah,
ki jih objavlja GZS – Združenje gradbeništva in IGM.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS
in se uporablja od 1. 1. 1998.
Št. 066/3-5/5-30/98
Borovnica, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

467.

Sklep o prenehanju javnega dobra

Sklep o prenehanju javnega dobra

CELJE
469.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
(v k.o. Ostrožno)

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

SKLEP
o objavi sklepa o ukinitvi statusa zemljišča
v splošni rabi (v k.o. Ostrožno)
Objavljam sklep o ukinitvi statusa zemljšča v splošni
rabi v k.o. Ostrožno, ki ga je Občinski svet mestne občine
Celje sprejel na seji dne 18. 11. 1997, nanj pa sta dala
soglasje Občina Vojnik in Občina Štore.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.

Občinski svet občine Borovnica je na 30. seji dne 5.
2. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
Zemljišče parc. št. 809/2 – pot 144 m2 k.o. Breg
preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, ki je družbena lastnina v uporabi Občine Borovnica.
Št. 066/3-2/5-30/98
Borovnica, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95)
na seji dne 18. 11. 1997 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
(v k.o. Ostrožno)
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino, označeno s parcelno številko 1139/57 –
zelenica v izmeri 56 m2, ki je vpisana pri vl. št. 1492, k.o.
Ostrožno.
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2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Mestne občine Celje.

Št.
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jejo v prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1996.

3. člen
Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja
Občinskih svetov občine Vojnik in občine Štore.

3. člen
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Dobrepolje sestavljata pisni in kartografski del. Kartografski del je izdelan v
merilih 1:5000, 1:25000 in 1:50000.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Dolgoročni plan Občine Dobrepolje se spremeni in
dopolni tako, da se glasi:

Št. 46600-0197/97
Celje, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

DOBREPOLJE
470.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000,
dopolnjen 1996

Na podlagi 30., 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list
RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 29/95 ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje je
Občinski svet občine Dobrepolje na seji dne 23. 12. 1997
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000,
dopolnjen 1996
1. člen
Spremenijo in dopolnijo se: dolgoročni plan Občine
Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS,št.
23/86, 18/88 in 16/90) in Občine Kočevje za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/88, Uradni list RS, št.
2/92 in 43/94), družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88,
29/90, Uradni list RS, št. 34/92, 38/92) in družbeni plan
Občine Kočevje za obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS,
št. 8/88) ter prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/93,
17/94, 78/94) in prostorske sestavine dolgoročnega in
družbenega plana Občine Kočevje (Uradni list SRS, št.
8/88, Uradni list RS, št. 2/92 in 43/94) za območje Občine
Dobrepolje.
2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Grosuplje in Občine Kočevje za obdobje
1986–2000 se za območje Občine Dobrepolje preimenu-

Dolgoročni plan
I. UVOD
Dolgoročni plan Občine Dobrepolje za obdobje 1986–
2000 je pripravljen na osnovi analize razvojnih možnosti
Občine Grosuplje ter smernic za dolgoročni plan Občine
Grosuplje, ki se je preoblikovala s 1. 1. 1995. Na njenem
območju so nastale tri nove občine, pri čemer je bil Občini
Dobrepolje priključen tudi del bivše Občine Kočevje:
Ime stare
občine
do 31.12. 1994

Skupaj preb.
v stari občini
ob popisu 1991

Grosuplje

28151

Kočevje

18523

Ime nove
občine
od 1. 1.1995

Skupaj preb.
v novi občini
glede na
popis 1991

Grosuplje
Ivančna Gorica
Dobrepolje
Kočevje

13345
12101
3481
16965

Dolgoročni plan je bil dopolnjen in spremenjen leta
1989. Dolgoročni plan predstavlja podlago in splošno orientacijo za opredelitve in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnih planskih dokumentih.
1.1. Razvoj občine v širšem prostoru
Občina Dobrepolje je na južni meji osrednjeslovenske
ali ljubljanske regije. Sedež občine in njegova okolica ležita
v območju, ki še vedno gravitira na Ljubljano, čeprav je
središče Občine Dobrepolje, Videm oddaljeno od nje 35
km. Najjužnejši del občine pa 55 km od Ljubljane.
Celotna občina je s 30 ljudmi na km2 razmeroma redko
poseljena, gosteje poseljen je severni del, kjer je lociran
tudi pretežni del proizvodnih zmogljivosti. Pičlo demografsko rast ni spremljal ustrezen razvoj delovnih mest, oskrbnih
dejavnosti in komunalnega standarda.
Tako se na eni strani soočamo z nizko urbansko stopnjo občinskega centra, močno dnevno delovno migracijo v
Ljubljano, z nerešenimi problemi financiranja družbene in
komunalne infrastrukture s posegi na kvalitetno kmetijsko
zemljo, razvrednotenjem naravnega okolja, na drugi strani
pa tudi s praznjenjem obrobnih območij in opuščanjem kmetijske zemlje.
1.2. Demografski razvoj
Občina Dobrepolje sodi s 3481 prebivalci med manjše
občine v Sloveniji. Od tega je na Vidmu, ki je občinski center
439 prebivalcev. Odseljevanje prebivalcev iz območja občine se ustavlja. Ob ustreznih izboljšavah življenjskih pogojev
pa je realno usmerjena rast predvsem v večjih naseljih (bivši
centri KS) in občinskem centru (Videm).
Demografski razvoj občine bo v bodoče temeljil na
naravni rasti prebivalcev in pozitivnih selitvenih tokovih, ki
bodo manjši kot so bili v preteklem obdobju in odvisni od
intenzivnosti rasti delovnih mest v občini ter načina financiranja družbene in komunalne infrastrukture.

Stran

738 / Št. 11 / 13. 2. 1998

Osnovni pogoj za skladnejši razvoj je zagotovitev hitrejše rasti zaposlovanja v občini, oziroma investicij v nova delovna mesta. Enakega pomena kot pospešen razvoj gospodarstva in zagotavljanje pogojev za investiranje v nova delovna mesta je sistematičen razvoj kadrov.
1.3. Družbene dejavnosti
Razvoj družbenih dejavnosti se bo izražal v njihovem
obsegu in kakovosti. Prvo bo najbolj odvisno od obsega
specifičnih prebivalstvenih skupin, ki jim družbene dejavnosti zadovoljujejo skupne potrebe, drugo pa z načinom zadovoljevanja teh potreb. Pri tem niso najbolj pomembne samo
materialne možnosti, temveč tudi spremembe v tehnologiji,
načinu izvajanja posameznih dejavnosti ter večja ali manjša
skrb za posamezno sestavino družbenega standarda.
1.4. Prostorski in ekološki okviri razvoja
Značilnost obstoječega omrežja naselij se kaže v urejenem poselitvenem vzorcu, ki le v nekaterih primerih kaže
znake stihijskega razraščanja naselij. Osnovne značilnosti
dosedanjega razvoja poselitve in s tem povezani problemi
so:
– odseljevanje iz manj razvitih območij, opuščanje in
zaraščanje kmetijskih površin; socialna problematika,
– neustrezna preobrazba in konfliktna raba ter nedorečeno urejanje ravninskega prostora,
– degradacija naravnega okolja, propadanje kulturne
dediščine,
– nezadostna komunalna in prometna opremljenost,
– nezadostno število neagrarnih delovnih mest, slaba
starostna struktura kmečkih prebivalcev in neustrezna poklicna sestava,
– nezadostna in prostorsko slabo razporejena opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi.
Občina je s sosednjima občinskima centroma Grosupljem in Velikimi Laščami, ter dalje proti Ljubljani povezana z
regionalnim cestnim omrežjem, ki je v razmeroma dobrem
stanju. Z ostalimi sosednjimi občinami je Občina Dobrepolje
povezana z lokalnimi cestami, ki so še v makadamski izvedbi.
Podnebje v Občini Dobrepolje je precej ostro. To je
tipična kraška dolina z značilnim toplotnim obratom in hladnimi zimami. Območje občine pripada k notranjsko-kočevskemu klimatskemu rajonu, kjer se čuti vpliv Genevske depresije (večja količina padavin v hladnejši polovici leta), s
srednjo julijsko 19,2°C in srednjo januarsko temperaturo
–2,2 °C ter povprečno množino padavin med 1300 in
1400 mm.
Gozdovi pokrivajo precejšen del občine. Ob primernem gospodarjenju z gozdovi je mogoče, dolgoročno gledano, povečati etat in s tem povečati delež gozdarstva v
družbenem proizvodu občine. Obseg za kmetijsko proizvodnjo sposobnih zemljišč se krči.
V občini so večja sklenjena ravninska območja primerna za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, katere se glede na
sedanjo kvaliteto in možne melioracije lahko trajno nameni
kmetijski proizvodnji. Naravne razmere narekujejo usmeritev
kmetijstva v intenzivno živinorejo, pridelavo krme in poljščin
ter oživitev pašništva na površinah, kjer ni možno strojno
spravilo krme.
Problem pri dolgoročni oskrbi s pitno vodo je predvsem potencialna nevarnost onesnaženja virov (kraški teren)
ter potrebne investicije v ureditev in čiščenje črpališč ter
vodovodnega omrežja.
Bogata kulturna in naravna dediščina ter naravne razmere s krajinsko pestrostjo so temeljni pogoji za razvoj
turizma v občini.
Ekološko problematiko v Občini Dobrepolje lahko strnemo v naslednje značilnosti:
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– celotna občina pripada kraškemu svetu, pri čemer je
ekološko pomembna zlasti kraška hidrografija, ki zahteva
posebno skrb pri zaščiti voda pred onesnaženjem,
– prebivalci občine, ki je razmeroma redko poseljena,
so naseljeni pretežno v strnjenih vaseh v obcestni ali vrstni
strukturi. Tak tip poselitve, z gosto razvrščenimi in stisnjenimi hišami, povzroča nemalo težav pri urejanju medsosedskih odnosov in povzroča težave pri novogradnjah, po drugi
strani pa se veže nanj izrazito ekološka problematika odstranjevanja tekočih in trdih odpadkov (vprašanje greznic oziroma kanalizacije in divjih odlagališč). Upoštevati je treba, da
vsebujejo tudi na kmetijah tekoči odpadki vse več škodljivih
komponent (praški, čistila, barve, laki…),
– promet, ki poteka po območju občine povzroča v
stisnjenih vaseh z ozkimi cestami problem, ki ga je težko v
celoti rešiti,
– dolomiti in apnenčasti agregati so v Občini Dobrepolje ena redkih domačih surovin, ki jo je možno izkoriščati in
hkrati predstavljajo ekološke težave.
II. USMERITVE, ZASNOVA IN STRATEGIJA RAZVOJA V
PROSTORU
2.1. Globalne usmeritve razvoja v prostoru
Osnovni pogoj za izvajanje skladnejšega socialnega in
gospodarskega razvoja v prostoru je oblikovanje strategije
prostorskega razvoja, ki temelji na načelih trajnostnega in
sonaravnega razvoja. Ta bo na eni strani omogočal učinkovito in ekonomsko opravičeno gospodarjenje s prostorom,
humanejše in enakovredne pogoje življenja za vse prebivalce, nemoten razvoj in smotrno organizacijo vseh dejavnosti
v prostoru, na drugi strani pa racionalno izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in varovanje
okolja, ter naravnih in ustvarjenih vrednot tako za sedanje
kot za bodoče generacije.
Vse usmeritve razvoja v prostoru so prikazane tudi v
kartografskem delu plana, ki vsebuje naslednje zasnove:
1. Zasnova namenske rabe prostora (merilo 1:25000),
2. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja prostora
z vrstami prostorsko izvedbenih aktov (merilo 1:25000),
3. Zasnova vodnega gospodarstva (merilo 1:25000),
4. Zasnova komunalnega in energetskega omrežja (merilo 1:25000),
5. Zasnova prometnega omrežja (merilo 1:50000),
6. Zasnova TT omrežja (merilo 1:50000),
7. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine (merilo 1:25000).
2.2. Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru (karte št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 v kartografskem
delu plana)
Za zagotovitev skladnega in celovitega dolgoročnega
prostorskega razvoja je potrebno izoblikovati in izvajati tudi
strategijo prostorskega razvoja poselitve, pri čemer moramo
upoštevati predvsem naslednje usmeritve:
– trend stihijskega naseljevanja v dobro dostopnih naseljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične,
zemljiške in komunalne politike;
– boljšo oskrbo v vseh območjih je pri sedanji poselitvi
mogoče zagotoviti s krepitvijo lokalnih centrov, ki morajo biti
predvsem dobro dostopni gravitacijskemu zaledju in mu nuditi ustrezno dnevno oskrbo;
– odpiranje novih delovnih mest v teh centrih pogojuje
tudi delno priseljevanje prebivalcev, kar dodatno krepi razvoj naselij in ustvarja pogoje za večjo koncentracijo oskrbnih
dejavnosti;
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– učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti in z
organiziranim urejanjem tistih naselij, ki so vsaj delno komunalno že opremljena ali pa imajo vsestranske dolgoročne
razvojne možnosti, tako da je upravičeno usmerjati v njihovo
urejanje tudi večje začetne investicije;
– zahtevna priprava stavbnih zemljišč, visoka cena komunalne in energetske oskrbe, sedanja in bodoča delovna
mesta ter prometne povezave pogojujejo koncentracijo in
širitev poselitve v bolj urbanizirana območja občine in naselja s potrebnimi dolgoročnimi potenciali za razvoj;
– intenzivnejši razvoj v občini je mogoč le pod pogojem, da se na podlagi vsestransko preverjenih prostorskih
možnosti in omejitev pravočasno izdela vsa potrebna dokumentacija, da se zagotovi komunalna in prometna infrastruktura ter da graditelji upoštevajo veljavno dokumentacijo, kar
se izvaja z ustreznim nadzorom nad posegi v prostor;
– strateško je potrebno na Vidmu vzpostaviti občinski
center, ki bo zadovoljeval upravne, kulturne, gospodarske,
oskrbne in storitvene potrebe prebivalcev Občine Dobrepolje;
– smiselno je usmerjati nekoliko hitrejši razvoj lokalnih
centralnih naselij – centrov bivših krajevnih skupnosti, vendar v mejah prostorskih možnosti, ki so v večini naselij
omejene;
– za vsa ta naselja bomo morali s prostorskimi izvedbenimi akti prednostno določiti površine za stanovanjsko graditev, sicer se bo nadaljevala neorganizirana rast naselij;
– zagotovitev poseljenosti v hribovitih in južnih območjih bomo dosegli le z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna povezanost, možnost zaposlitve kmetov – delavcev v
bližni doma, zagotovitev osnovnega komunalnega standarda in osnovne oskrbe, stimuliranje in usmerjanje razvoja
primarnih dejavnosti, možnosti načrtovane novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov;
– varovanje vodnih virov kot prednostna naloga skladnega prostorskega razvoja, zahteva dosledno upoštevanje
režimov varstvenih območij vodnih virov, kakor tudi, glede
na kraški teren, stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega
območja;
– sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih
voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih virov z drugimi
posegi v prostor, je temeljni pogoj in naloga za ustvarjanje
zdravih bivalnih pogojev v občini;
– s primerno razmestitvijo in izvorom proizvodnih ter
drugih dejavnosti v prostoru bomo varovali okolje in postopoma izboljšali negativne vplive dosedanjega razvoja: onesnaženje vode in zraka, hrup, neprimerna preobrazba kmetijskih in gozdnih površin, degradirana območja;
– naravno in kulturno dediščino bomo ohranili le z njenim pravočasnim vrednotenjem in usklajevanjem z razvojem
drugih dejavnosti, predvsem pa z zagotovitvijo programa
vključevanja naravne in kulturne dediščine v družbeno življenje;
– pri usmerjanju razvoja poselitve bomo morali doseči
kvalitativni premik v procesu urbanizacije in nasploh v omrežju naselij. Ta bi se moral odraziti tako v razmestitvi dejavnosti
po naseljih, v fizičnih prostorskih strukturah naselij, v komunalni in energetski oskrbi, v prometnih povezavah med naselji in v naseljih, kakor tudi v socioekonomskih dejavnikih
ter v načinu usmerjanja in usklajevanja razvoja v prostoru.
Dolgoročna zasnova organizacije dejavnosti v prostoru
Občine Dobrepolje temelji tako na specifičnih geografskoprostorskih in ekoloških pogojih, kakor tudi na ekonomskih
in socialnih okvirih razvoja, ki pogojujejo uresničevanje sprejetih ciljev dolgoročnega razvoja.
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Glede primernosti prostora za prednostni razvoj posameznih dejavnosti bomo le-te organizirali po naslednjih kategorijah v zanje primernih območjih:
Razvoj primarnih dejavnosti:
– kmetijstvo bo v Občini Dobrepolje ostalo pomembna
gospodarska dejavnost, obdelovanje kmetijskih zemljišč pa
je povezano z razvojem obstoječih in novih kmetijskih gospodarstev;
– organizacija dejavnosti gozdarstva, kmetijstva in črpanja kamnitih agregatov mora biti podrejeno varstvenim
režimom varovanja narave in vodnih virov;
– za pridobivanje kamnitih agregatov je potrebno izbrati lokacijo, ki ne bo v večji meri ogrožala prebivalce in naravnega reda;
– ravninski osrednji del občine je prednostno namenjen razvoju kmetijstva; posebna pozornost v teh območjih
velja varovanju kmetijske zemlje pred spremembo namembnosti oziroma pravočasni uskladitvi dolgoročnih razvojnih
potreb naselij v teh območjih z interesi kmetijstva;
– z melioracijami in boljšo organizacijo kmetijstva (programi, pospeševalci) bomo usmerjali trajnostno uravnotežen
in sonaraven razvoj kmetijstva tudi v hribovitem delu občine;
Razvoj sekundarnih gospodarskih dejavnosti
– bo potekal le na obstoječih lokacijah, tako da bodo
izrabile razpoložljiv prostor in v novi obrtni coni.
Razvoj terciarnih dejavnosti:
– razvoj terciarnih dejavnosti (obrt, storitve, trgovina,
turizem) bo mogoč v naseljih, kjer je predvidena mešana
raba prostora. To pomeni gradnjo obrtnih delavnic ob stanovanjskih objektih z dovolj velikimi funkcionalnimi površinami
in že zgrajeno infrastrukturo;
– ureditev omrežja trgovin bo potekala skladno z investicijskimi možnostmi in stanovanjsko izgradnjo, pri čemer
bo potrebno zagotoviti dnevno oskrbo prebivalcev;
– gradnja obrtnih objektov bo možna tudi v novi obrtni
coni po sprejetih prostorskih in izvedbenih načrtih;
– večja skladišča bodo zgrajena v novi obrtni coni;
– objekti za storitve in trgovino bodo kot novogradnje
ali adaptacije obstoječih poslovnih ali stanovanjskih objektov zgrajeni v obstoječih naseljih;
– turistična dejavnost bo omogočena v centralnih naseljih, v turizem usmerjenih kmetijah, na atraktivnih območjih ter na površinah naravne in kulturne dediščine.
Razvoj kvartarnih dejavnosti:
– med katere sodijo upravne službe, družbene dejavnosti idr. in bodo organizirane na Vidmu ter na že obstoječih
lokacijah v posameznih krajevnih subcentrih;
– zagotovili bomo ustrezno dostopnost do vrtcev čim
večjemu številu otrok;
– ob nespremenjenih šolskih okoliših bo potrebno razširiti osnovno šolo na Vidmu;
– kot dopolnitev obstoječih zmogljivosti za kulturne dejavnosti bomo v največji možni meri izkoristili obstoječo stavbno dediščino;
– zdravstveno varstvo se bo še naprej razvijalo na obstoječi lokaciji;
– z ustreznimi rešitvami bomo poskrbeli tudi za socialno skrbstvo občanov.
Organizacija ostalih dejavnosti:
– predvsem stanovanjske graditve in infrastrukturnega
omrežja je prednostno vezana na omrežje naselij in njihove
medsebojne povezave;
– gradnjo počitniških hiš bomo usmerjali v ureditvena območja naselij, namenjena gradnji sekundarnih bivališč;
– poleg že obstoječih športnih igrišč bomo uredili tudi
nove površine namenjene športnim in rekreacijskim dejavnostim;
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– na območju sedanjega kamnoloma v Predstrugah
bomo dolgoročno težili za krajinsko rekultivacijo in sanacijo,
tako da bomo razpoložljiv prostor namenili za športne in
rekreacijske dejavnosti.
Zasnova namenske rabe prostora
(karte št. 1, 2, 3, 4, 7 v kartografskem delu plana)
Zasnova namenske rabe je prikazana na kartografskih
prilogah v merilu 1:25000 tako, da bo s srednjeročnimi
družbenimi plani omogočena njena dokončna uskladitev in
razmejitev po parcelnih mejah. Na kartah so prikazane naslednje kategorije rabe prostora, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi in sprejemanju srednjeročnih planov in pri
izdelavi prostorskih izvedbenih aktov (**- obvezna izhodišča
dolgoročnega plana RS, in *- obvezna izhodišča dolgoročnega plana Občine Dobrepolje):
– trajno varovana kmetijska zemljišča – 1. območje
kmetijskih zemljišč** (karta št. 1),
– varovalni gozdovi** (karta št. 1),
– gozdovi s posebnim namenom* (karta št. 1),
– ureditvena območja naselij** (karti št. 1, 2),
– skupno medobčinsko odlagališče odpadkov** (karti
št. 1, 4),
– varstvena območja vodnih virov** (karta št. 3),
– trase in varstvena območja infrastrukturnih objektov
in naprav** (karta št. 4),
– varstvena območja naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov** (karta št. 7).
Znotraj ureditvenih območij posameznih naselij je pri
pripravi srednjeročnih planov potrebno obvezno upoštevati
izhodišča dolgoročnega programa, zasnovo organizacije,
namensko rabo in varovana območja v prostoru. V srednjeročnem planu se ti elementi podrobneje razčlenijo predvsem s programskimi zasnovami.
Evidenca se tekoče dopolnjuje z novimi podatki.
V obdobju do leta 2000 se glede na predvidene posege v prostor ne bo bistveno spremenilo obstoječe razmerje
med gozdnimi, kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami. Za zagotovitev smotrne namenske rabe prostora
moramo upoštevati naslednje usmeritve in naloge:
– za planirani dolgoročni razvoj poselitve (naselja in
infrastruktura: urejanje in pridobivanje stavbnih zemljišč) mora biti temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj obstoječih naselij, s poudarkom na prenovi in racionalnejši ureditvi sedanjih površin naselij, stavbnega fonda in kompleksnih
območij,
– vsi zapolnitveni posegi v naseljih morajo biti predhodno preverjeni z ustrezno izvedbeno dokumentacijo, da si ne
bi zaradi kratkoročnih rešitev zapirali dolgoročnejših smeri
razvoja naselij in posameznih območij,
– površine, namenjene za dolgoročni razvoj naselij morajo biti praviloma manj kvalitetne kmetijske in gozdne površine,
– površine, ki so dolgoročno predvidene za poselitev,
izgradnjo infrastrukturnega omrežja in druge posege v prostor, se do spremembe namembnosti obravnavajo kot kmetijska oziroma gozdna zemljišča s tem, da niso dopustna
vlaganja v ta območja, ki imajo dolgoročni učinek (nasadi,
melioracije); sprememba namembnosti bo dokončno opredeljena v srednjeročnih planih,
– skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva in gozdarstva je opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne namenske rabe teh območij ter uskladitev bilance površin,
– zapuščanje kmetijske zemlje v hribovitih območjih
oziroma zaraščanje z gozdovi je potrebno preprečevati s
stimulativnimi ukrepi za ohranitev poselitve in nadaljnjega
razvoja kmetijskih gospodarstev v teh območjih,
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– za agrarne operacije so določene obsežne površine
v dolinskem območju občine,
– pri agromelioracijah je potrebno pred posegi po parcelah razmejiti površine za dolgoročni razvoj naselij in infrastrukture ter kmetijstva, posege pa uskladiti z varstvom naravne in kulturne dediščine,
– pomembnejši posegi na kmetijska in gozdna zemljišča so ureditve zbiralnikov vode,
– spremembe v obsegu kmetijskih in gozdnih zemljišč
od sedaj planiranega bodo potekale na račun gradnje počitniških naselij (tudi zmanjšanja ureditvenih območij počitniških naselij) ter na račun ureditve obrtne cone (površine se
bodo omejevale zaradi varstva vodnih virov ter varstva naravne in kulturne dediščine),
– Občinski svet občine Dobrepolje (v nadaljevanju: OS)
bo z odlokom opredelil površine in režim za varstvena območja vodnih virov, kar bo vplivalo na zmanjšan obseg posegov v ta območja in na način primarne rabe prostora,
– OS bo z odloki opredelil površine in režim v območjih
varstva naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov, ki jih
bo potrebno upoštevati tudi pri rabi kmetijskih in gozdnih
površin,
– OS bo z odloki opredelil velikost in režim za območja
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, kjer bo
potrebno upoštevati omejitve pri gospodarjenju z gozdovi
(upoštevani so tudi gozdovi zajeti v območja varstva naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov),
– za vsa degradirana območja (sanitarne deponije, peskokopi itd.) je potrebno izdelati in izvajati sanacijski program in rekultivirati območja po zaključeni uporabi v gozdne
ali kmetijske površine,
– za zagotovitev gradnje in obratovanja elektroprenosnega omrežja bo potrebno upoštevati omejitve pri rabi prostora.
Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z vrstami
prostorsko izvedbenih aktov
(karta 2 v kartografskem delu plana)
Osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja
naselij je optimalna povezava naselij z različnimi funkcijami
in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija
dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin.
Izhodišče za zasnovo omrežja naselij je planska tipologija naselij, ki izhaja iz analize stanja in razvojnih možnosti
vsakega posameznega naselja. Opredelitev gravitacijskih območij je dodatno izhodišča za določitev hierarhije naselij v
omrežju središč.
Dolgoročno bomo v občini razvijali naslednje tipe naselij:
– ruralna naselja (tip A),
– prevladujoča ruralna naselja (tip B),
– ruralno urbana naselja (tip C),
– prevladujoča urbana naselja (tip D),
– naselja mešanih tipov (npr. BC, CD…)
Za zagotovitev družbeno in gospodarsko smotrne prostorske organizacije proizvodnje, storitev, oskrbe, bivanja in
drugih dejavnosti ter za zagotovitev ustrezne stopnje družbenega standarda v vseh območjih občine, bomo razvijali Videm kot najpomembnejše središče nadaljnjega družbenega
in gospodarskega razvoja v Občini Dobrepolje z zaledjem
okrog 3.500 prebivalcev, ki že dosega potrebno stopnjo
centralnosti (tip D). Poudarek razvoja bo na vsebinskem in
kvalitativnem dopolnjevanju sedanjih funkcij. Na Vidmu bo
leta 2000 živelo približno 500 prebivalcev. Pridobila se
bodo potrebno nova delovna mesta. Nova delovna mesta
bodo nastajala predvsem v terciarni in kvartarni dejavnosti in
v prostorsko manj zahtevni proizvodni dejavnosti.
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Naselja Ponikve (tip C) in Pri cerkvi – Struge ter Lipa
(tip C) se bodo razvijale v krajevna lokalna središča (subcentralne vasi) z gravitacijskim zaledjem do 1000 prebivalcev, ki
s sedanjo opremljenostjo še ne dosegata stopnje centralnosti, v katero sta razvrščena. Zato je potrebno načrtno usmerjati nove dejavnosti in poselitev, ki bodo omogočile razvoj
ustrezne stopnje centralnosti. Naselja imajo možnost zmerne demografske rasti in lociranja novih zaposlitvenih zmogljivosti (drobno gospodarstvo) za lokalno zaledje polkmečkega prebivalstva.
Kompolje (tip BC) in Predstruge (tip C) sta mikrolokacijska centra, ki zaradi bližine močnejših središč izgubljata svojo

11 / 13. 2. 1998 / Stran 741

prvotno (ruralno) funkcijo. V teh naseljih moramo prednostno
stimulirati razvoj osnovne oskrbe in lokacije za obrtnike.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in s
tem povezanim urbanističnim urejanjem prostora so prikazane na isti karti po ureditvenih območjih naselij. Opredeljene
so glede na pretežno namensko rabo in enotne oblikovalske
in urejevalske značilnosti.
Uresničevanje nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva pripravo in sprejem ustreznih prostorskih izvedbenih aktov za celotno območje občine v skladu z določili zakona o
urejanju prostora in zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

PLANSKA CELOTA I.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

1

C

Ponikve

razpršena gradnja

2

/

nova obrtna cona
območje

/

dopolnitve – PUP,
dopolnitve gradnje-UrN za celotno naselje
novo ureditveno območje- ZN za celotno

PLANSKA CELOTA II.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

3

C

Predstruge

obcestna zasnova

4

A

Cesta

obcestna zasnova

5

A

Zdenska vas

vrstna zasnova

6
7

/
CD

novo območje kamnoloma
Videm

/
obcestna zasnova

8

A

Kračice

razpr. gradnja,

9
10
11
12
13
14
15
16

A
A
A
A
A
A
A
BC

Podgora
Mala vas
Zagorica
Brezje
Podpeč
Bruhanja vas
Podgora
Kompolje

vrstna zasnova
obcestna zasnova
vrstna zasnova
obcestna zasnova
vrstna zasnova
vrstna zasnova
obcestna zasnova
vrstna zasnova

dopolnitve-PUP, širitev-UrN za del naselja,
ZN (I. in II. faza) za del naselja,
UrN za sanacijo območja kamnoloma
dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del naselja
(skupinska lokcijska dokumentacija)
dopolnitve-PUP,
širitev -ZN za del naselja (skupinska
lokacijska dokumentacija)
UrN
dopolnitve-PUP, širitev-UrN za razširitev
šolskega kompleksa in ureditev
osrednjega trga z avtobusno postajo
dopolnitev-PUP (I. faza)
območje počit. hiš
širitev-PUP (II: faza)
dopolnitev gradnje-PUP
dopolnitve-PUP, širitev-UrN za del naselja
dopolnitve-PUP, širitev-UrN za del naselja
dopolnitve, širitev-PUP
dopolitev gradnje-PUP
dopolnitve gradnje-PUP
dopolnitve gradnje-PUP
dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del naselja
(skup. lokac. dokumentacija),
UrN za ureditev trga,
UrN za ureditev športnega igrišča ob šoli
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PLANSKA CELOTA III.

Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

17

A

Vodice

razpršena gradnja

18
19

A
A

Hočevje
GregorovcePekel

obcestna zasnova
razprš. gradnja,
območje počit. hiš

dopolnitve za kmet. namene- PUP,
širitev-UrN za območje počitniških hiš
dopolnitve gradnje-PUP
dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del naselja (I.
in II. faza), skupinska lokacijska dokument.

PLANSKA CELOTA IV.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

20

A

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje-PUP, širitev-UrN za del

21

A

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje-PUP

22
23

A
A

gručasta zasnova
razpršena gradnja

dopolnitev gradnje-PUP
dopolnitve gradnje -PUP

24

C

Tisovec
naselja
Četež pri
Strugah
Potiskavec
Kolenča vas,
Tržič, Paka,
Pri Cerkvi Struge, Lipa

obcestna zasnova

25
26
27

A
A
A

dopolnitev gradnje, širitev-PUP
UrN za del naselja (I. faza)
ZN za del naselja (II. faza)
dopolnitev gradnje, širitev-PUP
dopolnitev gradnje, širitev-PUP
dopolnitev gradnje-PUP, širitev-ZN za
del naselja

Podtabor
Rapljevo
Kukovo

obcestna zasnova
obcestna zasnova
obcestna zasnova

PLANSKA CELOTA V.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

28
29
30

A
A
A

Seč
Polom
Vrbovec

obcestna zasnova
vrstna zasnova
obcestna zasnova

dopolnitve gradnje-PUP
dopolnitve gradnje- PUP
dopolnitve gradnje – PUP

Zasnova vodnega gospodarstva
(karta 3 v kartografskem delu plana)
Glavna naloga na področju oskrbe z vodo je izboljšanje
oskrbe v celotni Občini Dobrepolje; namestitev dodatnih
črpalk in raziskovanje in odpiranje novih virov, rekonstrukcija omrežja. Vodni viri so nezadostni za planirano število
prebivalcev in za zmerno nadaljnjo rast. Nujna je dobra
omrežna navezava na območja, kjer je pitne vode več.
Zasnova komunalnega in energetskega omrežja
(karta 4 v kartografskem delu plana)
Odvajanje odpadnih voda:
Glavna naloga je izgradnja kanalizacijskega omrežja v
občini in obvezno priključevanje vseh območij na to omrežje. Izgrajena bo tudi čistilna naprava pri Bruhanji vasi, na
katero bo možno priključiti del kanalizacijskega sistema.
Pokopališča:
Pokopališča bomo urejali in po potrebi tudi širili na
sedanjih lokacijah. Način urejanja bo določen s prostorsko
izvedbenimi akti.
Zbiranje in ravnanje z odpadki:
V celotnem območju Občine Dobrepolje bomo zagotovili redno zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov.
Ravnanje s posebnimi odpadki bomo organizirali na
regionalni ravni.
Oskrba z električno energijo:

Oskrba z električno energijo bo zagotovljena s postopno izgradnjo srednjenapetostnega omrežja, transformatorskih postaj in nizkonapetostnega omrežja. Za predvidene
povezave z 20kV nadzemnimi daljnovodi in za obstoječe
20kV nadzemne daljnovode je potrebno rezervirati oziroma
upoštevati koridor širine 30m.
Oskrba s toplotno energijo:
Na področju oskrbe z energijo je zaradi neugodnih
klimatskih razmer prednostnega pomena izbor primernega
vira za pridobivanje toplote. Ob pričakovanem prostorskem
razvoju bi bila najprimernejša kompletna oskrba s plinom,
kar bi tudi zmanjšalo potrebe po električni energiji.
Zasnova prometnega omrežja
(karta 5 v kartografskem delu plana)
Prometno omrežje in naprave:
Zasnova prometnega omrežja, naprav in ureditev ter
kriteriji za urejanje so prikazani v kartografskem delu. Njihovo vzdrževanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo.
Osnovno cestno omrežje:
Nosilec cestnega prometa v območju Občine Dobrepolje je regionalna cesta, ki preko Ponikev in Predstrug
povezuje center občine z Zdensko vasjo proti Grosupljem
naprej z avtocesto. Prečno na to regionalno cesto se navezuje lokalna cesta, ki vzdolž dobrepoljske doline povezuje
naselja v občini, ter občino s sosednjima občinama Kočevje
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in Novo Mesto. Celotno prometno omrežje bomo izboljšali,
še posebj pa bomo poskrbeli za izboljšanje prometne povezanosti in dostopnosti južnega dela občine – Struge. Prizadevali si bomo za prekategorizacijo te prometnice v regionalno cesto.
Bencinski servis:
V občini načrtujemo izgradnjo bencinskega servisa, na
primernem prometnem vozlišču.
Železnica:
Do leta 2000 je planirana posodobitev železniške
proge.
Za vse posege v 200 m varovalnem progovnem pasu
železnice je potrebno upoštevati veljavni zakon o temeljih
varnosti v železniškem prometu in pravilnik o pogojih za
graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja in postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu (Uradni list SRS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov vseh bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne zaščite, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih
kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodečih tokov v prihodnosti elektrificirane železniške proge.
Javni potniški in blagovni promet:
Z javnim potniškim prometom bodo naselja v območju
Občine Dobrepolje predvsem dobro povezana z Ljubljano,
Grosupljem pa tudi z ostalimi naselji in območji. Linija javnega avtobusa poteka po lokalni cesti skozi Videm, kjer bo
urejena tudi nova avtobusna postaja. Avtobusne postaje v
ostalih naseljih bodo urejene na sedanjih točkah oziroma jih
bomo po potrebi premaknili na ustreznejše lokacije.
Peš in kolesarske poti:
Sistem peš in kolesarskih poti bo določen s prostorskimi izvedbenimi akti, še posebej v povezavi s stanovanjskimi,
rekreacijskimi in drugimi površinami, ki so pomembne za
dostop do delovnih mest. Pomembno je vzdrževanje okoliških poljskih poti za kolesarjenje.
Zasnova TT omrežja
(karta 6 v kartografskem delu plana)
Telekomunikacijsko omrežje
Telefonski naročniki v naseljih na območju Občine Dobrepolje bodo priključeni na KATC (končno avtomatsko telefonsko centralo).
Pošta
Pošta bo na Vidmu in v Strugah.
Usmeritve za varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine
(kartografski del plana, karti 7, 9)
Na podlagi doslej evidentirane naravne in kulturne dediščine ter nadaljnih raziskav, odkritij in dognanj bomo pripravili strokovne podlage za pripravo odlokov o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov ter ustrezne
režime za varovanje in razvoj ostale dediščine. Najpomembnješo naravno in kulturno dediščino bomo opremili tako,
da bo dostopna in predstavljena širši javnosti.
Evidenca naravne in kulturne dediščine v Občini Dobrepolje ter usmeritve za njeno varstvo in vzdrževanje so
opredeljene v gradivu “Strokovne osnove za varstvo naravne
in kulturne dediščine za prostorsko ureditvene pogoje”
(LRZVNKD, maj 1993), ki je sestavni del strokovnih podlag
dolgoročnega plana.
V gradivu “Smernice za varstvo naravne in kulturne
dediščine v Občini Grosuplje” (LRZVNKD, maj 1993), ki je
sestavni del strokovnih podlag dolgoročnega plana Občine
Grosuplje je pregled objektov in območij naravne in kulturne
dediščine, katera bo zaradi vrednosti in pomena Občinski
svet občine Dobrepolje razglasil za naravne znamenitosti
oziroma za kulturne spomenike.
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Dodatno bomo proučili pomembnost ostale kulturne
dediščine v občini.
2.3. Krajinska zasnova za dobrepoljsko dolino
(kartografski del z istim naslovom)
Krajinska zasnova izhaja iz posebnega analitičnega dela “Analiza možnosti dolgoročnega razvoja doline Gornje
Krke in Dobrepoljske doline”.
Območje krajinske zasnove obsega Dobrepolje in sicer funkcionalno območje dobrepoljske doline.
Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja:
1. Optimalno izrabljanje vseh naravnih potencialov prostora, zlasti še:
1.1. potencialov za pridelavo poljščin in krmnih rastlin
1.2. potencialov za razvoj gozdarstva
1.3. potencialov za razvoj izletniškega turizma in rekreacije
1.4. potencialov za pridobivanje gradbenih materialov,
toda na način, ki ne bo degradiral drugih potencialov ali
kakovosti življenskega okolja.
2. Ohranjanje in vzdrževanje v največji možni kakovosti
naravne in kulturne dediščine ter kakovosti življenjskega
okolja za prebivalce doline.
3. V največji možni meri izboljšati delovne in življenjske
možnosti in razmere za prebivalce doline.
Opredelitve za razvoj dejavnosti v prostoru
Kmetijska zemljišča
Razvoj kmetijstva bo potekal v postopkih spremembah
in intenzifikaciji sedanjih oblik pridelave v okviru izboljšav
pridelovalnih postopkov, izboljšav kakovosti z melioracijami
in zložbami z možnimi krčitvami zaraščenih zemljišč. Krčitve
in melioracije bodo manjšega obsega v okviru tistih zemljišč,
ki so opredeljena kot kmetijska, čeprav na njih sedaj ni
kmetijske rabe in če bo za to obstojal interes lastnikov.
Zaraščajoča se kmetijska zemljišča se lahko meliorirajo tudi za saditev hitrorastočih drevesnih vrst, če se s tem ne
poslabšuje raba sosednjih kmetijskih zemljišč, pri čemer
zemljišča ohranijo kmetijsko namembnost. Predvideni ukrepi za melioracijo kmetijskih zemljišč se nanašajo na popravke in vzdrževanje že izvedene melioracije Videm – Podgora,
melioracije in komasacije se lahko izvajajo na vseh zemljiščih 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč, v skladu s pozitvnimi predpisi in če za to obstaja interes lastikov.
Razmejitev med kmetijskimi in gozdnimi površinami
opredeljuje osnovni okvir, znotraj katerega lahko prihaja do
sprememb stanja zemljišč glede na druge dejavnike, ki vplivajo na kmetijsko pridelavo, ohranijo pa pravni status zemljišč, tudi v primeru, ko so opredeljena kmetijska zemljišča
zaraščena z gozdnim drevjem.
Kmetijska pridelava ostaja v okviru sedanjih oblik pridelovalnih enot, pri čemer nosilci razvoja, kmetje, KZ Dobrepolje, kmetijsko pospeševalna služba in Občina Dobrepolje prevzamejo
naloge iz DP.
Kmetijska zemljišča so opredeljena kot:
– zemljišča trajno namenjena kmetijski rabi – 1. območje kmetijskih zemljišč,
– druga kmetijska zemljišča – 2. območje kmetijskih
zemljišč.
Na prvem območju kmetijskih zemljišč je mogoča le
kmetijska raba v skladu z opredelitvami kmetijskih razvojnih
načrtov ter v skladu z opredelitvami DP in te krajinske zasnove. Zemljišča drugega območja je mogoče v skladu s dolgoročnim planom – krajinsko zasnovo, s srednjeročnim planom ali prostorsko izvedbenimi akti predvideti tudi za nekmetijske namene. Na zemljiščih prvega in drugega območja
se lahko izvedejo kmetijske melioracije in zemljiške operacije v skladu s predhodno izdelanim načrtom ter v skladu z
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analizami prostora. Te so del analize možnosti dolgoročnega razvoja, ki je bila pripravljena za to krajinsko zasnovo in z
njo sprejeta. Prav tako je potrebno pri melioracijskem poseganju v kmetijska zemljišča spoštovati in kreativno izrabiti
vse zatečene prvine naravne prvobitnosti in kulturnega vzorca, prostorske smeri ter splošne značilnosti krajinske slike,
kot so opredeljene v analizi možnosti dolgoročnega razvoja.
Prepovedano je zasipanje kraških vrtač in požiralnikov.
Poljedelstvo
Pridelovanje poljščin bo prilagojeno oblikam, ki jih razvija zasebno kmetijstvo. Prehajanje rabe zemljišč iz travinja v
njive in obratno, se s tem dokumentom ne omejuje ali usmerja.
Živinoreja
Razvoj živinoreje bo vezan na obstoječo obliko njene
organiziranosti. Tudi v bodoče naj bi se izrabljale sedanje
hlevske zmogljivosti v zasebnem sektorju. Novogradnje hlevov so mogoče le v okviru zasebnih kmetij na slabših zemljiščih ter v skladu s pozitivnimi predpisi za to vrstno gradnjo.
Gojenje hitrorastočih drevesnih vrst
Pobude, ki bi nastale v zasebnem kmetijstvu za gojenje
hitrorastočih drevesnih vrst, se usmerjajo na zaraščajoča
se, ali že zaraščena kmetijska zemljišča. Z ureditvijo takih
nasadov zemljišča ne postanejo gozdna, temveč ohranjajo
status kmetijskih zemljišč.
Gozdarstvo
V območju krajinske zasnove sta dve kategoriji gozdov:
– lesno proizvodni gozdovi ter
– gozdovi s posebnim namenom.
S krajinsko zasnovo poleg že opredeljenega gozda s
posebnim namenom – Gorica vzhodno od Vidma, uvajamo
tak status tudi za gozdove, ki so vidno najbolj izpostavljeni iz
osrednjega dela doline. Ti se bodo z odlokom razglasili za
gozdove s posebnim pomenom. Tak odlok bo poleg drugega odločal še:
– strogo prepoved sečnje na golo,
– izdelavo presoje vplivov na okolje kot del načrta za
vse večje gozdnogospodarske posege – zidava cest, vlak,
žičnic, ureditev nasadov hitrorastočih drevesnih vrst in podobnih.
Rekreacija in turizem
V območju bomo razvijali izletniški turizem ter možnosti
za lokalno rekreacijo. Zato bomo poleg transverzalnih peš
poti, ki potekajo čez območja:
– Evropska peš pot E7 – YU
Označili bomo dostope k lokalnim zanimivostim. Na
območjih za rekreacijo in turizem mora označevanje naravnih in kulturnih spomenikov potekati v soglasju z LRZVNKD,
ki bo k posameznemu objektu podala strokovne osnove. Te
bodo vsebinsko in oblikovno usklajene z veljavnimi predpisi:
– Podpeški jami in cerkvi Sv. Martina v Podpeči
– Lipovemu gaju in cerkvi Sv. Antona v Zdenski vasi
– Krkovu pri Podgori in Kompoljah
– razgledni točki na Kamen vrhu
– razgledni točki na Grmadi ter ta območja ustrezno
uredili, posebej
– razgledni točki na Stenah Sv. Ane
– dostop in vhodni del Podpeške jame
– dostop in vhod v Potiskavško jamo
– Lipov gaj pri Sv. Antonu
Ureditev bo vključevala:
– Podpeško jamo
Odstranitev odpadnih predmetov in druge navlake iz
vhodnega dela jame, postavitev informativnega panoja s
podatki o jami, ureditev vodniške službe za ogled notranjosti
jame. Program/projekt za ureditev Podpeške jame je potrebno izdelati v sodelobvanju z LRZVNKD.
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– Lipov gaj pri Sv. Antonu
Krčenje divje zarasti vegetacije v gaju, zdravstveni posegi v bolna drevesa, dosaditev manjkajočih lip, ureditev
prostora za občasno zbiranje – turistične prireditve, ples na
prostem, lokalni sejem in podobno. Za te posege bo potreben ureditveni načrt.
Turistično zanimiva so tudi manjša naselja v dolini z
ohranjenim ureditvenim vzorcem. Na športnih igriščih v naselju Videm, zgrajenih za potrebe šole, bomo omogočali
tudi rekreativne dejavnosti za prebivalce in obiskovalce doline. Poleg tega je v bližini naselja počitniških hišic zahodno
od Vidma predvidena ureditev lokalnega smučišča z manjšo
vlečnico.
Energetika
V območju Dobrepoljske doline je potrebno:
Rekonstrukcija daljnovodov bo opravljena na mestu
sedanjih tras brez dodatnih posegov na zemljišča.
Kanalizacija
Izdelati je potrebno projekt in izvesti sistem kanalizacijskega omrežja in povezave posameznih naselij na skupni
zbiralnik ter urediti čistilno napravo za odpadne vode pri
Bruhanji vasi in v Strugah. V manjših in bolj oddaljenih naselijh predvidevamo izgradnjo manjših lokalnih čistilnih naprav.
Odlaganje odpadkov
Zbiranje odpadkov bo organizirano v vseh vaseh v zabojnike, organiziran bo odvoz na centralno medobčinsko
odlagališče.
Vsa programska izhodišča se bodo uresničevala v skladu s programi posameznih nosilcev razvoja. Poleg tega pa
še:
– ukinila in sanirala se bodo vsa črna odlagališča v
občini
– saniralo se bo neustrezno spuščanje odpadnih voda
v naseljih Videm in Kompolje
– uredile se bodo javne površine v naselju Videm.
Pokopališče
Pokopališče v Strugah bomo širili proti jugu, vzhodu in
zahodu.
Industrija
– Iskra – industrija za avtomatiko – Predstruge
Širjenje tovarne v neposredni bližini sedanjih objektov
je omejeno s stanovanjskimi hišami, grobnico padlih borcev
in kmetijskimi zemljišči prvega območja. Potrebno bo pripraviti tak ureditveni načrt območja, ki bo omogočal:
– dobro izolacijo pred zunanjimi vplivi – predvsem prahom ter
– dobro izolacijo okolja pred možnimi vplivi iz tovarne
– boljše vklopljanje v ureditveni vzorec naselja.
– Slovenijales – Stolarna Dobrepolje, Podgorica
Današnji obseg zemljišč bo tovarna obdržala tudi v
prihodnje. Novogradnje bodo postavljene znotraj tovarniške
ograje. Tovarna bo uredila videz z nasaditvijo vegetacijske
zavese in drevoreda. Ureditev bo načrtovana v okviru ureditvenega načrta naselja Videm.
– KGP – Kočevje – Proizvodnja tramov Predstruge
Ureditev območja in okolice obrata bo načrtovana z
ureditvenim načrtom naselja Predstruge skupaj z ureditvijo
obcestnega prostora. Hkrati načrtujemo preselitev dejavnosti v novo obrtno cono, za katero je predviden zazidalni
načrt.
Ekstrakcija mineralnih surovin
S kamnolomom v Predstrugah upravlja Komunalno podjetje Ljubljana. V kamnolomu je separacija z letno proizvodnjo ca. 122.000 m3 različnih frakcij drobljene gradbene
surovine. Sedanji kamnolom se bo postopno zaprl, prostor
pa sprotno saniral. Za delovanje kamnoloma bo določena
nova lokacija, zahodno od sedanje, na njej bo postavljeno
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novo sodobno postrojenje, ki bo delovalo manj moteče za
okolje. Dolgoročne potrebe po prostoru so 15–20 ha zemljišča. Širjenje kamnoloma bo zaradi neugodnih vplivov na
okolje usmerjeno na način, da se ti vplivi zmanjšajo na
najmanjšo možno mero.
Najizrazitejše vplive:
– onesnaževanje zraka – prašni delci,
– hrup,
– neugoden videz okolja – vidne motnje,
– prometna obremenitev ceste Predstruge – Rašica je
razen zadnje, mogoče zmanjšati s preusmeritvijo odkopa v
sedanjem dnevnem kopu proti zahodu in sprotno sanacijo
razgaljenih pobočij. S tem bo omogočena tudi ustrezna
reliefna sanacija eksploatacijskega polja potem, ko bo izkoriščanje surovine opuščeno. Ureditveni načrt, ki ga bo pripravil upravljalec kamnoloma, bo poleg načina eksploatacije
urejal še:
– položaj drobilcev in separacije na način, da bo onesnaženje s hrupom in prahom okolice, posebej stanovanjskih objektov in delovne organizacije Iskra, zmanjšano na
sprejemljivo raven,
– faznost sanacije opuščenih eksploatacijskih polj, vendar na način, da bo upoštevana končna sanirana kontura
reliefa,
– ureditev nove dostopne ceste do novega kamnoloma.
Upravljalec kamnoloma bo z Občino Dobrepolje poiskal rešitev za prometne zagate in ekološke probleme v
ustrezni odškodnini in dogovorjenem režimu obratovanja.
Razvoj naselij in poselitve
V skladu z DP bo dan poudarek razvoju naselij:
– Videm
Videm je prostorosko in fukcionalno središče doline in
ima že sedaj številne središčne funkcije: sedež Občine Dobrepolje, osemletno šolo, matični urad, ambulanto, policijsko pisarno, poštni urad, sedež kmetijske zadruge, župnijski urad, pokopališče, trgovine, gostinski obrat boljše kakovosti, kinodvorano, športna igrišča. V bodoče se bodo središčne funkcije še povečale, predvsem z izboljšanjem
njihovih kakovosti in s poudarkom na skrbni ureditvi naselja,
z bolj poudarjenim mestnim značajem.
V naselju so dane možnosti širitve stanovanjske zidave
predvsem v vzhodnem delu naselja. V naselju se ureja kanalizacija ki bo speljana v skupno čistilno napravo pri Bruhanji
vasi.
V naselju se bodo urejale javne površine – trg sredi
naselja ter zelene površine.
– Predstruge
Naselje je spričo železniške proge, ki poteka skozi naselje, v preteklosti dobilo značaj proizvodnega območja Dobrepoljske doline. Posledica tega je neugoden videz naselja, ki
ni ustrezen glede na položaj naselja ob stopu v dolino.
Zemljišča za obrtno dejavnost bodo v bodoče v novi obrtni
coni. V naselju bo s tem omogočena zidava stanovanjskih
objektov. Urediti je potrebno tudi center naselja in predvideti
otroško igrišče. Potrebno je urediti tudi območje okolice
železniške postaje ter opuščenega kamnoloma in apnenice.
– Kompolje
Po velikosti drugo naselje v občini z nekaterimi središčnimi funkcijami, potrebuje ureditev posameznih njegovih delov slabšega videza ter ustrezno predstavitev zanimivega
ureditvenega vzorca naselja. Naselje se ureja s prostorsko
ureditvenimi pogoji.
– Pri Cerkvi -Struge
Naselje predstavlja enega pomembnejših centrov v občini. Naselju je potrebno glede na njegov položaj zagotoviti
dovolj možnosti za širitev. Obstoječi del se ureja s prostor-
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sko ureditvenimi pogoji, deli namenjeni širitvi pa z zazidalnimi načrti.
– Ostala naselja v dolini
Razvoj drugih naselij omejujejo ureditvena območja, ki
hkrati razmejujejo pozidljiva zemljišča od kmetijskih ali gozdnih zemljišč. V vseh naseljih, ki imajo opredeljena ureditvena območja, so možne novogradnje v obsegu dolgoročno
ocenjenih potreb po njih. Za vsa naselja je opredeljena
raven komunalne infrastrukturne opremljenosti:
– priključek na vodovodno omrežje,
– priključek na zbiralnik odpadnih vod,
– priključek na električno omrežje,
– priključek na telefonsko omrežje,
– urejeno odvažanje odpadkov na osrednje medobčinsko odlagališče komunalnih odpadkov,
– oskrbovanje drugih javnih površin iz sredstev za komunalno urejanje.
Tako novogradnja, kot prenove obstoječih objektov, se
morajo izvajati v skladu z naslednjimi smernicami:
– objekti morajo ohranjati lokalno arh. tipiko ter okvire
tipičnih vaških gabaritov, kot so opredeljeni v analizi možnosti dolgoročnega razvoja,
– položaj objektov se mora podrediti zazidalni strukturi
naselja, ki je opredeljena z zasnovo ureditve naselij,
– sprememba gospodarskih objektov v stanovanjske je
mogoča le znotraj ureditvenih območij naselij.
Obnovo kmetij, kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov je potrebno usmerjati v obrobja, vendar znotraj ureditvenih
območij naselij. Komasacijski načrti morajo pri delitvi zemljišč
upoštevati položaj posamezne kmetije ter njenih gospodarskih
objektov. Novogradnja stanovanjskih zgradb in hlevov izven
ureditvenih območij naselij ni dovoljena. Izven ureditvenih območij posameznih vasi tudi ni dovoljena nikakršna gradnja drugih objektov, kot čebelnjaki, lope, skednji, kozolci itd. Novogradnjam in prenovljenim objektom lastnik ureja okolje na način, ki je značilen za dosedanje vaške ureditve.
– Območja počitniških hišic
Gradnja počitniških hišic je omejena na dva območja:
– v ureditvenem območju Kračice zahodno od Vidma,
– v ureditvenem območju Gregorovce-Pekel, vzhodno
od Hočevja, kamor bomo usmerjali največji delež tovrstne
gradnje.
Počitniške hišice graditelji postavijo tako, da:
– kar najmanj spreminjajo naravni relief ter
– spoštujejo lokalno arhitekturno tipiko,
– graditelji ne smejo zasipati naravnih vrtač,
– graditelji morajo upoštevati veliko vidno izpostavljenost območij in zato uporabljati materiale in barvne tone, ki
se vidno utapljajo v barvo sosednjega gozda in travnikov, kar
velja še posebej za območje Kračice,
– ob počitniški hišici sme graditelj zasaditi samo sadno
drevje ali neutilitarno gozdno drevje, ki je lokalno značilno.
Največje dovoljene dimenzije objektov so:
– tlorisna površina 60 m2
– višina do slemena strehe 6 m.
Varstvo naravne in kulturne dediščine ter drugih kakovosti v prostoru
Vsi objekti in območja naravne in kulturne dediščine, ki
so predlagani v varovanje, se s tem planskim dokumentom
varujejo. Pogoje in režim varovanja opredeli poseben odlok,
ki ga sprejme občinski svet. Pogoji gospodarjenja ter drugih
posegov v gozdove s posebnim namenom opredeli poseben odlok, ki ga sprejme občinski svet.
Kmetijska zemljišča prvega območja so trajno namenjena kmetijski pridelavi in se smejo uporabljati izključno zanjo.
Sprejeti odloki o varovanju naravne in kulturne dediščine ter smernice, ki jih opredeljuje krajinska zasnova dobre-
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poljske doline so obvezno izhodišče za vse načrtovalne
dokumente, preko katerih se krajinska zasnova uresničuje.
Varstvo in izboljšanje okolja
Varstvo in izboljšanje okolja zagotavlja dosledno izvajanje načrtovanih opredelitev tega dokumenta, spoštovanje
opredelitev:
– zasnove namenske rabe prostora,
– zasnove krajinskih ureditev ter
– smernic za razvoj dejavnosti v prostoru.
Analiza ranljivosti posameznih sistemov okolja, ki so
izdelane v okviru analize možnosti dolgoročnega razvoja, je
potrebno upoštevati kot smernice za razvoj dejavnosti v prostoru in jih ustrezne službe, ki dajejo soglasja k razvojnim
posegom v prostor, ustrezno uporabljajo.
Opredelitve za uresničitev krajinske zasnove
Posamezna območja bomo urejali s prostorskimi izvedbenimi načrti:
– posamezne dele naselja Predstruge,
– posamezne dele naselja Cesta,
– lipov gaj in posamezne dele naselja v Zdenski vasi,
– posamezne dele naselja Videm,
– posamezne dele naselja Mala vas,
– posamezne dele naselja Zagorica,
– posamezne dele naselja Kompolje,
– območja kmetijskih melioracij.
– posamezne dele naselja Pri cerkvi in Lipa.
Ostala območja, ureditvena območja naselij ali njihove
posamezne dele bomo urejali s prostorsko ureditvenimi pogoji.
III. OBVEZNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
SREDNJEROČNIH PLANOV
Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike
Slovenije so v celoti upoštevana in prikazana v kartografskem delu. Ravno tako so opredeljena občinska obvezna
izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi srednjeročnih planov občine.
IV. URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
4.1 Program raziskav, analiz in študij, potrebnih za uresničevanje in dopolnjevanje plana
Temeljni instrument za uresničevanje dolgoročnega plana bodo srednjeročni družbeni plani občine in nosilcev planiranja, ki bodo upoštevali vsebinske usmeritve ter konkretizirali dolgoročne razvojne cilje in naloge določene s tem
planom.
Občina mora za izvajanje planov sprejeti:
– potrebne prostorske izvedbene akte,
– dopolniti odloke o varovanih območjih,
– zaostriti nadzor nad izvajanjem planov, načrtov, odlokov in izboljšati učinkovitost inšpekcijskih služb, poostriti
kaznovalno politiko,
– občina in ostale pristojne institucije zagotovijo stimulativne ukrepe za izvrševanje s planom zastavljene – predvsem prostorske politike.
Naloge, ki so potrebne za oblikovanje dokončnih rešitev, za spremljanje, uresničevanje in dopolnjevanje dolgoročnega plana, so izpostavljene v posameznih poglavjih tega plana.
V zvezi z razvojem posameznih dejavnosti v prostoru
bodo odgovorni nosilci razvoja zagotovili izdelavo:
– agrokarte za celotno območje občine (Upravna
enota),
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– študije o smotrni faznosti pridobivanja mineralnih
agregatov (uporabniki).
V zvezi z zavarovanjem in izboljšanjem vrednost okolja
bodo odgovorni nosilci razvoja zagotovili izdelavo:
– študije odvoza in odlaganja odpadkov za območje
celotne občine ter zbiranje in odvažanje sekundarnih surovin (Javno komunalno podjetje Grosuplje, Občina Dobrepolje)
– katastra virov onesnaževanja zraka in vode ter sanacijskih programov (Občinska uprava občine Dobrepolje),
– opredelitev varstvenih območij za pomembnejšo naravno in kulturno dediščino ter smernic za posege v tem
prostoru, pripravo odlokov o razglasitvi naravnih znamenitosti, kulturnih spomenikov ter opredelitev spomenikov izjemnega pomena za Republiko Slovenijo (LRZVNKD, Občinski
svet občine Dobrepolje).
Za učinkovitejše usmerjanje urbanega razvoja in urejanje naselij bomo:
– pravočasno opredelili nadomestna kmetijska zemljišča (Občina Dobrepolje),
– uskladili sistem financiranja izgradnje in delovanja
komunalnega omrežja in naprav (Občinska uprava občine
Dobrepolje, JKP Grosuplje),
– analizirali možnosti zajemanja zemljiške rente (Občinska uprava občine Dobrepolje),
– določili način obračunavanja komunalnega prispevka
in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v različnih
tipih naselij (Občinska uprava občine Dobrepolje, JKP Grosuplje),
– organizirano pristopili k sistematičnem urejanju obrtne cone v Predstrugah ter k pridobivanju investitorjev (Občinska uprava občine Dobrepolje).
Glavne naloge, vezane na urejanje prostora so:
– priprava geodetskih podlag skladno s sprejetim programom (Območni geodetski upravi Grosuplje in Kočevje),
– priprava dodatnih strokovnih podlag, potrebnih za
izdelavo prostorskih izvedbenih aktov skladno s programom
Občinskega sveta občine Dobrepolje,
– razvoj informacijskega sistema (evidence in spremljanje uresničevanja plana) (Občinska uprava občine Dobrepolje),
– organizacija strokovnih služb s področja urejanja prostora (OS Dobrepolje).
4.2. Merila, načela in pogoji za urejanje prostora
Osnovni pogoj za učinkovito pripravo prostorskih izvedbenih aktov je ažurna kartografska dokumentacija, zato
bomo zagotovili:
– obnovo upravno davčnega dela zemljiškega katastra
ter revizijo vrst rabe in katastrske klasifikacije,
– reambulacijo temeljnih topografskih načrtov (TTN) v
merilu 1:5000 in 1:10000,
– ciklično aerosnemanje,
– postavitev točk navezovalne mreže in sanacijo točk
njižjih redov,
– evidence: prostorski del zemljiškega katastra, register prostorskih enot, evidenca stavbnih zemljišč, evidence
za potrebe urejanja prostora.
Evidenca podatkov o prostoru in okolju ter strokovne
podlage, ki so sestavni del dolgoročnega plana vsebujejo
usmeritve, rešitve in pogoje, ki jih moramo upoštevati pri
pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov.
V procesu kontinuiranega planiranja sprejemamo tudi
obveznost in pogoj, da se strokovne podlage in evidence
stalno dopolnjujejo z novimi podatki in spoznanji, ki morajo
biti nosilcem planiranja in strokovnim organizacijam na razpolago pri pripravi planske in izvedbene dokumentacije.
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Usmeritve za urejanje prostora, varstva vrednot in okolja ter obvezna izhodišča za uresničevanje plana vsebuje
dolgoročni plan občine.
Pri urejanju pretežno ruralnih območij in naselij v njih
bomo – skladno z dolgoročno zasnovo poselitve, namenske
rabe in usmeritev razvoja v posameznih krajinskih območjih
– upoštevali naslednja temeljna načela in merila:
– aktivirali bomo vse primarne proizvodne potenciale
ter selektivno vnašali neagrarne funkcije,
– razmerje med primarnimi in urbanimi dejavnostmi bomo razvijali v smeri komplementarnega prepleta dejavnosti
in njihove ekološke skladne ugraditve v krajino; opredeliti
moramo podrobna merila za povezovanje in razmejevanje
mejnih struktur,
– strokovna podlaga za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v posameznem kulturno-krajinskem sistemu mora
biti agrokarta, ki mora opredeliti tudi poselitveni potencial
prostora glede na njegovo primarno funkcijo,
– razvoj naselij in spremljajočih dejavnosti bomo usmerjali skladno z merili, ki jih nalagajo potenciali, omejitve,
ekološke in morfološke značilnosti kulturnokrajinskih sistemov in samih naselij.
Za urejanje naselij z značilno enotno morfološko strukturo veljajo zaradi podobne problematike preobrazbe in rabe prostora naslednja okvirna merila in načela:
– pri razvoju vseh vasi (gručasta, vrstna, obcestna zasnova) je poudarek na ohranitvi morfološke zasnove in programski fizični revitalizaciji naselja,
– v primeru programske diferenciacije naselja moramo
zagotoviti nemoten razvoj kmečkih gospodarstev in ločiti
kmetijske proizvodne površine od novih urbanih,
– v vrstnih vaseh je mogoča rekonstrukcija posameznih kmetij. Nadomestni objekti kmetijskih gospodarstev morajo slediti morfološkemu vzorcu naselja. Nedopustna je
gradnja novih nekmetijskih objektov na zavrtnicah kmetij,
– za nekmečke prebivalce moramo zagotoviti lokacije
na zunanjem robu naselja, vendar tako, da ne posegamo v
najboljša kmetijska zemljišča in tako, da ne kvarimo vaške
tipike,
– obcestna naselja imajo največ možnosti za urbano
rekonstrukcijo in prostorsko intenzifikacijo. Poudarek urejanja mora biti na oblikovni in komunalni sanaciji. Preprečiti
moramo nekontrolirano rast in zraščanje obcestnih naselij.
Za urejanje prostorsko in oblikovno heterogenih naselij
veljajo naslednja merila in načela:
– opredeliti moramo homogene morfološke skupine v
naseljih (podrobne planske celote) in določiti režime za njihovo urejanje,
– z ureditvenimi načrti (z elementi dolgoročnega razvoja) bodo opredeljeni stiki med posameznimi obstoječimi morfološkimi strukturami in novo poselitveno strukturo. Nova
poselitvena struktura se mora naslanjati na merila, ki izhajajo
iz kompozicije celotnega naselja in tipa kulturne krajine,
– za vsako homogeno območje znotraj naselij moramo
definirati nadaljnji razvoj in določiti oblikovalske in urejevalske pogoje in načela. Skladno s prostorsko in oblikovalsko
problematiko, planiranimi posegi, postopnostjo izgradnje in
lastniško problematiko bomo določili načine urejanja teh
območij s prostorskimi izvedbenimi akti.
Podrobneje razčlenjena merila, načela in pogoji za urejanje naselij glede na njihove razvojne usmeritve in funkcije v
omrežju naselij pa bodo opredeljene v srednjeročnem planu
Občine Dobrepolje.
5. člen
Srednjeročni plan Občine Dobrepolje za obdobje
1996–2000 se spremeni in dopolni tako, da glasi:
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Srednjeročni plan
Občine Dobrepolje za obdobje 1997–2000
I. UVOD
Srednjeročni plan Občine Dobrepolje za obdobje 1996
do 2000 temelji na dolgoročnem planu Občine Dobrepolje
do leta 2000 ter na ocenjenih možnostih in pogojih družbenoekonomskega razvoja v občini. Podlaga za oblikovanje
srednjeročnega plana so prav tako razvojne usmeritve oziroma predvideni pogoji nadaljnjega prostorskega razvoja, ki
so opredeljeni v srednjeročnem planu Republike Slovenije.
1.1. Prebivalstvo in zaposlovanje
Počasna rast prebivalstva, demografska ogroženost v
preteklih letih je in še bo povzročila vrsto problemov, predvsem na socialnem področju, kjer je najbolj opazno zaostajanje standarda na področju družbenih dejavnosti kot tudi na
področju komunalne infrastrukture. V tem srednjeročnem
obdobju predvidevamo ustavitev padanja rasti prebivalstva
in njegovo ustalitev ali tudi skromno rast.
Razporeditev prebivalcev po območjih v občini bo enakomernejša kot doslej. V naseljih, kjer se je število prebivalcev precej zmanjšalo, bomo morali ta trend zaustaviti, predvsem z ukrepi za izboljšanje družbenega standarda ter zagotovitvijo delovnih mest v lokalnih središčih.
1.2. Razvoj družbenih dejavnosti
Ker je bil razvoj družbenih dejavnosti v preteklem srednjeročnem obdobju v zaostrenih gospodarskih razmerah
močno okrnjen, jim bomo v tem planskem obdobju posvetili
posebno skrb. Skrbeli bomo za izboljšanje kakovosti storitev v posameznih dejavnostih ter za dvig strokovne ravni
zaposlenih. Še nadalje bomo uveljavljali enakomerno dostopnost dobrin in storitev družbenih dejavnosti za občane
občine. Pri tem bomo dali prednost tistim krajem v občini, ki
najbolj zaostajajo.
Ustrezne prostorske zmogljivosti in izvajanje programov družbenih dejavnosti bomo zagotavljali z načrtnim vzdrževanjem ter obnavljanjem že obstoječih objektov.
Zdravstvo in socialno varstvo
Na področju zdravstvenega varstva v Občini Dobrepolje zasledovali naslednje cilje:
– boljše zdravstveno stanje prebivalstva z zmanjševanjem obolevnosti,
– učinkovitejše, boljše in dostopnejše zlasti osnovno
zdravstveno varstvo z zagotovitvijo primerne zdravstvene mreže in zobozdravstvene mreže,
– omogočili odprtje lekarne v občini.
Gornji cilji bodo doseženi z uresničevanjem prednostnih nalog, ki so:
– širitev zdravstveno vzgojne dejavnosti,
– večanje obsega preventivnih metod dela pri preprečevanju, odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji bolezni srca
in ožilja, rakastih obolenj in zobne gnilobe.
Otroško varstvo
S tem srednjeročnim planom določamo temeljne cilje
razvoja otroškega varstva kot so postopno izenačevanje pogojev za razvoj in življenje vseh predšolskih otrok, pospešeno izgradnjo osrednjega občinskega vrtca, ter dopolnjevanje institucionalnih oblik dela z dodatnimi programi za vse
otroke.
Osnovno šolstvo
Osrednja skrb bo namenjena izvajanju zagotovljenega
programa z uveljavljanjem dela in življenja osnovne šole.
Sprememba šolskih okolišev se ne predvideva. Sistem prevozov učencev je potrebno izboljšati tako, da bo vsak učenec imel možnost prevoza in možnost sodelovati v interesnih
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dejavnostih. Sicer pa bodo šole v tem obdobju izvajale več
interesnih dejavnosti tehničnega in kmetijskega področja.
Med večje investicije na tem poročju predvidevamo v
tem srednjeročnem obdobju razširitev osnovne šole na Vidmu. Poleg tega bomo v tem planskem obdobju skrbeli za
modernizacijo opreme in učil, ki so za sodobni pouk potrebna. Sem spada tudi modernizacija učilnic za naravoslovne
predmete in tehnično vzgojo, katere bomo uredili v vseh
popolnih osemletkah.
Kultura
Na področju kulture bo dan glavni poudarek razvoju
tistih dejavnosti, ki nudijo kulturne dobrine večjemu številu
občanov in omogočajo njihovo aktivno udeležbo. Zato bomo v programu dela na področju kulture prednostno obravnavali naloge za razvoj knjižničarstva, krepitev in razvoj ljubiteljske dejavnosti v kulturnih društvih in ukrepe za ohranitev
naravne in kulturne dediščine. Pospešili bomo čimbolj skladen razvoj kulturnih dejavnosti v občini, ter povečali dostopnost kulturnih dobrin občanov z boljšo izrabo obstoječih
kulturnih prostorov in izgradnjo novih.
Spomeniki na katerih se bo izvajalo varstvo v obdobju
1996–2000:
– Zdenska vas, p.c. sv. Antona Padovanskega, UA; n,
planska faza: C1
– Zdenska vas, jedro / vaško, U; n, planska faza: C1
Telesna kultura
Bolj kot do sedaj bomo morali izenačevati pogoje otrokom za aktivnosti v telesni kulturi. Primanjkljaj čutijo otroci,
ki niso vključeni v vrtec, mladina, ki nima ustreznih objektov,
predvsem v manjših vaseh in šolah, kjer še nimajo izenačenih minimalnih pogojev z ostalimi učenci znotraj naše občine.
Šport mladih v inačici množičnosti pa naj bi se odrazil v
športni rekreativni dejavnosti odraslih. Zatorej lahko pričakujemo nadaljnji porast in kvaliteto v športni rekreaciji v
toliko večji meri, kolikor bo boljši pristop do mladih v društvih in šolah pri interesnih dejavnostih in telesni vzgoji. Za
športno rekreativno dejavnost bomo skušali interesentom
zagotoviti obstoječe in nove športne prostore in površine za
vadbo; s prednostjo tistih rekreacijskih skupin, kjer je število
aktivnih v vadbeni skupini večje.
1.3. Oskrbne in storitvene dejavnosti
Osnovna naloga trgovine je stabilna, kvalitetna in dobro dostopna preskrba prebivalstva. Razvoj trgovine bo temljil na privatni pobudi in na zahtevah trga, racionalizaciji in
modernizaciji poslovanja ter kadrovski usposobljenosti.
Razvoj turizma v občini bomo gradili na osnovi naravnih
danosti s krajinsko pestrostjo, bogate kulturne dediščine,
bližine Ljubljane, z rekreacijskim povpraševanjem ter tranzitnega pomena občine. Nosilci razvoja turizma in gostinstva v
občini se morajo povezati z večjimi turističnimi organizacijami ter proučiti možnost otvoritve turistične poslovalnice v
občini Dobrepolje, ki bo obiskovalcem (izletnikom in turistom) nudila vse informacije glede kakovosti gostinskih uslug in možnosti obiskov naravnih in kulturnih znamenitosti v
Občini Dobrepolje. V gostinski dejavnosti bodo posebno
skrb namenili zlasti kvaliteti gostinskih storitev in pestri ponudbi. V zasebnem gostinstvu bomo pri odpiranju novih in
boljšem izkoriščanju obstoječih lokalov poiskali možnosti
stimuliranja kvalitetnejše gostinske in turistične ponudbe.
Drobno gospodarstvo in obrtne dejavnosti imajo pomembno vlogo tako z vidika prestrukturiranja in racionalizacije gospodarstva kot tudi možnosti večjega zaposlovanja.
Pospeševali bomo razvoj drobnega gospodarstva. Ustanavljanje enot drobnega gospodarstva in obrtne dejavnosti bomo podprli, še podebej tiste dejavnosti, ki so ekološko
nesporne in ki zagotavljajajo nova delovna mesta.
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1.4. Komunalna, vodnogospodarska in energetska infrastruktura
Zaradi zoženih materialnih možnosti se opredeljujemo
za selektivno politiko usmerjanja izgradnje prednostnih objektov komunalne in energetske infrastrukture.
Spodbujali bomo racionalno rabo energije z aktivnimi
in pasivnimi ukrepi (predvsem z dodatno toplotno izolacijo
objektov, s koncepti in organizacijo poselitve ter uporabo
alternativnih in komplementarnih energetskih virov). Naloge
na tem področju bodo tudi v bodoče sodile med prednostne.
Komunalno gospodarstvo
Za zagotavljanje skupnih potreb in interesov za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev komunalnih objektov in naprav bodo uporabniki in izvajalci zagotavljali sredstva na
sledeče načine:
– uresničevali bomo politiko cen komunalnih storitev,
– zaradi povečanja obsega komunalnih dejavnosti in s
tem komunalnih uslug ter izboljšanja vzdrževanja na obstoječih sistemih se bodo upravljalci komunalnih dejavnosti ustreznejše organizirali,
– za razširitev kanalizacijskega omrežja bomo zagotovili investicije za izgradnjo kanalizacije v Občini Dobrepolje,
skupaj s čistilnimi napravami,
– sanirali bomo vodovod in zamenjali dotrajana omrežja na območju občine,
– z odlokom bomo zaščitili obstoječe in potencialne
vire pitne vode in določili njihove varstvene pasove,
– nevarne in strupene odpadke bodo organizacije in
obrtniki, ki jih proizvajajo, odlagali na za to predvideni skupni
deponiji v ljubljanski regiji; do njene usposobitve pa jih bodo
skladiščili v skladu s sprejetimi pravilniki.
Toplotna oskrba
Proučili bomo možnost organizirane oskrbe območja
Občine Dobrepolje s toplotno energijo.
Oskrba z električno energijo
Razvoj oskrbe z električno energijo bo potekal v okviru
elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Na območju občine se bodo popolnile lokalne transformatorske
postaje, za katere je potrebno predvideti prosto lokacijo na
koncu daljnovodnih koridorjev. Lokacija mora biti čim bliže
eventualnim bodočim porabnikom ter normalno dostopna z
vozili.
V planu za vsako naselje je potrebno rezervirati koridor
širine 30m za izgradnjo 20kV nadzemnih napajalnih elektroenergetskih vodov.
Za posamezne objekte, kateri potrebujejo večjo priključno moč (obrtna cona, žaga, večje delavnice…) je potrebno predvideti koridor 20kV daljnovoda s pripadajočo
transformatorsko postajo.
1.5. Prometna infrastruktura
Vzdrževanje cest je dejavnost posebnega družbenega
pomena. Zagotovitev uspešnega vzdrževanja omrežja cest
na območju Občine Dobrepolje je naloga, ki je nujna za
normalen razvoj in ohranitev poseljenosti. Obnovljene ali
rekonstruirane in asfaltirane bodo vse krajevne in lokalne
ceste v občini.
Rekonstrukcija ceste pomeni razširitev ceste – oziroma razširitev vključno s položitvijo asfalta. Obnovitev in ojačitev ceste (večja vzdrževalna dela) pa pomeni zamenjavo
tamponske podlage ceste z naravnim tamponom, oziroma
navedena zamenjava tampona vključno z obnovitvijo asfalta.
Pri novogradnjah ali adaptacijah objektov, ki se nahajajo v varovalnem pasu državnih cest ne bodo priznane odškodninske zahteve zaradi hrupa, tresenja in podobno.
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1.6. Telekomunikacije
V naslednjih letih bomo storili vse, da bo telefonski
priključek dosegljiv vsakemu občanu na celotnem območju
občine. V sodelovanju s krajevnimi odbori (sofinanciranje)
bodo v skladu s kapacitetami telefonskih central razpeljali
telefonsko omrežje v vasi in naselke, kjer so potrebe in
interes največji. Zato bo potrebno izdelati projekt TK in
projekt razširitve oziroma zgraditve nove centrale.
Pri posegih v prostor, kjer je TK omrežje že zgrajeno je
potrebno predhodno pridobiti soglasje Telekom Slovenije.
Do leta 2000 je planirana ATC Krka, ki sega tudi na
področje občine do naselja Hočevje z okolico.
1.7. Stanovanjsko gospodarstvo
V Občini Dobrepolje bomo izvajali predvsem individualno stanovanjsko gradnjo glede na izkazani interes in potrebe. Pri gospodarjenju s stanovanjskim skladom bomo skrbeli, da bodo izpolnjeni minimalni tehnični in drugi normativi
in standardi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
1.8. Stavbno zemljiško gospodarstvo
Za stanovanjsko gradnjo, gradnjo proizvodnih, oskrbnih in infrastrukturnih objektov bomo zagotovili potrebna
nova stavbna zemljišča. Pridobivali in urejali jih bomo na
podlagi sprejetih zazidalnih, ureditvenih in lokacijskih načrtov. Pridobili bomo tudi del zemljišč, ki bodo potrebna za
gradnjo po letu 2000. Območja stavbnih zemljišč so opredeljena v prostorskih vidikih tega plana.
II. CILJI IN USMERITVE V ZVEZI Z UREJANJEM
PROSTORA IN VARSTVOM OKOLJA
2.1. Temeljni cilji razvoja v prostoru
Temeljni cilji, ki jih moramo doseči z načrtnim urejanjem prostora in varstvom okolja so:
– smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba
prostora,
– varovanje naravnih virov, naravnih in ustvarjenih vrednot,
– varovanje in izboljšanje človekovega okolja. Dolgoročni
plan občine, ki vsebuje usmeritve za uresničevanje teh ciljev,
bo osnovno vodilo za opredelitev posegov v prostor in za
njegovo urejanje.
Sprejeta zasnova poselitve in izhodišče za usmerjanje
novih dejavnosti in za širitev sedanjih zmogljivosti:
– Razvoj naselij bomo usmerjali na površine, ki so v ta
namen opredeljene v dolgoročnem planu. Učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo bomo zagotovili z večjo
koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so
delno komunalno že opremljena.
– Zagotovili bomo hitrejši razvoj lokalnih središč vseh
stopenj v mejah ugotovljenih prostorskih možnosti in potreb
zaledja. V teh naseljih bomo z načrtnim usmerjanjem stanovanj in novih dejavnosti postopoma zagotovili višji komunalni
standard, primerno oskrbo in možnosti zaposlitve skladno z
velikostjo gravitacijskega zaledja in oddaljenostjo od večjih
središč.
– Osnovni pogoj za uresničevanje planiranega razvoja
v pretežno urbanih naseljih je pravočasno pridobivanje in
urejanje stavbnih zemljišč ter preprečevanje neusmerjenega
prometa z zemljišči.
– Trend stihijskega poseljevanja v dobro dostopnih naseljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične,
zemljiške in komunalne politike.
– V ruralnih in pretežno ruralnih naseljih bomo razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjali gradnji za
potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev.
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– Zagotovitev poseljenosti v manj dostopnih območjih
bomo dosegli z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna
povezanost, osnovni komunalni standard in bližina osnovnega izobraževanja.
Globalna namenska raba površin in usmeritve za njeno
preobrazbo so določene z dolgoročnim planom.
Pri vseh posegih v prostor, ki so vezani na spremembo
namenske rabe zemljišč bomo dosledno upoštevali usklajen
razvoj vseh dejavnosti v prostoru, še zlasti pa uveljavitev širših
občinskih interesov pred vaškimi:
– Varovanje vodnih virov je prednostnega pomena pri
namenski rabi površin in urejanju prostora, zato zahteva
poleg doslednega upoštevanja režimov varstvenih območij
tudi, glede na kraški teren, stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega območja.
– Učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in z
gozdom bo mogoče ne samo z uskladitvijo namenske rabe
površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih
razvojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo
zagotavljal aktiviranje vsega prostora.
– Črpanje kamnitih agregatov moramo omejiti samo na
nov urejen kamnolom, pri opredelitvi lokacije in načina črpanja pa je prednostnega pomena varovanje vodnih virov, naravne in kulturne dediščine. Sanacija degradiranih območij
je obvezna za vse uporabnike.
– Naravno in kulturno dediščino moramo vključiti v celovito urejanje prostora. Pri tem moramo preseči današnji
predvsem konzervatorski pristop ter povezati interese družbenega razvoja s potrebami po njeni ohranitvi in vzdrževanju.
– Naravne razmere s krajinsko pestrostjo in bogato
dediščino moramo bolje izkoristiti pri razvijanju turizma ter za
rekreacijske potrebe prebivalcev občine in širšega zaledja.
Izboljšanje in varovanje okolja mora biti učinkovita kurativna in preventivna dejavnost, ki mora biti povezana predvsem z naslednjimi nalogami:
– primerna razmestitev in izbor proizvodnih in drugih
dejavnosti v prostoru,
– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,
– načrtno vlaganje v čistilne naprave in v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja,
– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v
prostor,
– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki
povzročajo hrup in onesnaževanje,
– varstvo okolja in izboljšanje njegove kvalitete mora
biti sestavni del ravnanja organizacij in skupnosti ter občanov pri sprejemanju odločitev, pri delu in v prostem času.
Na podlagi določil dolgoročnega plana bomo sprejeli
prostorske izvedbene akte kot podlago za operativno uresničevanje dogovorjenih nalog.
– Vse predvidene investicije, ki še niso podrobno preverjene v fazi vključevanja v planske akte, bomo preverili ob
izdelavi prostorskih izvedbenih aktov.
Pri urejanju naselij bo v obdobju 1996–2000 poudarek na zapolnitvah in kvalitetnemu urejanju pretežno pozidanih območij, zato moramo naseljem in delom naselij, kjer bo
prevladovala prenova in nadomestna gradnja posvetiti enako urejevalsko pozornost kot urejanju novih območij.
– Podrobne strokovne presoje in sprejetje ustreznih
prostorskih izvedbenih aktov moramo zagotoviti tudi za posege v prostor izven naselij: gradnji cest, hidromelioracijam,
gradnji počitniških objektov, črpanju kamnitih agregatov,
urejanju odlagališč odpadkov.
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2.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska
raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi
z urejanjem prostora
Organizacija dejavnosti v prostoru, sprememba namembnosti prostora in določila za izvajanje nalog v planskem
obdobju 1996–2000 temeljijo na usmeritvah dolgoročnega
plana (glej kartografski del plana in pripadajočo kartografsko
dokumentacijo).

Vsi planirani posegi v prostor in naloge v zvezi z urejanjem prostora so v tekstualnem delu plana prikazani po
planskih conah, planskih celotah in ureditvenih območjih,
opredeljenih v dolgoročnem planu občine. Obodna razmejitev območij, v katerih se bodo izvajali posegi, je prikazana v
kartografski dokumentaciji. H kartografski dokumentaciji
srednjeročnega plana sodijo tudi strokovne osnove izdelane
v merilu 1:2500 za planske celote I., II. in III:, ki vsebujejo
podrobnejše opredelitve za urejanje posameznih naselij.

PLANSKA CELOTA I.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

TTN, PKN
(zap. št. lista)

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

1

C

Ponikve

Velike Lašče 18, 19

razpršena
gradnja

2

/

nova obrtna cona

Velike Lašče 19

/

dopolnitve – PUP, dopolnitve gradnje-UrN za celotno
naselje
novo ureditveno območjeZN za celotno območje

PLANSKA CELOTA II.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

TTN, PKN
(zap. št. lista)

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

3

C

Predstruge

Velike Lašče 19, 20

obcestna zasnova

4

A

Cesta

Velike Lašče 20

obcestna zasnova

5

A

Zdenska vas

Velike Lašče 20,
Žužemberk 1

6

/

Velike Lašče 29

/

7

CD

novo območje
kamnoloma
Videm

Velike Lašče 30

obcestna zasnova

8

A

Kračice

Velike Lašče 30

9
10

A
A

Podgora
Mala vas

Velike Lašče 30
Žužemberk 21

raz. gradnja,
obm. počit. hiš
vrstna zasnova
obcestna zasnova

11

A

Zagorica

Žužemberk 21

vrstna zasnova

12
13
14

A
A
A

Brezje
Podpeč
Bruhanja vas

obcestna zasnova
vrstna zasnova
vrstna zasnova

15
16

A
BC

Podgora
Kompolje

Žužemberk 31
Velike Lašče 30
Velike Lašče 30,
Žužemberk 21
Vel. Lašče 30, 40
Žužemberk 31

dopolnitve-PUP,
širitev-UrN za del naselja,
ZN (I. in II. faza) za del naselja,
UrN za sanac. območja
kamnoloma
dopolnitve-PUP, širitev-ZN
za del naselja (skupinska
lokcijska dokumentacija)
vrstna zasnova
dopolnitve-PUP,
širitev -ZN za del naselja
(skupinska lokac.
dokumentacija)
UrN za celotno območje
predvidenega kamnoloma
dopolnitve-PUP, širitev-UrN
za razširitev šolskega
kompleksa in ureditev
osrednjega trga
z avtobusno postajo
dopolnitev-PUP (I. faza)
širitev-PUP (II: faza)
dopolnitev gradnje
dopolnitve-PUP,
širitev-UrN za del naselja
dopolnitve-PUP,
širitev-UrN za del naselja
dopolnitve, širitev-PUP
dopolitev gradnje-PUP
dopolnitve gradnje-PUP

obcest. zasnova
vrstna zasnova

dopolnitve gradnje-PUP
dopolnitve-PUP, širitev-ZN
za del naselja (skupinska
lok. dokumentacija),
UrN za ureditev trga,
UrN za ured. šport. igrišča
ob šoli
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PLANSKA CELOTA III.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

TTN, PKN
(zap. št. lista)

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

17

A

Vodice

Velike Lašče 9

razpršena gradnja

18
19

A
A

Hočevje
Gregorovce-Pekel

Žužemberk 12
Žužemberk 12, 13

obcestna zasnova
razp. gradnja,
območje počit. hiš

dopolnitve za kmet.
namene- PUP, širitev-UrN
za območje počitniških hiš
dopolnitve gradnje-PUP
dopolnitve-PUP, širitev-ZN
za del naselja (I. in II. faza),
skupinska lokacijska
dokumentacija

PLANSKA CELOTA IV.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

TTN, PKN
(zap. št. lista)

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

20

A

Tisovec

Žužemberk 33

obcestna zasnova

21
22
23

A
A

Žužemberk 42
Žužemberk 42
Žužemberk 42, 43

obcestna zasnova
gručasta zasnova
razpršena gradnja

24

C

Četež pri Strugah
Potiskavec
Kolenča vas,
Tržič, Paka,
Pri Cerkvi Struge, Lipa

doplnitev gradnje-PUP,
širitev-UrN za del naselja
dopolnitev gradnje-PUP
dopolnitev gradnje-PUP
dopolnitve gradnje -PUP

Žužemberk 43

obcestna zasnova

25

A

Podtabor

Žužemberk 43

obcest. zasnova

26

A

Rapljevo

Ribnica 3, 4

obcestna zasnova

27

A

Kukovo

Ribnica 4, 5, 15

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje,
širitev-PUP
UrN za del naselja (I. faza)
ZN za del naselja (II. faza)
dopolnitev gradnje,
širitev-PUP
dopolnitev gradnje,
širitev-PUP
dopolnitev gradnje-PUP
širitev-ZN za del naselja

PLANSKA CELOTA V.
Zap.
št.

Tip
naselja

Ime naselja

TTN, PKN
(zap. št. lista)

Prevladujoča
morfologija

Način urejanja naselja s PIA

28
29
30

A
A
A

Seč
Polom
Vrbovec

Ribnica 5, 6
Ribnica 15
Ribnica 15

obcestna zasnova
vrstna zasnova
obcestna zasnova

dopolnitve gradnje-PUP
dopolnitve gradnje- PUP
dopolnitve gradnje – PUP

Stanovanjska gradnja
Gradnja stanovanj, ki bo v Občini Dobrepolje predvsem individualna, se bo vršila predvsem znotraj ureditvenih
območij naselij (seznam naselij in načine urejanja glej v
tabeli zgoraj). Površine v ureditvenih območjih teh naselij
zadoščajo tudi za potrebe po letu 2000.
Izven ureditvenih območij naselij je možna le dopolnilna in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov namenjenih za lastne potrebe prebivalcev, v območjih, ki so označeni kot razpršena gradnja. Ta območja so prednostno namenjena razvoju in obnovi kmečkih in polkmečkih gospodarstev. Možna je tudi prenova, obnova, prezidava in dozidava
objektov, ki je v skladu z obstoječo tipologijo objektov v tem
območju in širšem prostoru.
V območja stavbnih zemljišč so vključena tudi zemIjišča z gospodarskimi objekti. Novogradnja stanovanjskih ob-

jektov na teh zemljiščih ob robovih in izven ureditvenih območij naselij je mogoča le izjemoma na podlagi predhodne
strokovne presoje.
Centralne dejavnosti
Prednostna naloga v zvezi s prostorsko organizacijo
teh dejavnosti je v tem planskem obdobju rezervacija primernih stavbnih zemljišč za centralne dejavnosti pred nesmotrno pozidavo. To bomo zagotovili s pravočasno pripravo in sprejemom prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo upoštevali razvojne potrebe tudi po letu 2000.
Tako na Vidmu načrtujemo širitev šolskega prostora in
sicer kot dopolnitev k obstoječi strukturi s širitvijo šolskih
prostorov na sosednje parcele.
V vseh večjih vaseh bomo skladno z izraženimi interesi
in potrebami zagotovili primerne površine za razvoj storitvene in uslužnostne obrti. Lokacije za te dejavnosti bomo
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zagotovili predvsem v centralnih območjih naselij, delno pa v
novi obrtni coni med Ponikvami in Predstrugami, za katero je
potrebno izdelati zazidalni načrt, ki bo opredeljeval tudi gradnjo teh objektov.
Proizvodne in servisne dejavnosti
Razvoj proizvodnih dejavnosti bo v obdobju 1996–
2000 usmerjen predvsem v širitev in tehnološko izboljšavo
sedanjih proizvodnih organizacij in sicer pretežno na sedanjih zemljiščih delovnih organizacij (glej kartografsko dokumetacijo in strokovne osnove v merilu 1:2500).
V obdobju do leta 2000 bomo zagotovili za prostorski
razvoj proizvodnih dejavnosti stavbna zemljišča in določili
pogoje za urejanje sedanjih stavbnih zemljišč.
Nove, danes še neznane investicije bomo usmerjali
predvsem v novi obrtni coni med Ponikvami in Predstrugami
ter pri Strugah.
Počitniška naselja
Za gradnjo počitniških objektov so v občini predvidena
dve ureditveni območji, ki so: Kračice, in Gregorovce-Pekel
(glej kartografsko dokumetacijo in tabelo zgoraj). Drugih
območij za gradnjo počitniških hiš ne bomo odpirali.
Prometne in komunalne dejavnosti
Prometne dejavnosti
Do leta 2000 bomo zagotovili stavbna zemljišča in
potrebno dokumentacijo za izboljšanje občinske cestne mreže. Pri načrtovanju in urejanju naselij bomo posvetili posebno pozornost ureditvi primernih dostopnih poti in cest.
Komunalne dejavnosti
Do leta 2000 bomo zagotovili stavbna zemljišča in
potrebno dokumentaciio za razširitev pokopališča v Strugah
(glej tabelo zgoraj) in pripravili načrte za ureditev vaških
centrov.
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo
za odpadno vodo. Na območju varstvenih pasov vodnih
virov mora biti zgrajena vodotesna kanalizacija. Do izgradnje
kanalizacije je odpadne vode možno odvajati v vodotesne
individualne greznice. Pri tem je potrebno upoštevati ukrepe
za zaščito vodnih virov za navedeno območje in navodila za
izgradnjo gnojišč in greznic.
V vseh naseljih je potrebno forsirati izgradnjo ločene
kanalizacije. Sanitarne odplake je potrebno speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so predhodno očiščene do mere kot to zahteva
sanitarna inšpekcija. Kolikor se v tehnološkem postopku
uporabljajo strupene snovi, se zahteva reciklaža z odvozom
suspenzij na za to določena odlagališča.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, morajo biti speljane preko lovilcev olja v
meteorno kanalizacijsko omrežje, ponikalnico ali naravni vodotok.
Meteorne vode z zelenih ali gozdnih površin in streh
morajo biti speljane v ponikalnice oziroma naravne recipiente (odprte jarke).
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije) lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju snovi lahko to v celoti prestreže.
Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko
manj vredna zemljišča. Za trde odpadke (ki niso strupeni) je
dovoljeno odlaganje le na deponijah, ki so za to posebno
urejene.
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Zaradi občutljivega kraškega območja bo posebej predpisana dovoljena uporaba gnojil (herbicidov, pesticidov) na
kmetijskih intenzivnih površinah.
Vodnogospodarske ureditve
Za načrtovane vodnogospodarske ureditve bomo v obdobju do leta 2000 zagotovili predvsem prostorske pogoje
za obnovo in sanacijo dotrajanih ali poškodovanih objektov
in naprav.
Vsi vodotoki in hudourniki ter njihova poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100-letne pogostnosti) območja predstavljajo prostor varovalnega režima. Za
posege v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje
odnosno soglasje upravnega organa, ki je pristojen za vodnogospodarstvo. V ta zaščiteni prostor je potrebno vključiti
tudi območja s hudourniškim značajem, kjer kakršenkoli
poseg v prostor lahko povzroči sekundarne erozijske procese in ogrozi imetje in življenje občanov.
Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
in ga prečkajo, je potrebno urediti tako, da bodo vsi stanovanjski in drugi objekti varni pred 100-letnimi poplavnimi
vodami. Tako zbrane vode je potrebno speljati vse do naravnega recipienta, ki je sposoben sprejeti iste brez škode za
dolvodne obrežne lastnike (prebivalci, naselja).
Pred izdelavo zazidalnih načrtov za dele ureditvenega
območja si mora investitor pridobiti elaborat poplavne in
hudourniške ogroženosti območja. Ta elaborat je sestavni
del zazidalnega načrta območja.
Kmetijske in gozdne površine
Kmetijske površine
Za večjo kmetijsko proizvodnjo bomo določili pogoje
za izvedbo agromelioracij na območju Strug. Območje agromelioracij prostorsko še ni proučeno, zato je pri načrtovanju
le-teh potrebno predhodno preveriti omejitve v prostoru (varovalni pasovi vodnih virov, kulturne – predvsem arheološke
in naravne dediščine ter druge prostorske planske odločitve). Na vseh kmetijskih zemljiščih 1. in 2. kmetijske cone v
občini so možne in dopustne zemljiške operacije (agromelioracije, komasacije), če se s tem strinjajo lastniki zemljišč v
skladu s pozitivno zakonodajo.
V letih 1996-2000 bomo zaustavili trend zaraščanja
kmetijskih zemljišč in jih, kjer je le mogoče ponovno vključili
v kmetijsko dejavnost.
Gozdne površine
Gospodarske gozdove bomo izkoriščali in urejali na
podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov.
Upoštevali bomo omejene pogoje gospodarjenja v varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom, ki so
opredeljeni v dolgoročnem planu. Za območja zaraščanja,
katera se bodo namensko opredelila za gozdarstvo, bo Zavod za gozdove pripravil programe za vlaganja v pospešeno
vključevanje teh območij v gozdno proizvodnjo.
Gradnja novih gozdnih cest je prikazana v grafičnem
delu DP v M 1 : 25000
Območja za pridobivanje mineralnih surovin
Pridobivanje dolomitnih in apnenčastih agregatov bomo zagotovili na podlagi izdelanih izvedbenih aktov na novem območju pri naselju Predstruge (način urejanja glej v
kartografsko dokumentacijo in tabelo zgoraj).
Za obstoječi kamnolom predlagamo postopno ukinitev, ki mora biti v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti,
do katerih se mora opredeliti tudi LRZVNKD.
2.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora
Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov
V obdobju do leta 2000 bomo dopolnili prostorske
planske akte in izvedbene akte. Prostorski izvedbeni akti so:
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– Prostorski izvedbeni načrti PIN, zazidalni načrt ZN,
Ureditveni načrt UrN, Lokacijski načrt LN.
– Prostorski ureditveni pogoji PUP za celotno obdobje
občine v skladu z določili zakona o urejanju prostora in
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
Kot dopolnitev dolgoročnega plana občine in podlago
na pripravo prostorskih izvedbenih aktov bomo zagotovili
izdelavo krajinske zasnove dobrepoljske in struške doline.
Realizacija nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva
pripravo in sprejem ustreznih PIN za vsa območja, kjer so
predvideni pomembnejši posegi v prostor.
PIN, ki se bodo izdelali in sprejeli v tem planskem
obdobju, so prikazani v tabeli na straneh 28 in 29 tega
dokumenta. Prikazani so tudi PIN, ki bodo v tem obdobju
izdelani zaradi pravočasne priprave zemljišč za posege v
prostor po letu 2000 (opredeljeni kot II. faza izvedbe).
Dinamika in zaporednosti izdelave PIN bo opredeljena
v programu, ki ga sprejme OS Dobrepolje. V programu se
bo določil tudi obseg in dinamika priprave geodetskih in
drugih podlag in način financiranja izdelave PIN.
Za celotno območje občine in naselja oziroma dele
naselij, za katere se ne bodo izdelali PIN oziroma se bodo
izdelali v kasnejši fazi, bomo zagotovili pripravo in sprejem
PUP. PUP se bodo izdelovali in sprejemali postopoma za
zaključena območja – planske celote. Tudi ta območja so
prikazana v tabeli na straneh 28 in 29 tega dokumenta.
Do sprejetja posameznih PUP veljajo za urejanje naselij
in območij določila urbanističnega reda Občine Grosuplje,
za območje Dobrepolja in Občine Kočevje za območje Strug,
razen v elementih, ki niso v skladu z DDP in SDP.
PUP bodo izdelani in sprejeti namesto urbanističnega
reda Občine Grosuplje, oziroma Občine Kočevje, za vse
štiri planske celote v Občini Dobrepolje. V posameznih planskih celotah bomo pri urejanju prostora upoštevali organizacijo dejavnosti, namensko rabo površin in varovanja območja kot obvezna izhodišča, opredeljene z DDP ter dodatno
konkretne naloge pri urejanju prostora v obdobju 1996–
2000.
Usmeritve za urejanje naselij različnih tipov so opredeljene v dolgoročnem planu in se upoštevajo kot obvezno
izhodišče pri pripravi PUP.
Usmeritve za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (PIA)
Pri pripravi PIA bomo upoštevali naslednje usmeritve:
– Podrobno bomo razčlenili namensko rabo skladno s
planirano organizacijo dejavnosti v posameznem območju;
pri tem bomo zavarovali lokacije za objekte in naprave širšega družbenega pomena, ki se bodo gradili v kasnejših fazah;
– Izboljšali bomo sedanje in uredili nove prometne ureditve in povezave, ki bodo omogočale varen promet in v
največji možni meri zaščito okolja pred hrupom;
– Zmanjšali bomo komunalne probleme z načrtovanjem komunalnega omrežja in naprav, ki ga bo mogoče
postopoma izgrajevati in izboljševati;
– Upoštevali bomo vsa v dolgoročnem planu opredeljena varstvena in zavarovana območja ter usmeritve o možnih posegih in ureditvah v teh območjih;
– Upoštevali bomo omejitve, opredeljene v odloku o
varstvu vodnih virov;
– Pooblaščena organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine je dolžna pravočasno pripraviti smernice in
pogoje za aktivno varovanje dediščine;
– Prednostno bomo pripravili načrte sanacij degradacije okolja in škodljivih vplivov v varovanih območjih;
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– Pri urbanističnem načrtovanju in ureditvah bomo poleg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevali merila za
oblikovanje kulturnega in humanega bivalnega ter delovnega okolja, pri tem bomo urejevalsko pozornost enakovredno
posvečali urbanim in ruralnim naseljem;
– Pri urejanju krajine bomo poleg funkcionalnih vidikov
enakovredno upoštevali ohranitev značilne krajinske podobe ter ekološkega ravnotežja;
– Za vse peskokope in kamnolome se izdelajo ureditveni načrti; sanacija se izvaja sočasno z eksploatacijo;
– Ureditveni načrti in sprotna sanacija se izvaja na vseh
odlagališčih;
– Vsi melioracijski posegi se pred pripravo tehničnega
načrta kompleksno ovrednotijo iz krajinskega in ekološkega
vidika; skladno z ugotovljeno problematiko se izdela UrN ali
PUP na podlagi celovitih strokovnih usmeritev;
– Pri urejanju vodotokov je uskladiti akcije vodnega
gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega varstva,
prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje kapacitete rečne struge in vsaj delno ohranjanje vegetacije;
– Oblikovalsko pozornost bomo posvečali tudi vključevanju naselij v kulturno krajino, predvsem oblikovanju robov
naselij (arhitektonski in krajinski vidik);
– Preverili bomo vse obremenitve okolja (sedanje in
pričakovane) ter načrtovali njihovo sanacijo;
Preverili bomo vse oblike ogroženosti prebivalcev ter
materialnih dobrin ter vključili v PIA določila v zvezi z gradnjo
tehničnimi in obrambno zaščitnimi ukrepi na obravnavanem
območju. Izdelava prostorskih izvedbenih aktov mora biti
tudi v skladu z usmeritvami, ki jih poda pristojna varstvena
služba LRZVNKD k vsakemu aktu posebej, v obliki posebnih
strokovnih podlag. Obstoječi elaborat (Strokovne podlage s
področja varstva naravne in kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje), ki so ga izdelali na
LRZVNKD julija 1997 je v celoti vključen v prostorsko plansko dokumentacijo občine kot del posebnih strokovnih podlag.
Geodetska dela
Geodetska dela in prostorske evidence so sestavni del
urbanističnega in prostorskega načrtovanja. V skupnem programu občine, upravne enote in republike bodo pričete in v
pretežni meri opravljene naslednje naloge:
– revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije,
– nastavitev prostorskega dela zemljiškega katastra,
– dopolnitev registra območij teritorialnih enot,
– nastavitev evidence stavbnih zemljišč,
– nastavitev evidence za potrebe urejanja prostora.
Geodetska uprava bo z ustrezno organizacijo zagotovila tudi redno vzdrževanje naštetih geodetskih evidenc. Geodetska uprava bo skupaj s posameznimi naročniki izdelave
prostorskih izvedbenih aktov (zazidalnih in drugih načrtov)
pravočasno zagotavljala izdelavo ustreznih podlag v merilu
1:1000 in 1:500.
2.4. Programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova
Skladno z zakonom o urejanju prostora so sestavni deli
srednjeročnih planov tudi programske zasnove za območja,
kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova. Dopuščena je možnost, da občinski sveti sprejmejo programske
zasnove naknadno, po istem postopku kot družbeni plan. V
tem poglavju obravnavamo zato le znane elemente programskih zasnov, ki jih je mogoče dopolniti na podlagi priprave
dodatnih strokovnih podlag.
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PLANSKA CELOTA I.

1
C
Ponikve
razpršena gradnja
dopolnitve gradnje-UrN za celotno naselje
Program:
– dopolnitev in izboljšava programa centralnih dejavnosti, predvsem osnovne preskrbe,
– stanovanjska gradnja, predvsem zgostitev obstoječih struktur,
– ureditev trga v naselju,
– ohranitev kmetijske kot prevladujoče funkcije v naselju,
– razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti,
– nadaljnji razvoj Delavsko varstvenega zavoda,
– ohranjanje in vzpostavitev zaključenih, kvalitetno oblikovanih ambientov.
2

/

nova obrtna
cona

/

novo ureditveno območje- ZN za celotno območje

Program:
– razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti za potrebe celotne občine,
– komunalna ureditev območja,
– oredelitev načina zazidave.

PLANSKA CELOTA II.
3

C

Predstruge

obcestna zasnova

dopolnitve-PUP, širitev-UrN (I. faza) za del naselja,
ZN (II. faza) za del naselja,
UrN za sanacijo območja kamnoloma

Program:
– razvoj mešanih obrtno stanovanjskih dejavnosti,
– preveritev možnosti za izkoriščanje obstoječega stavbnega fonda v obrtno-storitvene dejavnosti s prveritvijo možnosti za
spremembo namembnosti objektov,
– preprečitev stihijske gradnje – faznost izgradnje,
– postopna ukinitev kamoloma s preveritvijo za preureditev v športno rekreacijske namene,
– renaturacija kamnoloma.
– uredtev območja novega kamnoloma,
– komunalna ureditev naselja
4

A

Cesta

obcestna zasnova

dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del naselja
(skupinska lokcijska dokumentacija)

Program:
– ureditev centra vasi,
– ohranitev pretežno kmetijske funkcije,
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo skupinske lokacijske dokumentacije v delu naselja, ki se bo urejal z ZN.
5

A

Zdenska vas

vrstna zasnova

dopolnitve-PUP,
širitev -ZN za del naselja (skupinska lokacijska
dokumentacija)

Program:
– ureditev centra vasi,
– ohranitev pretežno kmetijske funkcije,
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo skupinske lokacijske dokumentacije v delu naselja, ki se bo urejal z ZN.
6

/

novo območje /

novo ureditveno območje- UrN za
celotno območje kamnoloma

Program:
– ekološko in krajinsko sprejemljiva ureditev kamnoloma s sprotno sanacijo opuščenih delov.
– komunalna ureditev območja.
7

CD

Videm

obcestna
zasnova

dopolnitve-PUP, širitev-UrN za razširitev
šolskega kompleksa in ureditev
osrednjega trga z avtobusno postajo

Program:
– dopolnitev in izboljšava programa centralnih dejavnosti, ki sodijo v pomembnejše (občinsko) lokalno središče,
– ureditev centra vasi z avtobusno postajo,
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– stanovanjska gradnja za potrebe lokalne koncentracije prebivalcev,
– razvoj manjše proizvodne in storitvene obrti,
– ohranitev in razvoj kmetijske funkcije,
– širitev šolskega prostora kot dopolnitev k obstoječi strukturi, razširitev šolskega kompleksa,
– bencinska črpalka,
– komunalna ureditev.
8

A

Kračice

razpršena
gradnja,
območje počit.
hiš

dopolnitev-PUP (I. faza)
širitev-PUP (II. faza)

Program:
– ohranitev pretežno kmetijske funkcije,
– preprečitev stihijske gradnje s faznostjo izgradnje.
10

A

Mala vas

obcestna
zasnova

dopolnitve-PUP, širitev-UrN za del naselja

Program:
– ureditev centra vasi,
– ohranitev pretežno kmetijske funkcije,
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo UrN za del naselja, ki je predviden za širitev.
11
A
Zagorica
vrstna zasnova
dopolnitve-PUP, širitev-UrN za del naselja
Program:
– oblikovanje manjšega javnega prostora v vasi,
– ohranitev obstoječe tlorisne strukture naselja,
– ohranitev pretežno kmetijske funkcije z razvojem obstoječih kmečkih gospodarstev,
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo UrN za del naselja, ki je predviden za širitev.
16

BC

Kompolje

vrstna zasnova

dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del naselja
(skupinska lokacijska dokumentacija),
UrN za ureditev športnega igrišča ob šoli

Program:
– ureditev centra vasi,
– ohranitev pretežno kmetijske funkcije z razvojem obstoječih in novih kmečkih gospodarstev,
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo skupinske lokacijske dokumentacije v delu naselja, ki se bo urejal z ZN,
– ureditev športnega igrišča ob šoli.

PLANSKA CELOTA III.
17

A

Vodice

razpršena gradnja

dopolnitve za kmet. namene- PUP,
širitev-UrN za območje počitniških hiš

Program:
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo UrN, ki je predviden za širitev.
19

A

GregorovcePekel

razpršena
gradnja,
območje počit.
hiš

dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del
naselja (I. in II. faza), skupinska lokacijska dokumentacija

Program:
– zgostitev grajene strukture v že pozidanem območju (I. faza)
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo skupinske lokacijske dokumentacije v delu naselja, ki se bo urejal z ZN (II. faza).

PLANSKA CELOTA IV.
20

A

Tisovec

Žužemberk 33

obcestna

Program:
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo UrN, ki je predviden za širitev.

dopolnitev gradnje-PUP,
zasnova širitev-UrN za del naselja
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Pri CerkviStruge, Lipa

Žužemberk 43
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obcestna

dopolnitev gradnje -PUP,
zasnova širitev UrN za del naselja
(I. faza), ZN za del naselja (II. faza)

Program:
– dopolnitev in izboljšava programa centralnih dejavnosti, predvsem osnovne preskrbe,
– ureditev športnega igrišča ob šoli in drugih rekreacijskih površin v naselju,
– ureditev in razširitev pokopališča,
– gradnja mrliške vežice,
– stanovanjska gradnja, predvsem zgostitev obstoječih struktur,
– ureditev trga v naselju Pri cerkvi,
– ohranitev kmetijske kot prevladujoče funkcije v naselju,
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo UrN in Zn, ki omogočata faznost izgradnje posameznih delov naselij,
– razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti.
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A

Kukovo

Ribnica 4, 5, 15

obcestna

dopolnitev gradnje-PUP
zasnova širitev-ZN za del naselja

Program:
– preprečitev stihijske gradnje z izdelavo UrN in ZN-faznost izgradnje psoameznih območij za širitev
2.5. Usmeritve za urejanje drugih območij v naseljih
Za urejanje drugih posegov v območja naselij bomo
upoštevali naslednje usmeritve.
Pokopališča se urejajo z ureditvenimi načrti. Nova pokopališča se parkovno urejajo.
Manjše površine za šport in rekreacijo v naseljih se
urejajo s PUP, večje sklenjene športne površine pa z UrN.
2.6. Urejanje ostalih naselij
Ruralna, pretežno ruralna in ruralno – urbana naselja
se bodo v tem planskem obdobju urejala na podlagi določil
PUP oziroma do njihovega sprejetja na podlagi določil UR.
Stanovanjska gradnja bo v skladu z določili urbanističnega reda in prostorskih ureditvenih pogojev dovoljena tudi
v mejah ostalih strnjenih naselij in zaselkov (v okviru VIII.
kat.) predvsem za prenovo in dograditev obstoječih domačij.
Podrobne usmeritve za urejanje različnih tipov naselij
so kot obvezno izhodišče za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov, opredeljene v DDP.
2.7. Urejanje posegov v prostor izven naselij
Za območja vseh planiranih hidromelioracij se izdelajo
UrN. Posegi v prostor se morajo pred pripravo tehničnega
načrta urediti tudi iz krajinskega in ekološkega vidika. Končna rešitev mora upoštevati vidike vodnega gospodarstva,
kmetijstva, ribištva, varstva naravne dediščine in krajine.
Za območja agromelioracij se izdelajo PUP razen v
območjih kjer je zaradi varovanja naravne in kuIturne dediščine potrebna izdelava UrN.
Za vsa območja pridobivanja mineralnih surovin se izdelajo UrN, ki vključujejo nadaljnjo eksploatacijo in začasno
sanacijo območij.
Za infrastrukturne objekte in naprave izven naselij se
izdelajo lokacijski načrti. Za omrežje lokalnega pomena se
izdela lokacijska dokumentacija na podlagi določil PUP.
Na prvih območjih kmetijskih zemljišč je predvidena
intenzivna kmetijska izraba za poljedelstvo in živinorejo, zato
na teh zemljiščih še posebej ne bomo dovoljevali urbanističnih posegov, postavitev lop, čebelnjakov, drugih “vrtičkarskih” objektov, živih mej in podobno. Takšni objekti niso
dovoljeni niti na drugem kmetijskem območju, če niso v
sklopu naselij ali na prostoru, ki je v dolgoročnem planu
opredeljen, kot prostor predviden za takšno gradnjo.
2.8. Naloge v zvezi z varstvom okolja
Zaradi naglega gospodarskega razvoja in ob zapostavljanju ekoloških vidikov postaja problem urejanja okolja vse
bolj zapleten. Zadnje čase pa se vedno bolj krepi družbena

zavest o nujnosti bolj organiziranih naporov za reševanje
obstoječih in novo nastajajočih okolskih (= okolje) in ekoloških problemov.
Kljub ukrepom in določenim naporom v prejšnjem srednjeročnem obdobju, glavni problemi okolja še vedno
ostajajo:
Kemične snovi, nevarni in posebni odpadki v okolju
Za reševanje teh problemov načrtujemo, da se bodo
vse organizacije in obrtniki, ki kot stranski produkt proizvajajo take snovi, vključile v zato ustanovljen regijski konzorcij in
da bodo nevarne in posebne odpadke odlagali na posebej
za to določeni regijski deponiji.
Odlaganje komunalnih odpadkov
Dosedanje, praviloma neurejeno odlaganje smeti in
odpadkov kjerkoli ali kvečjemu na neurejenih krajevnih smetiščih je stalen vir onesnaževanja. Z vzpostavitvijo centralne
medobčinske deponije bo za območje celotne občine organiziran tudi obvezen odvoz odpadkov na to deponijo.
Onesnažena voda
V prejšnjem obdobju so bile nakazane rešitve v zvezi s
čiščenjem odpadnih voda. Z izgradnjo čistilnih naprav bo
zagotovljena možnost, da se ustrezno prečiščujejo industrijske in komunalne odplake najbolj problematičnih območij.
Prioritetna naloga ostaja izgradnja kanalizacijskega sistema
v naseljih, na katerega se bodo obvezno morali priključiti vsi
onesnaževalci vode.
Za zavarovanje potencialnih virov pitne vode bo sprejet
odlok o zaščiti vodnih virov v Občini Dobrepolje.
Onesnaževanje zraka
Območje občine še vedno spada v cono ustrezne čistosti zraka, za katero ni potrebno sprejemati posebnih ukrepov.
Izgubljanje orne zemlje
Po sprejemu intervencijskega zakona o varstvu kmetijskih zemliišč pred spreminjanjem namembnosti smo iz zazidljivih con izvzeli vsa kmetijska zemljišča I. in II. kategorije.
Poizkuse samovoljne gradnje na teh zemljiščih inšpekcijske
službe dosledno odpravljajo. Izjemni možni posegi na ta
zemljišča so sprejeti z dolgoročnim planom Občine Dobrepolje.
Zaraščanje kmetijskih zemljišč je prisotno za kmetijstvo
na manj primernih zemljiščih, kjer je ekonomsko upravičeno
bodo taka zemljišča ponovno rekultivirana. Prepočasi pa
poteka preurejanje pašnikov in travnikov v orne njivske površine, predvsem v nižinskem delu, kjer so za to bolj primerni
pogoji.
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Nered v gradnjah
Nered v gradnjah je v porastu. To je posledica zaostrenih razmer v stanovanjskem gospodarstvu, v neizgrajenih
ekonomskih, davčnih, še posebej pa zemljiških mehanizmih
usmerjanja gradnje, neučinkovitosti upravnih in ostalih za to
zadolženih ustanov (v poslovanju, nadzoru in usmerjanju
gradnje) in neustrezne kaznovalne politike.
Zaustaviti moramo nespremenljive trende in zahtevamo
odločnejše posredovanje pri začetih nedovoljenih gradnjah
in preprečitev novih.
Kamnolomi, peskokopi in drugi posegi v prostor
Sanacija opuščenih kopov in priprava ustrezne dokumentacije za sanacije ostaja ena izmed pomembnih nalog iz
prejšnjega obdobja.
Poizkušali se bomo izogniti parcialnemu reševanju posegov v prostor in pomanjkanju strokovnosti v določenih
fazah, kar je do sedaj pogojevalo izsiljevanje rešitev novih
posegov v prostor brez alternativnih variant.
Zaključek
Občinski svet bo zagotovil izdelavo celovite analize o
stopnji onesnaženosti okolja v občini in izdelavi katastra
onesnaževalcev.
Takojšnjo saniranje okolskih in ekoloških problemov ni
možno opraviti v tako kratkem času kot je petletno srednjeročno obdobje. Zato si poleg postopnega saniranja obstoječih žarišč lahko postavimo za cilj, da ne bomo odpirali novih
problemov na tem področju.
Do leta 2000 načrtujemo, da bodo postali ekološki
kriterij novih investicij enakovredni ekonomskim, potem pa
moramo vztrajati, da ekološki vidiki postanejo najpomembnejši kriterij izmed vseh ostalih.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/96
Dobrepolje, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

Št.

Prihodki
Odhodki
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Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun financiranja

222,512.615
244,012.615

21,500.000

Spremembe višine prihodkov in odhodkov v bilanci
prihodkov in odhodkov so prikazane v posebnem delu proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40-1-86/98
Dornava, dne 3. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občina Dornava
Jožef Hojnik l. r.

472.

Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Dornava v letu 1998

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in
18. člena statuta Občine Dornava (Uradni vestnik Občin
Ormož in Ptuj, št. 15/95) je Občinski svet občine Dornava
na 29. redni seji dne 22. 1. 1998 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Dornava v letu 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dornava za leto 1998
se potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Dornava
začasno financirajo na podlagi proračuna za leto 1997.

DORNAVA
471.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Dornava za leto 1997

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine
Dornava (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 15/95) je
Občinski svet občine Dornava na seji dne 22. 1. 1998
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Dornava za leto 1997
1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Dornava za leto
1997 (Uradni list RS, št. 25/97) se spremeni višina prihodkov in odhodkov, in sicer:

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Dornava za leto
1998.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 40-1-87/98
Dornava, dne 3. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jožef Hojnik l. r.
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GORENJA VAS-POLJANE
473.

Sklep o uvedbi samoprispevka

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena
zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in
34. člena statuta KS Poljane, sklepa zbora krajanov dela
Poljan in Dobja – uporabnikov bodoče meteorne kanalizacije v naselju Dobenska Amerika in ceste Dobje – naselje
D.A. – Poljane, dne 12. 12. 1997, sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka (Uradni list RS, št. 86 z
dne 27. 12. 1997) in izida referenduma z dne 25. 1. 1998

Uradni list Republike Slovenije
urejala v fazah: v letu 1999 zemeljska dela, v letu 2000
asfaltiranje glavne ceste Dobje – naselje D.A. – Poljane in v
letu 2001 asfaltiranje odcepov.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo petih let, to je od
1. 2. 1998 do 31. 1. 2003 oziroma do pokritja polovičnega
deleža zavezancev do končne investicijske vrednosti ureditve glavne ceste Dobje – naselje D.A. – Poljane in dvetretjinskega deleža za ureditev odcepov.

1. člen
Na podlagi rezultatov referenduma z dne 25. 1. 1998
se uvede samoprispevek v denarju v delu KS Poljane, in
sicer za območje Dobenske Amerike – del naselja Poljane:
hišne št. 45, 46/a, 116–117, 129, 133–136 in 138 ter
del naselja Dobje: hišne št. 20–21, 25 in 27.

4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati:
a) za izvedbo meteorne kanaliazcije ca. 11 mio SIT, pri
čemer bodo zavezanci zbrali ca. 3 mio SIT, ostalo bo zagotovila KS Poljane iz proračuna občine in drugih virov (nepovratna sredstva Ministrstva za okolje in prostor),
b) za ureditev ceste je potrebno zbrati ca. 15 mio SIT.
Iz samoprispevka bodo zavezanci zagotovili polovični delež
končne investicijske vrednosti ureditve glavne ceste in dvotretjinski delež za priključke, to je ca. 8 mio SIT, preostala
sredstva bo zagotovila KS iz proračuna občine.

2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za
izgradnjo meteorne kanalizacije v naselju Dobenska Amerika ter za ureditev glavne (lokalne) ceste Dobje – naselje
D.A. – Poljane v dolžini ca. 1.150 m in odcepov v dolžini ca.
880 m (v skladu s sklepi zbora 12. 12. 1997). Meteorna
kanalizacija se bo zgradila v letu 1998, cesta pa se bo

5. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so lastniki vseh
stanovanjskih in počitniških hiš, ter gradbenih parcel na
območju za katerega je razpisan referendum (ne glede kje
imajo stalno bivališče).
Seznam zavezancev in višina samoprispevka je določena v naslednji razpredelnici:

SKLEP
o uvedbi samoprispevka

Zavezanec

Naslov

Slabe Metod in Marinka
Klemenčič Milan in Karla
Primožič Slavko in Damjana
Mur Roman in Anica
Strižnar Damjan in Barbara
Debeljak Tone in Matilda
Novak Marjan in Metka
Gantar Janez
Marc Anton in Marija
Činku Viorel
Primožič Dominik
Kržišnik Viktor
Bonča Tomaž
Ferdin Lado in Danica
Jelenc Cirila
Košir Anton
Pagon Zoran
Plestenjak Filip in Ana
Primožič Anton in Anica
Šubic Andrej in Nadja
Zorman Roman in Ingrid
Oblak Janko
Alič Anton in Ivanka
Potisk Ivan in Andreja
Tominc Andrej in Vida
Rešek Leopold
Mravlja Julijan in Lili
Peternel Jože
Mrak Janez
Ulaga Andrej
Zagradnik Maruša
Pintar Emil-Milan

Poljane 116
Poljane 117
Poljane 129
Poljane 133
Poljane 134
Poljane 135
Poljane 136
Poljane 138
Dobje 20
Dobje 21
Dobje 25
Doblje 27
Hotovlja 80
Grenc 4/a, Šk. Loka
Sestranska vas 16, Gor. vas
Dolge njive 11, Gor. vas
Mestni trg 36, Šk. Loka
Sestranska vas 16, Gor. vas
Frankovo n. 158, Šk. Loka
Novi svet 10, Šk. Loka
Frankovo n. 68, Šk. Loka
Poljanska c. 50
Hotavlje 66, Gor. vas
Poljane 45
Poljane 45
Poljane 46/a
Kidričeva c. 24, Šk. Loka
Tomaž/Praprotnim 2, Selca
Cesta M. Tita 71, Jesenice
Viška 49/c, Ljubljana
Pot Pomorščakov 11, Port.
Žlebe 1/I, Medvode

Znesek meseč. obroka
v DEM (v tolarski protivr.)
za meteorno kanalizacijo
(skupaj 48 obrokov)

Znesek meseč. obroka
v DEM (v tolarski protivr.)
za cesto, do pokritja
deleža (4. in 5. čl. tega skl.)

31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
–
–
–
–

42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
42,35
21,18
14,12
14,12
14,12

–
–
–
–

Uradni list Republike Slovenije

Št.

6. člen
Vsem zavezancem bo obračunavala in odtegovala samoprispevek računovodska služba pri KS Poljane na podlagi izstavljenih pložnic.
Zavezanci plačujejo samoprispevek v zaporednih mesečnih obrokih, tako kot je določeno v 6. členu tega sklepa.
Zneski, izraženi v DEM, se preračunajo v SIT po srednjem
tečaju BS z rokom plačila do konca meseca za tekoči mesec.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu št.: 51510-842-027-0082406, ki je odprt pri
KS Poljane. Sredstva se vsakomesečno ločijo na posebno
finančno kartico meteorne kanalizacije in na kartico za cesto.
8. člen
Vsa sredstva, ki bi jih KS pridobila od novih graditeljev
stanovanjskih hiš v Dobenski Ameriki (v skladu s pravilnikom
o financiranju, gradnji in uporabi komunalne infrastrukture v
Dobenski Ameriki) bo KS vložila v izgradnjo meteorne kanaliazcije oziroma v obnovo ceste in se upošteva pri končnem
obračunu. Za ta sredstva se delež (samoprispevek) zavezancev zmanjša.

POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil
izveden 25. 1. 1998 v mali dvorani kulturnega
doma v Poljanah
1. Volilna komisija je na podlagi pregleda glasovnih
spisov in zapisnika, ki ga je predložil volilni odbor, ugotovila,
da je postopek za uvedbo referenduma izveden v skladu z
zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na
izid glasovanja.
2. Izid glasovanja je naslednji:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 63 volilnih upravičencev,
– na referendumu jih je glasovalo 45 ali 71,43%,
– ZA uvedbo samoprispevka jih je glasovalo 41 ali
91,11%,
– PROTI uvedbi samoprispevka pa 3 ali 6,67%,
– neveljavna glasovnica je bila 1 ali 2,22%.
3. Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uvedbo samoprispevka v KS Poljane izglasovan, ker se je zanj
izreklo 91,11% volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Predsednica
Volilne komisije KS Poljane
Majda Debeljak l. r.

9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z določbami zakona o davkih obračunov
preko RUJP, enota v Škofji Loki.

GROSUPLJE
475.

10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral gradbeni odbor za izgradnjo komunalne infrastrukture v Dobenski Ameriki in Svet KS Poljane, ki je dolžan po končanem
zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru zavezancev po
tem sklepu o višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Za vse drugo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list RS, št. 35/85).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Predsednik
Sveta KS Poljane
Anton Krek l. r.

474.

Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, ki
je bil izveden 25. 1. 1998 v mali dvorani
kulturnega doma v Poljanah

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo samoprispevka za območje dela KS
Poljane (Uradni list RS, št. 86/97) daje Volilna komisija KS
Poljane
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Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje

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 35. seji, dne 28. 1.
1998 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem
zavodu Kekec Grosuplje
1
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec
Grosuplje znašajo od 1. 2. 1998 dalje mesečno na otroka:
SIT
– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja
43.210
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja
33.340
– program priprave otrok na
vstop v osnovno šolo v obsegu
do 600 ur letno
13.423
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.

Stran
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2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom
proračunskih sredstev lahko mesečno obsega največ povprečno porabljeno dvanajstino v letu 1997.

Št. 385-2/97
Grosuplje, dne 28. januarja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI
476.

nikov proračunskih sredstev na podlagi proračuna iz leta
1997, in sicer preko žiro računa Občine Hodoš-Šalovci.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Hodoš-Šalovci do sprejetja proračuna za
leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97) in na
podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci
(Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine HodošŠalovci na seji dne 29. januarja 1998 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Hodoš-Šalovci do sprejetja proračuna za leto
1998

3. člen
V odbodju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1997
in začete v letu 1997.
Sredstva za opravljena dela v zvezi z investicijami, začetimi na podlagi sklenjenih pogodb v letu 1997, se zagotavljajo in nakazujejo v obdobju začasnega financiranja ne
glede na določilo 2. člena tega odloka o izpolnitvi ostalih
predpisanih pogojev za porabo proračunskih sredstev.
4. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998.
5. člen
Z vsemi sredstvi, ki so namenjeni financiranju proračunskih dejavnosti za Občino Hodoš-Šalovci razpolaga župan.
6. člen
Ta odlok začne veljati z objavo v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 062/02-5/98
Šalovci, dne 29. januarja 1998.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto
1998 se financira zakonsko določene obveznosti do porab-

HRPELJE-KOZINA
477.

Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Hrpelje-Kozina

Na podlagi sklepa iz 27. redne seje Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina z dne 29. 1. 1998 objavljamo

SPREMEMBO ODLOKA
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Hrpelje-Kozina
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 61/97) se
7. člen sprememi in glasi:
7. člen
Opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi napravami individualne in skupne rabe, je s pripadajočim številom točk, za posamezne namembnosti razvidna iz
naslednje tabele:

Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Vrsta Opis opremljenosti
stopnja

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
3.
a)
b)
4.
a)
b)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a)
b)

1

Opremljenost s cestami
makadamska utrditev cestišča
asfaltirana utrditev cestišča
asfaltirana utrditev cestišča, z vsaj enim hodom za pešce
Opremljenost s parkirišči
možno parkiranje ob vozišču
posebej urejeno parkirišče
Opremljenost z zelenicami in rekreacijskimi površinami
urejene zelenice z nasadi in grmičevjem
urejene zelenice z nasadi in grmičevjem in urejeni športno-rekreacijski objekt
Opremljenost z javnim potniškim prometom
bližina postajališča primestnega prometa
bližina postajališča mestnega prometa
Opremljenost s kanalizacijo
Opremljenost z vodovodom
Opremljenost z električno energijo
Opremljenost s telefonskim omrežjem
Opremljenost z javno razsvetljavo
Opremljenost s kabelskim omrežjem za prenos TV in drugih signalov
Opremljenost s toplovodnim omrežjem
Opremljenost z javnim plinovodom
dimenzioniranim za kuhanje
dimenzioniranim za kuhanje in ogrevanje

Glede lege in namembnosti se stavbna zemljišča točkujejo po naslednji tabeli:
Namembnost

1.
2.
3.
4.

Stanovanjski namen
Proizvodni namen
Poslovni namen
Namen družbene dejavnosti

Območja
I.
II.
III.

IV.

80 70 40
400 350 300
320 280 240
120 80 60

30
200
160
40

2. člen
Te spremembe odloka se uporabljajo od 1. 1. 1998.
Hrpelje, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

478.
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Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje vasi Obrov

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v
skladu z volilnimi rezultati na referendumu dne 23. 11.
1997, je Svet KS Obrov na seji dne 1. 2. 1997 sprejel

Namembnost
2

3

4

8
15
25

20
30
45

15
20
30

5
10
20

10
15

20
45

15
30

5
10

10
10

20
30

15
20

5
5

15
10
20
15
10
10
10
10
30

45
20
45
40
30
30
20
20
50

30
15
30
25
20
20
15
15
40

10
5
10
5
5
5
5
5
20

10
20

25
40

20
30

5
10

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
vasi Obrov
1. člen
V skladu z odločitvijo volilnih upravičencev v vasi Obrov
Krajevne skupnosti Obrov, na referendumu dne 23. 11.
1997, se uvede krajevni samoprispevek za vas Obrov za
obdobje 5 let od prvega naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS, dalje.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo zbirala
za obnovo in modernizacijo vaških poti v vasi Obrov v obdobju 5 let.
3. člen
Samoprispevek se zbira v denarju na žiro račun Krajevne skupnosti Obrov, namensko za vas Obrov.
Samoprispevek se zbira tudi v drugačni obliki, ki predstavlja neposredno korist za izvedbo programa, in sicer:
– osebno delo oziroma prispevek občanov v delu in
materialu,
– odstop svojega zemljišča, potrebnega za izvedbo del
iz 2. člena tega sklepa,
– prispevek delovnih organizacij in samostojnih podjetnikov za svoje delavce v delu, materialu ali denarju, kadar
gre za neposredno korist podjetja ali samostojnega podjetnika.
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4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Obrov – v vasi Obrov,
in sicer:
– vsi zaposleni po stopnji 1% mesečno od bruto plače,
– samostojni podjetniki s stalnim prebivališčem ali sedežem dejavnosti na območju vasi Obrov 1% od bruto zavarovalne osnove mesečno,
– občani vasi Obrov na delu v tujini v višini tolarske
protivrednosti 200 DEM na leto,
– lastniki vikendov ali drugih nepremičnin, ki nimajo v
vasi Obrov stalnega prebivališča v višini tolarske protivrednosti 150 DEM letno,
– 1% od bruto prejemkov pokojnin, razen iz naslova
kmečkih in invalidskih pokojnin, ki so oproščeni denarnih
dajatev za samoprispevek,
– 1% od neto davčne osnove za obdavčenje dobička iz
redne in občasne dejavnosti oziroma priložnostnega dela.
Plačila samoprispevka v denarju so oproščeni vsi upravičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku. Za njih je
obvezna nadomestna oblika samoprispevka, če so zmožni
tako obliko samoprispevka nuditi.
Nadomestne oblike samoprispevka določi Svet KS
Obrov za vsakega posameznika posebej.
5. člen
Trenutno neangažirana sredstva iz samoprispevka se
lahko ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi ohranjanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne transakcije
so sredstva Krajevne skupnosti Obrov, namensko opredeljena za vas Obrov.
6. člen
Zapadle zneske samoprispevka obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač oziroma nadomestil in pokojnin.
Ostalim zavezancem plačila samoprispevka obračunava in odteguje posamezne zneske Republiška uprava za
javne prihodke – izpostava Sežana.
Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov v vasi
Obrov, ki nimajo stalnega bivališča na območju vasi Obrov
so dolžni plačati svoj delež samoprispevka dvakrat letno na
podlagi položnic, ki jim jih pošlje Krajevna skupnost Obrov.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po
predpisih iz davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih obresti.
7. člen
Sredstva za izvedbo uvedbe in realizacije uvedbe samoprispevka zagotovi KS Obrov, ki so strošek zbranih sredstev iz samoprispevka.
8. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu RS, ter začne veljati naslednji dan od objave v
uradnem listu, uporablja pa se od prvega naslednjega dne
po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 285/97
Hrpelje-Kozina, dne 2. februarja 1998.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Obrov
Miklavec Jožko l. r.

Uradni list Republike Slovenije

479.

Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v vasi Obrov za
obnovo in rekonstrukcijo lokalnih cest in
krajevnih poti v vasi Obrov

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) in 49. člena zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
15-561/94), daje Volilna komisija KS Obrov naslednje

POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v vasi Obrov za obnovo
in rekonstrukcijo lokalnih cest in krajevnih poti
v vasi Obrov
1. člen
Na območju KS Obrov so bili na referendumu dne 23.
11. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka za obnovo
in rekonstrukcijo lokalnih cest in krajevnih poti v vasi Obrov
ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 181 volilnih upravičencev,
– na referendumu je glasovalo 163 volivcev ali 90,05%
volilnih upravičencev v vasi Obrov,
– veljavnih glasovnic je bilo 158 ali 87,29%,
– neveljavnih glasovnic je bilo 5 ali 2,76%,
– ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je veljavno glasovalo 109 volivcev ali 60,22% vseh volilnih upravičencev,
ter 66,87% volivcev, ki so se udeležili glasovanja oziroma
68,98% volivcev, ki so pravilno glasovali,
– PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo 49 volivcev, oziroma 27,07% vseh volivcev, ter 30,06%
volivcev, ki so se udeležili glasovanja oziroma 31,01% volivcev, ki so pravilno glasovali.
2. člen
Na podlagi izida glasovanja Volilna komisija KS Obrov
ugotavlja, da je bil dne 23. 11. 1997 izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka v vasi Obrov za obdobje
5 let.
Obrov, dne 25. novembra 1997.
Predsednica
Volilne komisije
KS Obrov
Klementina Dodič l. r.

JESENICE
480.

Odlok o občinskem prazniku in spominskem
dnevu

Na podlagi 11. člena in v skladu s 26. členom statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96)
ter 26. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95 in 37/96) je Občinski
svet občine Jesenice na 35. seji dne 29. 1. 1998 sprejel

ODLOK
o občinskem prazniku in spominskem dnevu
1. člen
Občina Jesenice ima svoj občinski praznik.
Občina ima svoj spominski dan.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Praznik Občine Jesenice je 20. marec, ko so bile
Jesenice proglašene za mesto.
Spominski dan Občine Jesenice je 1. avgust v počastitev bitke na Obranci.

Št.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0102/97
Kamnik, dne 6. februarja 1998.

3. člen
Občina Jesenice obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo, na kateri se podeljujejo občinska priznanja
Občine Jesenice.
Spominski dan se obeležuje s slavnostno komemoracijo na Obranci.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 069-1/95
Jesenice, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.
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Župan
Občine Kamnik
Tone Smolnikar l. r.

KUZMA
482.

Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planov za
območje Občine Kuzma in odredba o javni
razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Kuzma

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, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
10/91, I-17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95, 44/97) ter 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni
list RS, št. 53/95), je Občinski svet občine Kuzma na seji
dne 23. januarja 1998 sprejel

KAMNIK
481.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Kamnik

Na podlagi 36. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95 in 25/97) 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 Kamnik
sprejel 6. 2. 1998

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Kamnik
I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik.
II
Javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih se začne
naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije na sedežu Občine Kamnik 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 pripombe, ki jih podajo
zainteresirane fizične in pravne osebe se v času javne razgrnitve posredujejo oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik.

ODREDBO
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planov
za območje Občine Kuzma in odredba o javni
razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Kuzma
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov za območje Občine Kuzma (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih aktov) in osnutek
sprememb in dopolnitev o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje Občine Kuzma (v nadaljevanju: PUP Občine Kuzma).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov in PUP
Občine Kuzma se razgrneta na sedežu Občine Kuzma. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti k osnutkoma, pismene pripombe
županu Občine Kuzma ali na sedežu Občine Kuzma.
Št. 63/98
Kuzma, dne 26. januarja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.
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LENDAVA
483.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Lendava in o izvajanju gospodarskih javnih
služb

Na podlagi 3. in 7. člena ter 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) in 24. člena statuta (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96
in 21/97) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 29.
1. 1998 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
in o izvajanju gospodarskih javnih služb
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: javne službe) na območju Občine
Lendava (v nadaljevanju: občina), ureja način njihovega
opravljanja in predstavlja koncesijski akt, s katerim se opredelijo dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe,
območja izvajanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in vse druge sestavine, potrebne za izvajanje javnih
služb.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov, v okviru racionalno, funkcionalno in
prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
II. JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javne službe v občini so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje (lokalnih cest) javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
9. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
10. oskrba naselij z zemeljskim plinom,
11. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin,
12. gasilska služba (varstvo pred požarom),
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13. plakatiranje,
14. izobešanje zastav,
15. mestno tržnico,
16. vzdrževanje parka, zelenih površin mesta, drevoredov in okraševanje naselja,
17. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
18. izvajanje lokalnega informiranja.
Kot javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje
javnih služb v občini se določijo s sklepom občinskega sveta
naknadno.
III. NAČIN IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA
JAVNIH SLUŽB
1. Splošne določbe
5. člen
Občina zagotavlja javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega
obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo;
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali
več javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava
monopolne dejavnosti, ki je določena javna služba, gre pa
za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno;
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več javnih služb, ki jih zaradi narave ni mogoče
opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj;
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava;
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je ta oblika primernejša od oblike iz prejšnjih alinei.
6. člen
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi občine
primerno, se občina lahko povezuje z drugimi občinami v
enotne funkcionalno in prostorsko zaokrožene oskrbovalne
sisteme opravljanja javnih služb.
Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.
2. V podjetju Komunala d.o.o. Lendava
7. člen
V podjetju Komunala d.o.o. Lendava, v katerem je občina kapitalsko udeležena, se kot javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
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5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje (lokalnih cest) javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin.
3. V režijskem obratu
8. člen
Režijski obrat se oblikuje z odlokom o organiziranosti
in delu občinske uprave.
9. člen
V režijskem obratu se kot javna služba izvaja dejavnost
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
4. Z dajanjem koncesij
10. člen
Ta odlok ima status splošnega koncesijskega akta in
velja za vse javne službe, katerih izvajanje zagotavlja občina
z dajanjem koncesije. Na njegovi osnovi se lahko opravi
poizvedovanje interesa potencialnih koncesionarjev in izvedejo javni razpisi za posamezno koncesijsko dejavnost ali
skupino dejavnosti.
11. člen
Na podlagi izdane koncesije se v občini kot javne službe lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
1. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
2. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
3. oskrba naselij z zemeljskim plinom,
4. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin,
5. gasilska služba (varstvo pred požarom),
6. plakatiranje,
7. izobešanje zastav,
8. mestno tržnico,
9. vzdrževanje parka, zelenih površin mesta, drevoredov in okraševanje naselja,
10. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
11. izvajanje lokalnega informiranja.
12. člen
Vsaka od koncesijskih dejavnosti iz 11. člena tega
odloka se izvaja na celotnem območju ali delu območja
občine.
Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno
predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podelitve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko
pogodbo, razen za dejavnost pod tč. 11. 3. člena, kjer je
koncesija že podeljena.
Župan kot zastopnik koncedenta, za vsako posamezno
ali skupino dejavnosti z javnim razpisom opredeli območje
izvajanja javne službe.
Javni razpis se pripravi v skladu z veljavno zakonodajo.
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13. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– biti mora ustrezno strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljen za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije, da s tem uporabnikom kontinuirano in kvalitetno zagotavlja dobrine in storitve;
– razpolagati mora s premoženjem v vrednosti najmanj
5% od predvidenega letnega prometa ali predložiti garancijo
banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal eventualno škodo, nastalo pri izvajanju
koncesije, za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar.
Merilo strokovnosti iz dosedanjih izkušenj so predvsem
reference in doseženi rezultati dosedanjega dela na področjih, ki so predmet koncesije.
Podrobnejša opredelitev pogojev iz tega člena, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar, se določi v javnem razpisu.
14. člen
Koncedent daje koncesionarju naslednja javna pooblastila:
– pravico in dolžnost upravljanja in vzdrževanja objektov, naprav, omrežij in drugih sredstev, ki so last koncedenta ter skrb za strokovno tehnično podlagi razvoja le-teh;
– pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembo
cen javnih dobrin oziroma storitev in po soglasju koncedenta zaračunavanje le-teh;
– pravico sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije;
– pravico obračunavati in pobirati pristojbine in prispevke;
– pravico dajati soglasja in dovoljenja za priključitev
uporabnikov na obstoječe omrežje in naprave, ki so predmet koncesije;
– pravico prekiniti dobavo javnih dobrin neplačnikom v
skladu s predpisi.
15. člen
Koncesionar mora:
– zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav, omrežij, ki
so vezana na predmet koncesije;
– v okviru tehničnih in finančnih možnosti koncedenta
izdajati soglasja za priključitev na objekte, naprave in omrežja, ki so last koncedenta;
– opravljati strokovno tehnične podlage za razvojne naloge v soglasju s koncedentom, vse s ciljem, da so uporabnikom kontinuirano in kvalitetno zagotovljene javne dobrine
oziroma pravočasno in kvalitetno zagotovljene storitve;
– upoštevati tehnične, sanitarne in druge standarde in
normative, povezane z izvajanjem koncesije;
– omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije s strani
koncedenta.
16. člen
Koncesionar izoblikuje ceno posamezne javne dobrine
ali storitve na podlagi:
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– deleža materialnih stroškov, upoštevajoč normative
in standarde dobrin ali storitve ter načela dobrega gospodarjenja,
– deleža plač neposredno zaposlenih pri izvajanju koncesije,
– deleža za vračilo posojil, najetih za financiranje razvoja dejavnosti po koncesijski pogodbi,
– deleža obračunane amortizacije po stopnjah, ki jih
določi koncedent,
– izjemoma tudi deleža kalkulativnega dobička.
Cene potrdi občinski svet.

23. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesije v
dogovorjenem roku,
– če koncesionar ne izvaja koncesije po lastni krivdi in
zato nastajajo motnje pri oskrbi uporabnikov,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu
povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo,
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost
preneha izvajati kot javna služba ali koncesionirana javna
služba.

17. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom
in je odgovoren za izterjavo zaračunanih zneskov.
Koncesionar zaračunava vkalkulirano amortizacijo in
del kalkulativnega dobička za račun koncedenta.
Koncesionar ima pravico do dodatnega financiranja,
če:
– koncedent ni dal pravočasno soglasja k upravičeni
ceni dobrine ali storitve,
– koncedent zahteva hitrejši razvoj s koncesijo opredeljene dejavnosti.
V takem primeru zagotovi koncedent potrebna dodatna
sredstva iz proračuna ali iz drugih virov.

24. člen
Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če gre za družbo, v kateri je občina posredno ali neposredno kapitalsko udeležena, razen v primeru javne službe
urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
kjer je potrebno soglasje krajevne skupnosti, na območju
katere se javna služba izvaja.

18. člen
Koncesionar je skladno z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije
povzroči koncedentu, uporabnikom ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.

IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE

19. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije zagotovi koncedent.
20. člen
Koncesijsko razmerje se vzpostavi z dnem obojestranskega podpisa koncesijske pogodbe.
Doba trajanja se določi z javnim razpisom. Postopek
javnega razpisa se mora začeti vsaj šest mesecev pred
iztekom koncesijske pogodbe.
21. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo,
– z odkupom koncesije.
22. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če jo
pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje,
medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski
pogodbi.

25. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja objavi župan. O
izbiri koncesionarja izda občinska uprava ustrezno upravno
odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine v imenu in za račun občine.

26. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju javnih služb v občini opravlja pristojni občinski
organ, določen z odlokom o organizaciji in delu občinske
uprave.
27. člen
Naloge iz 26. člena so naslednje:
1. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z upravljanjem, načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
2. investicijsko načrtovanje, gospodarjenje z objekti in
napravami gospodarske infrastrukture in javnimi površinami,
vodenje investicij, gradbeni nadzor,
3. določanje lokalnih komunalnih standardov, normativov cen in predlogov za prispevke,
4. nadzor nad kakovostjo in ekonomičnostjo poslovanja javnih služb,
5. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb
in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz
tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,
6. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo
za potrebe javnih služb,
7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne
službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter
pripravo pogodb,
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8. strokovne tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z financiranjem javnih služb,
9. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave, če v obliki javnega pooblastila ni to prenešeno na
izvajalce javnih služb,
10. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje
javnih služb, če v obliki javnega pooblastila ni to prenešeno
na izvajalce javnih služb,
11. administrativna opravila za svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
12. druge naloge določene z zakonom ali predpisom
in programom dela občine.
V skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta lahko občina s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz
prejšnjega odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog
registrirani organizaciji ali posamezniku.

V. VARSTVO UPORABNIKOV
28. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov javnih dobrin občine, ki šteje 5 članov.
Člane imenuje občinski svet, pri čemer upošteva zastopanost vseh uporabnikov javnih služb celotnega območja
občine.
Svet uporabnikov:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov in oblikuje
skupne predloge glede izvajanja javnih služb, njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine in njenega sveta,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga
izboljšave,
– opravlja druge naloge.
29. člen
Občina zagotavlja materialne in finančne pogoje za
delo sveta uporabnikov.
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– iz ostalih virov.
Storitve javnih služb, ki so individualno izvedljive in
izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Storitve javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti
njihovega uporabnika ali je to povezano z nesorazmerno
velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
32. člen
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve javnih
služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
Cene za storitve javnih služb se oblikujejo skladno z
zakoni in drugimi predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih oziroma nudenih javnih dobrin ter po rednosti njihove uporabe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
V primeru, da uporabniki javne službe, organizirani v
krajevni skupnosti ali različnih zasebnih, zadružnih ali drugih
organizacijskih oblikah, sami financirajo izgradnjo infrastrukture za opravljanje ene od lokalnih gospodarskih služb iz 3.
člena tega odloka, lahko občinski svet s sklepom prenese
izvajanje javne službe na to organizacijsko obliko.
Razmerja med občino in organizacijsko obliko iz prejšnjega odstavka tega člena glede izvajanja javne službe se
uredijo s pogodbo.
34. člen
Prenos objektov in naprav ter informacijske baze za
potrebe javnih služb, ki so na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (77. člen) postali last občine, izvrši pristojni občinski organ, ki z njimi tudi upravlja.
35. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
za Občino Lendava odlok o gospodarskih javnih službah v
Občini Lendava (Uradni list RS, št. 70/94).

30. člen
Pristojni organi občine so dolžni v roku 30 dni obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih
stališčih in ukrepih obvestiti.

36. člen
Za vse ostale zadeve v zvezi z javnimi službami, ki niso
urejene s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi, če
niso v nasprotju s tem odlokom.
Za uveljavitev tega odloka je pristojen župan.

VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

31. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki takse,
tarife, nadomestila, povračila,
– iz sredstev proračuna,
– iz davka občine,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil in

Št. 015-03-01
Lendava, dne 3. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
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484.

Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva
in osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za hotelsko gostinski,
rekreacijski, zdraviliški in športni center v
Lendavi

Na podlagi 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) ter 37. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 8/84) je Občinski svet
občine Lendava na seji dne 29. 1. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
1
Javno se razgrne kartografsko gradivo in osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za hotelsko gostinski, rekreacijski, zdraviliški in športni center v
Lendavi, za območje Terme Lendava.
2
Javna razgrnitev bo v času od 2. 2. 1998 do 4. 3.
1998 v prostorih Upravne enote Lendava.
Vsi zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo
pismene pripombe na sedežu Občine Lendava, Trg Ljudske
pravice 5.
3
Javna razprava o razgrnjenem dokumentu bo v ponedeljek, dne 16. 2. 1998 v prostorih hotela LIPA Lendava.
Št. 350-05-01/98
Lendava, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

485.
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2
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišč za območje
Občine Lendava na dan 31. 12. 1997 znaša 109.520 SIT.
3
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na ha znašajo 15% povprečne gradbene cene, in sicer:
– stroški individualne komunalne opreme za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 6% povprečne gradbene
cene, kar je 6.570 SIT;
– stroški kolektivne komunalne opreme za m2 koristne
stanovanjske površine znašajo 9% povprečne gradbene cene, kar je 9.860 SIT.
4
Cena za m2 stavbnega zemljišča v Občini Lendava znaša 0,8% povprečne gradbene cene, kar je 880 SIT.
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine in odstotek za povprečne gradbene cene sta osnovna
elementa za izračun cene stavbnega zemljišča v Občini Lendava.
5
Izračunane cene se med letom valorizirajo skladno z
indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih
izdaja Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja naslednji dan po objavi.
Št. 35300-0002/95
Lendava, dne 23. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Lendava za leto
1998

Na podlagi 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava na seji
dne 29. 1. 1998 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na
območju Občine Lendava za leto 1998
1
Ta sklep določa osnovo in je strokovni pripomoček za
izračun vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS, št. 8/87) in za izračun sorazmernega dela stroškov
priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi
in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja za
območje Občine Lendava.

LJUTOMER
486.

Odlok o komunalnem nadzoru na območju
Občine Ljutomer

Na podlagi 21., 29. in 50.a člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,57/94, 14/95,
26/97 in 70/97), 97. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 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 in 35/97) in
13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95
in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne
29. 1. 1998 sprejel
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ODLOK
o komunalnem nadzoru na območju
Občine Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pristojnosti, naloge in organiziranost za izvajanje komunalnega nadzora na območju
Občine Ljutomer.
Komunalni nadzor se lahko po pooblastilu pristojnega
organa občine opravlja tudi na območju druge občine oziroma njenega dela.
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drugimi splošnimi predpisi Občine Ljutomer ter z drugimi
akti s področij iz 2. člena tega odloka.
Pooblaščene osebe za izvajanje komunalnega nadzora
opravljajo tudi posamezna dejanja in strokovne naloge v
zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom v skladu z zakonom o
upravi.
II. ORGANIZACIJA
4. člen
Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost
Uprave občine Ljutomer.
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest Občine Ljutomer, ki ga izda župan, se določi delovno
mesto in posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati delavec za
izvajanje komunalnega nadzora po zakonu o upravi.
Posamezne naloge komunalnega nadzora lahko izvajajo tudi drugi delavci občinske uprave Občine Ljutomer, javnih podjetij in druge osebe v izvajanju javnih pooblastil, na
podlagi pooblastila, ki ga izda župan.
Župan lahko pooblasti specializirano strokovno organizacijo za pridobitev posebnih strokovnih mnenj v primeru,
kadar komunalni nadzor presega znanje in usposobljenost
občinske uprave ali obstajajo za to drugi tehtni razlogi.

2. člen
Komunalni nadzor obsega inšpekcijski nadzor in nadzor nad izvajanjem določil odlokov in drugih predpisov Občine Ljutomer, ki urejajo področja:
1. obveznih gospodarskih javnih služb, ki so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
– odvajanje in čiščenje padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. neobveznih oziroma izbirnih gospodarskih javnih
služb, kot so:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih
naprav,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
– pogrebne storitve,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso
razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba
naselij s požarno vodo v javni rabi,
– urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb,
– plakatiranje.
3. področje cestne infrastrukture v upravljanju lokalne
skupnosti
4. druga področja, ki jih določajo občinski in drugi
predpisi, kot so:
– javni red in mir,
– ravnanje s plodno zemljo,
– uporaba zastave in grba,
– promet v naseljih in parkiranje,
– potoki in jarki,
– označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
– oglaševanja, neprometni znaki, reklamne napise in
plakatiranje,
– zimska služba,
– druga področja.

7. člen
Zaradi uspešnega ukrepanja zoper napačno parkiranje
vozil lahko odredi oseba, ki izvaja komunalni nadzor, ukrepe
za odvoz vozil in druge ukrepe v skladu s predpisi.

3. člen
Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe v obsegu in pooblastili, ki so določene s tem odlokom, z odloki in

8. člen
Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamezniki so dolžni osebi, ki izvaja komunalni nadzor:

5. člen
Osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, morajo imeti službeno izkaznico ali potrdilo, ki jih pooblašča za izvajanje
nadzora, lahko nosijo službena oblačila ali drugačne vidne
oznake.
Obrazec službene izkaznice oziroma potrdila, oblačilo
in opremo za osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, predpiše
župan s pravilnikom.
III. PRISTOJNOSTI IN DOLŽNOSTI
6. člen
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, ima pri izvajanju
nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:
– ugotavljati istovetnost kršiteljev in prič,
– opozarjati na lažje – formalne kršitve predpisov,
izdajati odločbe oziroma sklepe, s katerim kršitelju odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku,
ki ga določi,
– mandatno kaznovati in predlagati izvršbo za izterjavo
izrečenih mandatnih kazni pri pristojnem organu,
– izdati plačini nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati
gospodarske prestopke, oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna pri svojem delu,
– dajati ustne ali pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– posredovati ustrezne podatke o kršiteljih pristojnim
organom, kadar meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za
katere sam ni pristojen,
– opraviti dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrstev.
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– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v
zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu
ministrstev,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop
do naprav, ki jih nadzira,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora.
9. člen
V primerih, da tisti, ki mu je naložen ukrep (zavezanec) ne
izvrši ukrepa, ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku,
lahko za komunalni nadzor pristojni upravni organ odloči, da to
opravi druga oseba ali organizacija na stroške zavezanca.
Če oseba, ki izvaja komunalni nadzor, pri opravljanju
inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor ali če tak
odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč
policije, če je to potrebno zaradi lastne varnosti ali zaradi
vzpostavitve reda.
Zavezanci imajo v postopkih pravico do pritožbe. Pritožbeni postopek določa zakon o upravnem postopku in
statut občine Ljutomer.
Osebe, ki opravljajo komunalni nadzor morajo obravnavati tudi druge pritožbe, prijave in vloge v zadevah iz svoje
pristojnosti in vlagatelja obvestiti o svojih ukrepih.

Uradni list Republike Slovenije
Za tak prekršek sme izreči organ, ki je pristojen za
postopek o prekršku večje denarne kazni, kot se sme izterjati takoj na kraju prekrška.
Če storilec prekrška ne plača kazni v roku osmih dni,
niti ne vloži ugovora, pošlje oseba, ki opravlja komunalni
nadzor nalog za izterjavo organu, pristojnemu za izterjavo, v
skladu z določili zakona o davčni službi (Uradni list RS, št.
8/96 in 36/96).
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-02-7/98
Ljutomer, dne 29. januarja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

IV. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek:
1. kdor se na zahtevo uradne osebe noče izkazati z
dokumentom ali noče dati potrebnih obvestil osebi, ki izvaja
komunalni nadzor, ali se žaljivo in nedostojno vede do osebe, ki izvaja komunalni nadzor, ob uradnem postopku;
2. kdor preprečuje osebi, ki izvaja komunalni nadzor,
izvrševanje uradne naloge za katero je pooblaščena ali jo pri
tem ovira;
3. ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki
izvaja komunalni nadzor.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo od
30.000 do 90.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa
od 10.000 do 60.000 SIT.
V. IZTERJAVA DENARNE KAZNI
11. člen
Če gre za prekrške, za katere je z odlokom predpisana
samo denarna kazen v določenem znesku do 10.000 SIT
oziroma do 30.000 SIT, izterja oseba, ki opravlja komunalni
nadzor znesek denarne kazni od tistega, ki ga je zalotil pri
prekršku, takoj na kraju prekrška.
O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Zoper izterjano denarno kazen takoj na kraju prekrška ni pritožbe.
Če storilec prekrška ne plača denarne kazni takoj na
kraju prekrška, mu oseba, ki opravlja komunalni nadzor,
izda plačilni nalog z navedbo predpisa, člena in točke kršitve ter položnico. Storilec prekrška je dolžan denarno kazen
plačati v roku osmih dni ali v tem roku ugovarjati pri organu,
katerega uradna oseba je izrekla kazen.
Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se
pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog, tudi v tem
primeru lahko kazen plača ali vloži ugovor v istem roku, kot
je navedeno v prejšnjem odstavku tega člena.
Ugovor se poda ustno ali pošlje pismeno priporočeno
po pošti. Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo
postopka o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na
kraju prekrška, pristojnemu organu za postopek o prekršku.

487.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za dom starejših občanov v
Ljutomeru

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 13. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in
71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 36. seji dne
29. 1. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu za dom starejših občanov
v Ljutomeru
1. člen
Spremeni in dopolni se 3.a člen odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših
občanov v Ljutomeru (Uradni list RS, št. 68/97) tako, da
pravilno glasi:
Faznost gradnje:
– faze gradnje posameznih objektov so medsebojno
neodvisne;
– zasnova doma starejših občanov mora zagotoviti razvrstitev kapacitet za 150 varovancev.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/98
Ljutomer, dne 2. februarja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

488.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za
leto 1998

Na podlagi 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni
list RS, št. 41/95 in 71/96) in 4. člena odloka o plačilu
sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
30/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 29. 1.
1998 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer
za leto 1998
1
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske
površine na območju občine Ljutomer na dan 31. 12. 1997
znaša 104.170 SIT.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljutomer znašajo 15% gradbene
vrednosti objekta in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne
komunalne opreme ali 8.334 SIT za 1 m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne
komunalne opreme ali 7.292 SIT za 1 m2 uporabne stanovanjske površine.

Št.
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LOŠKI POTOK
489.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Loški Potok v letu 1998

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št 80/94) je Občinski svet občine
Loški Potok na seji dne 29. 1. 1998 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Loški Potok v letu 1998
1. člen
Do sprejetja občinskega proračuna za leto 1998 se
javna poraba Občine Loški Potok začasno financira po proračunu za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti
mesečno povprečno 1/12 sredstev proračuna za leto 1997.
3. člen
Služba za izvrševanje proračuna občine mora izvrševati
plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in druga določila, opredeljena v odloku o proračunu občine.
4. člen
Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del
občinskega proračuna za leto 1998.

3
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in
znaša:
– na območju mesta Ljutomer 1,2% ali 1.250 SIT za m2,
– v naseljih mestnega značaja (Veržej, Križevci) 1% ali
1.042 SIT za m2,
– v drugih strnjenih naseljih 0,8% ali 833 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje 0,6% ali 625 SIT
za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do
50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v
primeru, da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča
bila vložena večja sredstva.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998.

4
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, se med letom valorizirajo
skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev, ki jih vodi
GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.

METLIKA

5
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-7/98
Ljutomer, dne 29. januarja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Št. 405-04/98-1
Loški Potok, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

490.

Sklep o uvedbi novega delovnega programa in
določitvi ekonomskih cen v vrtcu

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 41/95), je Občinski svet občine Metlika na seji, dne 29.
1. 1998 sprejel naslednji

S K L E P
1
Od 1. 1. 1998 je v delovni program otroškega vrtca v
Metliki uveden poldnevni program, za otroke drugega starostnega obdobja v trajanju 4 do 6 ur dnevno, ki pred tem
niso bili vključeni v program otroškega varstva.
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Uradni list Republike Slovenije

2
Določijo se ekonomske cene programov vrtca, in si-

Št. 462-3/91
Metlika, dne 29. januarja 1998.

cer:
1. Dnevni program – jaslice
2. Dnevni program – vrtec
3. Poldnevni program

Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

SIT
45.638
33.056
24.385

Tako določene ekonomske cene se obračunavajo od
1. 1. 1998.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998.
Št. 382-1/97
Metlika, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

491.

Sklep o uskladitvi višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 22. in 49. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94), odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika (Uradni list
RS, št. 32/95) ter 17. člena statuta Občine Metlika, je
Občinski svet občine Metlika na seji, dne 29. 1. 1998
sprejel

SKLEP
o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
1
S tem sklepom se določi višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika za leto 1998.
2
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini:
SIT
1. stanovanjske površine
7,90
2. poslovne površine
7,90
3. nepokrita skladišča, parkirišča, itd.
0,79

MORAVSKE TOPLICE
492.

Na podlagi določil 3.,4., 7. in 18. do 24. člena zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
13. in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 33/95, 60/95 in 23/96), 5. člena odloka o
gopodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na seji dne 2. 2. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda Turistični informativni
urad Moravske Toplice
1. člen
Naslov odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda Turistični informativni urad Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 37/96) se spremeni tako, da glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Turistično-informativni center Moravske Toplice.«
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Ime zavoda je Turistično-informativni center Moravske
Toplice, skrajšano ime pa TIC Moravske Toplice.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena,
določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ul. 3.«
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 202/98
Moravske Toplice, dne 2. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

3
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini 0,79 SIT m2 stavbnega
zemljišča.
4
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati 2. in 3.
člen sklepa o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 11/97).
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega gospodarskega zavoda Turistični
informativni urad Moravske Toplice

PUCONCI
493.

Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna
Občine Puconci za leto 1997

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,

Uradni list Republike Slovenije
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97 in 70/97), 20. in 94. člena statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97 in
87/97) in določil odloka o proračunu Občine Puconci za
leto 1997 (Uradni list RS, 31/97) je Občinski svet občine
Puconci na 29. redni seji dne 18. 12. 1997 sprejel

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme občinski svet.
Št. 030-1/96-1
Ravne na Koroškem, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine
Puconci za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 1997
(Uradni list RS, št. 31/97) se v 3. členu spremeni prvi
odstavek in glasi:
Prihodki proračuna Občine Puconci za leto 1997 se
določijo v višini 672,938.782 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti v višini
360,531.308 SIT
in
– investicijske obveznosti v višini 312,407.474 SIT.
Sprememba plana prihodkov in odhodkov proračuna
Občine Puconci za leto 1997 je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta občine Puconci in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 400-11/97
Puconci, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

RAVNE-PREVALJE
494.

Odlok o spremembi odloka o prenehanju
veljavnosti odloka o taksah in povračilih za
obremenjevanje okolja

Na podlagi 35. člena zakona 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, 70/97) in 54. člena poslovnika o delu Občinskega sveta Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 54/95,
51/97) in 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) je Občinski svet
občine Ravne-Prevalje na seji dne 30. 1. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o prenehanju
veljavnosti odloka o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja
1. člen
V 1. členu odloka o prenehanju veljavnosti odloka o
taksah in povračilih za obremenjevanje okolja (Uradni list
RS, št. 79/97) se datum na koncu stavka spremeni in
pravilno glasi: 31. 1. 1998.

11 / 13. 2. 1998 / Stran 773

SLOVENJ GRADEC
495.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Slovenj Gradec

Na podlagi 8. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) je Svet mestne
občine Slovenj Gradec, na predlog župana dne 22. 1. 1998,
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenj Gradec
1. člen
V 7. členu se pri drugi alinei točke a v razdelku U 4 –
Vodriž razvaline gradu – parc. št. 357 nadomesti s parc. št.
337 in parc. št. 358 s parc. št. 338.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 617–01/98
Slovenj Gradec, dne 5. januarja 1998.
Predsednik
Sveta mestne Občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

496.

Sklep o izvzetju javnega dobra

Svet mestne občine Slovenj Gradec je na 37. seji, dne
22. 1. 1998, ob obravnavanju premoženjskopravne problematike, sprejel naslednji

SKLEP
Svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se
zemljišče s parc. št. 1268/1 k. o. Stari trg in parc. št.
1613/1 k. o. Vrhe, ki se nahaja v dveh katastrskih občinah
in predstavlja opuščeno javno cesto, izvzame iz seznama
javnega dobra, ker se ne uporablja več kot javna cesta in
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zanjo torej ne more več veljati javnopravni režim, saj niti ne
predstavlja več nepremičnine v splošni rabi.

ŠMARTNO OB PAKI
498.

Št. 072-041/97
Predsednik
Sveta mestne Občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

Razpis nadomestnih volitev člana sveta Občine
Šmartno ob Paki

Na podlagi 29. in 32. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Občinska volilna komisija občine Šmartno ob Paki

razpisuje
nadomestne volitve člana sveta Občine Šmartno
ob Paki
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
497.

Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
Videm ob Ščavnici

Na podlagi 27. 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) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) ter na podlagi 19. člena statuta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na seji dne 30.
1. 1998 sprejel

1. Opravijo se nadomestne volitve za enega člana sveta Občine Šmartno ob Paki v volilni enoti št. 2 Šmartno ob
Paki.
2. Nadomestne volitve člana sveta Občine Šmartno ob
Paki bodo v nedeljo, dne 19. 4. 1998.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči volilna
opravila, se šteje 12. 2. 1998.
Št. 44/98
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Šmartno ob Paki
Anita Grm, dipl. jur. l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
Videm ob Ščavnici
1. člen
Sprejme se sprememba odloka o zazidalnem načrtu
Videm ob Ščavnici, ki ga je izdelal zavod za ekonomiko in
urbanizem v Murski Soboti pod št. 8/85-UN-R (Uradne objave, št. 21/86).
2. člen
V 2.a členu se črta alinea: kanalizacija – približna trasa.
V celoti se črta besedilo 5. člena in se nadomesti z
naslednjim:
Prenova in sprememba namembnosti vseh obstoječih
objektov je možna vključno s posegi v konstrukcijske elemente, po predhodni preverbi nosilnosti temeljnih tal ter
vgrajenih gradbenih proizvodov.
V 8. členu se črta besedilo, ki obravnava kanalizacijo in
se nadomesti z novim:
Kanalizacija se smiselno obdela ločeno z lokacijskim
načrtom. Do sprejetja le-tega se za območje uporablja veljaven odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornja Radgona.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200/0002/98
Biserjane, dne 2. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

VELIKE LAŠČE
499.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Velike Lašče za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine
Velike Lašče na seji dne 23. januarja 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Velike
Lašče za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun žiro računa proračuna Občine Velike Lašče za leto 1997.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1997
so naslednji:
SIT

– skupaj prihodki
– skupaj odhodki
– presežek prihodkov

338,993.485
328,417.744
10,575.741

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 10.575.741
SIT se po zaključnem računu za leto 1997 razporedi za
prenos v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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Št. 227/98
Velike Lašče, dne 23. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

500.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Velike Lašče

Na podlagi 16. člena statuta Občine Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike
Lašče na seji dne 23. janaurja 1998 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Velike Lašče
1
Povprečna gradbena cena m2 stanovanjske površine,
zmanjšana za stroške komunalnega urejanja na dan 31. 12.
1997 znaša 80.087SIT.
2
Vrednost stavbnega zemljišča (korist in priprava) se
določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene
na dan 31. 12. 1997 in znaša za:
I. območje naselij (Velike Lašče,
Dolnje Retje, Dvorska vas,
Gornje Retje, Gradež, Karlovica,
Mala Slevica, Male Lašče, Rašica,
Rob, Srobotnik pri Velikih Laščah, Turjak)
2–3%
II. območje naselij (druga naselja v občini)
1–2%
3
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za tretjo stopnjo opremljenosti znašajo na dan 31. 12.
1997 10.037,40 SIT/m2 stanovanjske površine od tega:
– 60 % za objekte in naprave individualne komunalne
rabe,
– 40 % za objekte in naprave kolektivne komunalne
rabe.

Št.
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Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 v
Občini Velike Lašče

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 13. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 32/86, 46/88, 39/89) in 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 32. seji 23. januarja 1998 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998
v Občini Velike Lašče
1
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Velike Lašče za
leto 1998 znaša 0,06 tolarjev.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
Velike Lašče, dne 23. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

ZAVRČ
502.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Občine Zavrč

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85– p.b.), 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odločba US, 34/96 – odločba US, št. 38/96 in 43/96 –
odločba US) in 54. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 25/95) je Občinski svet občine Zavrč na seji dne
30. 1. 1998 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Občine Zavrč

4
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se
med letom uskladijo s povprečnim indeksom podražitve za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS Združenje za gradbeništvo in IGM.

1. člen
Za območje Občine Zavrč se razpiše referendum za
uvedbo samoprispevka v denarju (v nadaljevanju besedila:
samoprispevek) za sofinanciranje investicij v Občini Zavrč do
leta 2003.
Referendum se razpiše za vsa naselja v Občini Zavrč.

5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

2. člen
Referendum bo v nedeljo 1. marca 1998 od 7. do 19.
ure na običajnih mestih.

Št. 229
Velike Lašče, dne 23. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

3. člen
V Občini Zavrč se bodo z zbranimi sredstvi samoprispevka v višini 25,000.000 sofinancirali naslednji programi:
– 50% za dokončno izgradnjo vodovodnega omrežja na
območju Občine Zavrč,
– 40% za modernizacijo in sanacijo cest na celotnem
območju občine,
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– 10% za vzdrževanje in razširitev pokopališča in mrliške
vežice.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se koristijo na območju Občine Zavrč.
Rezultati glasovanja na referendumu se bodo ugotavljali
za celotno območje Občine Zavrč.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1.
4. 1998 do 31. 3. 2003.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Občine Zavrč, in sicer:
1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače po stopnji 2% od neto plače, nadomestila oziroma drugih prejemkov;
2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od dohodka,
– če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice) po stopnji 3% od
osnove, za katero si plačujejo prispevke za socialno varnost;
3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od
izplačane pokojnine;
4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin;
5. zavezanci, ki so zaposleni v tujini enkrat letno v višini
2% od povprečne letne bruto plače v RS, v preteklem letu;
6. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem členu, plačajo za vsak vir posebej.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek RUJP, izpostava Ptuj.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun samoprispevka v Občini Zavrč,
in sicer prvi obrok do 31. 5. in drugi obrok do 30. 11.
tekočega leta. Občina Zavrč pošlje zavezancem položnice.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
izplačevalec dostavi Občini Zavrč seznam zaposlenih oziroma
upokojencev in drugih zavezancev, za katere se nakazuje
samoprispevek.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvene
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij dijakov
in študentov, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad
ter odpravnin.
Plačila so oproščeni tudi zavezanci, ki jih določa 12.
člen zakona o samoprispevku.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala strogo namensko na posebnem žiro računu Občine Zavrč pri Agenciji RS
za plačilni promet – podružnica Ptuj.
S sredstvi samoprispevka bo upravljal župan, ki je tudi
odgovoren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo
sredstev samoprispevka.
Župan mora o zbranih in porabljenih sredstvih ter o
gospodarjenju s sredstvi samoprispevka poročati občinskemu svetu.
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Nadzor nad zbiranjem, gospodarjenjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja nadzorni odbor Občine Zavrč, ki
mora o svojih ugotovitvah enkrat letno poročati občinskemu
svetu.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija RS za plačilni promet – podružnica Ptuj in RUJP
– izpostava Ptuj v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija. Pri postopku o glasovanju se smiselno uporabljajo določila zakona o
lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi.
Izid glasovanja na referendumu se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
10. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani Občine Zavrč, ki so vpisani v splošni volilni imenik Občine Zavrč.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami,
na katerih je naslednje besedilo:
OBČINA ZAVRČ
Na referendumu 1. 3. 1998 za uvedbo samoprispevka v
denarju za dobo pet let od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003 na
območju Občine Zavrč, ki se bo uporabil za sofinanciranje
programov:
– 50% za dokončno izgradnjo vodovodnega omrežja na
območju Občine Zavrč,
– 40% za modernizacijo in sanacijo cest na celotnem
območju občine,
– 10% za vzdrževanje in razširitev pokopališča in mrliške
vežice.
GLASUJEM
ZA

(pečat)

PROTI

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če
se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma »PROTI«, če se z
uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Zavrč.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
14. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 30. 1.
1998.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 063-1/98
Zavrč, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.
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VLADA
503.

Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil
gospodarskim družbam za namene sanacije

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v povezavi s
šesto alineo prvega odstavka 7. člena in drugo alineo prvega
odstavka 9. člena ter prvega odstavka 10. člena zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 45/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim
družbam za namene sanacije
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa natančnejše kriterije za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam v
letu 1998 iz uporabe dela kupnin za sanacijo podjetij in gospodarstva v letu 1998 iz sredstev, s katerimi razpolaga Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti.
2. člen
Do dodelitve dolgoročnega posojila je skladno z zakonsko
določenimi kriteriji upravičena gospodarska družba, ki spada:
– med srednje ali veliko gospodarsko družbo v skladu z
določbo 51. člena zakona o gospodarskih družbah,
– ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti uvršča med:
– C Rudarstvo (šifra 10–14)
– D Predelovalna dejavnost (šifre od 15–37)
– F Gradbeništvo (šifra 45)
Dodeljevanje sredstev za posojila se odobrava na podlagi
javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
3. člen
Pri dodeljevanju posojil gospodarskim družbam iz prejšnjega člena uredbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da gospodarska družba predloži sanacijski program z
opredelitvijo investicij v osnovna in obratna sredstva, potrjen s
strani organov upravljanja gospodarske družbe in sprejet s
strani poslovne banke, ki sodeluje v finančni konstrukciji projekta,
– da je iz investicijskega elaborata razvidna razvojna naravnanost projekta, predvsem uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna naravnanost investicije in odpiranje novih delovnih
mest ter ekološka naravnanost projekta (varčevanje z energijo,
okoljska primernost, pridobitev certifikata ISO 14.000 itd.),
program mora upoštevati usmeritve v okviru sprejetih ukrepov
gospodarske politike,
– da je v investicijskem elaboratu opredeljena finančna
konstrukcija projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva: obseg lastnih sredstev gospodarske družbe, obseg sredstev poslovne banke, obseg sredstev državnega kreditiranja, ki ne
sme presegati polovice celotne vrednosti investicije po investicijskem elaboratu in morebitnimi drugimi viri financiranja,
– da je boniteta gospodarske družbe izkazana z bonitetno skupino A, B, C ali D po veljavni bančni klasifikaciji in z
BON-1 in BON-2 po obrazcu Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet,
– da gospodarska družba lahko predloži državi zanesljive
instrumente za zavarovanje plačil (akceptne naloge in/ali menice, cesija terjatev ali vrednostnih papirjev, hipoteka),
– da kot sopodpisniki kreditnih pogodb z državo in poslovnimi bankami nastopajo vse odvisne in obvladujoče družbe,
– da zoper gospodarsko družbo ni uveden stečajni postopek,
– da imajo gospodarske družbe pridobljeno vsaj prvo soglasje za lastninsko preoblikovanje.
Posojila se odobrijo pod naslednjimi pogoji:
– rok vračila: največ deset let od črpanja posojila,
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– obrestna mera: vsakokrat veljavna temeljna obrestna
mera (TOM),
– odplačevanje glavnice: v enakih četrtletnih obrokih s
pričetkom najkasneje po dveh letih od črpanja posojila (moratorij).
Plačevanje obresti: obresti za obdobje moratorija iz prejšnje alinee se pripišejo glavnici, obresti od tako povečane glavnice pa se plačujejo skupaj z odplačili obrokov glavnice od
vključno prvega obroka glavnice dalje.
Če v času obračuna obresti od posojil iz prvega odstavka
tega člena zaradi pomanjkanja podatkov ali iz drugih razlogov
ni mogoče ugotoviti višine TOM za posamezno obdobje, se
šteje, da je TOM v takšnem obdobju enako kot TOM v zadnjem
obdobju pred takšnim obdobjem, za katerega jo je še mogoče
ugotoviti. Takšen obračun obresti se šteje kot pravilen in dokončen tudi v primeru, če postane TOM kasneje znana.
4. člen
Poleg kriterijev iz prejšnjega člena morajo prosilci za dodelitev posojil izpolnjevati še naslednja merila:
– gospodarska družba izkazuje po zaključnem računu izgubo v dveh letih v obdobju treh let,
– gospodarska družba ima delež nekrite izgube v kapitalu
večji ali enak kot dejavnost (BON-1),
– gospodarska družba ima delež dolgov v virih sredstev
večji ali enak kot dejavnost (BON-1),
– gospodarska družba je imela v zadnjih šestih mesecih
blokiran žiro račun nad 90 dni (BON-2),
– gospodarska družba je utrpela škodo iz naslova odvzetega in/ali uničenega premoženja, pravic in terjatev zaradi razpada SFR Jugoslavije in to lahko ustrezno dokumentira,
– realizacija investicijskega oziroma sanacijskega načrta
je predvidena za obdobje največ dveh let.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati tri od šestih navedenih meril, obvezno pa mora izpolnjevati merilo, navedeno
v šesti alinei tega člena.
5. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o kriterijih
dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva (Uradni list RS, št. 21/97).
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 446-06/98-1
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

504.

Uredba o prenehanju delovanja Agencije
Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic

Na podlagi 14. člena zakona o predsanaciji, sanaciji,
stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91 in
46/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o prenehanju delovanja Agencije Republike
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se začne postopek prenehanja delovanja Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank
in hranilnic (v nadaljevanju: ASBH), ustanovljene z odlokom o
določitvi organizacije, ki izvaja sanacijski postopek, in ustanovi-
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tvi Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 17/91 in 38/92) in ki je nadaljevala delo na
podlagi uredbe o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank
in hranilnic (Uradni list RS, št. 25/93 in 50/93).
Od dneva uveljavitve te uredbe dalje ASBH opravlja samo
še dejanja, ki so nujno potrebna za upravljanje s sredstvi in
obveznostmi in za prenos teh sredstev in obveznosti na druge
subjekte.
2. člen
ASBH pošlje Slovenski razvojni družbi v roku dveh dni od
uveljavitve te uredbe seznam delavcev, ki vsebuje ime in priimek delavca, naziv delovnega mesta v ASBH, delovno dobo in
strokovno izobrazbo.
Uprava Slovenske razvojne družbe mora v roku 8 dni od
uveljavitve te uredbe ASBH seznaniti s prostimi delovnimi mesti
(naziv delovnega mesta, zahtevana izobrazba, zahtevane delovne izkušnje, podatek o osebnem dohodku), kjer se lahko
zaposlijo konkretni delavci ASBH.
Po prejemu seznama iz drugega odstavka tega člena
pristojni organ ASBH odloči o spremembi programa razreševanja presežnih delavcev, na podlagi katerega se delavcem ponudi ustrezna zaposlitev v Slovenski razvojni družbi.
3. člen
ASBH prenese v last Republike Slovenije delnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana in Nove
Kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v
rokih, na način in pod pogoji, kot jih določa zakona.
4. člen
ASBH prenese delnice Ljubljanske banke d.d., Trg republike 3, Ljubljana in Kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor v rokih, na način in pod pogoji, kot jih določa
zakon.
Terjatve, ki jih je ASBH odkupila od bank v sanaciji z
obveznicami (v nadaljevanju: sanacijskimi obveznicami), izdanimi na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, št.
57/92) oziroma zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95) in lastniški deleži v
pravnih osebah, ki jih je ASBH pridobila s stvarnim vložkom
terjatev, se prenesejo v rokih, na način in pod pogoji, kot jih
določa zakon.
5. člen
Na Republiko Slovenijo preidejo v rokih, na način in pod
pogoji, kot jih določa zakon, obveznosti ASBH iz naslova podrejenih terjatev delničarjev banke, določenih v:
– prvem odstavku točke V odločbe Banke Slovenije o
uvedbi sanacijskega postopka v Ljubljanski banki d.d., Ljubljana št. 26-40/93 z dne 27. januarja 1993,
– prvem odstavku točke V odločbe Banke Slovenije o uvedbi sanacijskega postopka v Ljubljanski banki – Kreditni banki
Maribor d.d., Maribor št. 26-40/93 z dne 30. marca 1993,
– drugem odstavku točke V odločbe Banke Slovenije o
uvedbi sanacijskega postopka v LB Komercialni banki Nova Gorica d.d., Nova Gorica št. 26-90/93 z dne 10. februarja 1994.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 408-02/98-1
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

505.

Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o
ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike
Slovenije na 48. seji dne 5. februarja 1998 izdala

UREDBO
o prenehanju veljavnosti uredbe o ustanovitvi
Pošte Slovenije, d.o.o.
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/94,
24/95 in 70/96) razen 2. točke prvega odstavka 4. člena, ki se
uporablja do sprejetja statuta javnega podjetja Pošte Slovenije,
d.o.o.
2. člen
Ta uredba začne veljati 14. februarja 1998.
Št. 347-00/98-1
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

506.

Sklep o preoblikovanju Pošte Slovenije, d.o.o. v
javno podjetje

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), drugega odstavka 5. člena
zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 35/97) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 48. seji
dne 5. februarja 1998 sprejela

6. člen
Na Republiko Slovenijo preide z dnem dokončnega prenehanja obstoja ASBH preostanek obveznic iz tretjega odstavka 1. člena zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije
za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95).

SKLEP
o preoblikovanju Pošte Slovenije, d.o.o. v javno
podjetje

7. člen
ASBH dokončno preneha obstajati šestdeseti dan po uveljavitvi zakonov, ki bodo uredili prenose premoženja iz 3., 4. in
5. člena te uredbe.
Pravni naslednik ASBH po prenehanju njenega obstoja je
Republika Slovenije.
8. člen
Z dnem dokončnega prenehanja ASBH preneha veljati
uredba o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 25/93 in 50/93).

1. člen
S tem sklepom se Pošta Slovenije, d.o.o. preoblikuje v
javno podjetje Pošta Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje je pravni naslednik družbe z omejeno odgovornostjo Pošta Slovenije, d.o.o., vpisane v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Mariboru pod št. reg. vložka 1/09400/00.
Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republika
Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice prek Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
II. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
2. člen
Firma javnega podjetja je: Pošta Slovenije, d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Maribor, Slomškov trg 10.
III. OSNOVNI KAPITAL IN DELEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Po revidirani bilanci stanja na dan 31. decembra 1996
znaša celotni kapital javnega podjetja 33.705.636.978,00 tolarjev, od tega osnovni kapital 29.109.665.677,00 tolarjev in
druge sestavine kapitala 4.595.971.301,00 tolarjev.
IV. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
4. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja poštno infrastrukturo in je namenjeno opravljanju gospodarske javne službe.
V. DEJAVNOST
5. člen
Dejavnosti javnega podjetja so poštne storitve:
I.
I 64.11 Javne poštne storitve, ki se zagotavljajo kot obvezna gospodarska javna služba:
– prenos pisem do mase 1000 g,
– prenos dopisnic,
– prenos telegrafskih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu.
II.
I 64.11 Poštne storitve, ki niso obvezna gospodarska javna
služba:
V notranjem prometu:
– prenos pisemskih pošiljk, paketnih pošiljk, poštnih nakaznic,
– prenos odtisov za slepe do mase 7000 g,
– izdaja poštnih vrednotnic,
– izdaja rednih in priložnostih poštnih znamk,
– prodaja poštnih znamk in vrednotnic,
– izvoz poštnih znamk,
– zamenjava mednarodnih kuponov za odgovor,
– izdaja soglasij za izdelavo in uporabo priložnostnih poštnih žigov,
– prenos tiskovin,
– opravljanje poslov plačilnega prometa, hranilne in menjalniške službe ter drugih poslov denarnega poslovanja.
V mednarodnem prometu:
– prenos vseh vrst poštnih pošiljk do teže, velikosti in
označene vrednosti v skladu z določili konvencije Svetovne poštne zveze.
Javno podjetje poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka
opravlja tudi dejavnosti, določene s statutom javnega podjetja.
6. člen
Javno podjetje vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun poštnih storitev, ki se opravljajo kot obvezna
gospodarska javna služba od ostalih storitev.
VI. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
7. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo ustanovitelj in organi javnega podjetja.
8. člen
Ustanovitelj odloča o zadevah, za katere je pristojen po
zakonu ali po tem sklepu, zlasti pa:
– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
gospodarska javna služba,
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– odloča o cenah poštnih storitev, ki se opravljajo kot
gospodarska javna služba,
– daje soglasje k statutu javnega podjetja in k njegovim
statusnim spremembam,
– daje soglasje k poslovnemu načrtu javnega podjetja,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun,
– imenuje generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja,
– daje soglasje k pogodbam o pravnem prometu s poštno
infrastrukturo nad zneskom, ki se letno določa ob sprejemu
poslovnega načrta.
9. člen
Nadzorni svet šteje sedem članov. Vlada Republike Slovenije imenuje predsednika nadzornega sveta in štiri člane, dva
člana pa imenuje svet delavcev Pošte Slovenije.
Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so
lahko ponovno imenovani.
10. člen
Nadzorni svet ima zlasti te pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– sprejme poslovni načrt javnega podjetja,
– obravnava letno poročilo, obračune in zaključni račun
javnega podjetja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem in
njegovim namestnikom,
– daje soglasje k pravnim poslom, ki po vrednosti presegajo 300 milijonov tolarjev,
– sprejme poslovnik nadzornega sveta,
– lahko kadar koli zahteva od generalnega direktorja poročilo o katerem koli vprašanju, povezanim s poslovanjem javnega
podjetja,
– odloča o nagradi za delo generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je
pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih javnega
podjetja.
11. člen
Generalnega direktorja in njegovega namestnika imenuje
ustanovitelj pod pogoji, na način in po postopku, določenimi s
statutom javnega podjetja.
12. člen
Generalni direktor vodi delo in poslovanje Pošte Slovenije
ter zastopa in predstavlja Pošto Slovenije.
13. člen
Namestnik generalnega direktorja nadomešča generalnega direktorja v času njegove odsotnosti z enakimi pravicami in
obveznostmi, kot jih ima direktor.
14. člen
Podrobnejše določbe o delu organov javnega podjetja se
določijo s statutom javnega podjetja.
VII. SPLOŠNI AKTI
15. člen
Ustanovitelj javnega podjetja daje soglasje k statutu javnega podjetja. S statutom se podrobneje uredijo zlasti organizacija
in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov
javnega podjetja, pogoji in postopek za imenovanje generalnega
direktorja in njegovega namestnika ter druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje javnega podjetja.
Ustanovitelj, nadzorni svet in generalni direktor lahko v
okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Ustanovitelj imenuje generalnega direktorja in njegovega
namestnika v 30 dneh po sprejetju statuta javnega podjetja.
Člane nadzornega sveta se imenuje v 30 dneh po sprejetju
statuta javnega podjetja.
Organi Pošte Slovenije, d.o.o. nadaljujejo z delom v skladu
s svojimi pristojnostmi do imenovanja novih organov.
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17. člen
Statut javnega podjetja se sprejme najkasneje v 90 dneh
od dneva uveljavitve tega sklepa.
18. člen
Kolikor niso v nasprotju s tem sklepom se do sprejetja
novih splošnih aktov uporabljajo:
– Statut Pošte Slovenije (Uradni list RS, št. 3/95),
– Disciplinski pravilnik (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št.
2/95),
– Pravilnik o oblikovanju cen poštnih in drugih storitev (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/95),
– Pravilnik o računovodstvu (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/95),
– Pravilnik o varstvu pri delu (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/95),
– Pravilnik o inventivni dejavnosti (Uradno glasilo Pošte
Slovenije, št. 2/95),
– Pravilnik o dodeljevanju stanovanj in stanovanjskih posojil
(Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/95),
– Pravilnik o zagotavljanju varnosti v Pošti Slovenije (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/95),
– Pravilnik o zaupnosti podatkov in o načinu njihovega
varovanja (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/95),
– Pravilnik o uporabi službenih vozil (Uradno glasilo Pošte
Slovenije, št. 5/95),
– Pravilnik o izobraževanju, štipendiranju in pripravništvu
(Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 3/96),
– Pravilnik o poštnih znamkah in vrednotnicah (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 5/96)
– Pravilnik o požarnem redu (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 3/97),
– Pravilnik o finančnem poslovanju (Uradno glasilo Pošte
Slovenije, št. 3/97),
– Pravilnik o službeni obleki v Pošti Slovenije (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 3/97),
– Pravilnik o pogojih in postopkih za oddajanje naročil
(Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 1/98).
19. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 347-01/98-1
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

507.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Opera in
balet Ljubljana

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 5. in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 48. seji
dne 5. februarja 1998 sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda Opera in balet
Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija ureja status javnega zavoda Opera in balet Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: opera). Ustanoviteljske obveznosti in pravice izvaja Vlada Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Opera je bila ustanovljena leta 1892 za izvajanje operne,
baletne in koncertne dejavnosti. Leta 1992 je Republika Slovenija z odlokom o razdelitvi Slovenskega narodnega gledališča
Ljubljana na javne zavode (Uradni list RS, št. 19/92) ustanovila
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana.
Opera je pravni naslednik Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, Župančičeva št. 1.
3. člen
Ime zavoda: Opera in balet Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Cankarjeva št. 11.
Opera je pravna oseba.
II. DEJAVNOST OPERE
4. člen
Opera opravlja naslednje dejavnosti:
– O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturo
– DE/22.1 založništvo
– L/74.84 druge poslovne dejavnosti
– M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– K/71.34 dajanje drugih strojev in opreme v najem
– I/60.24 cestni tovorni prevoz
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka opera izvaja zlasti
naslednje naloge:
– priprava in izvedba opernih in baletnih predstav, koncertov in drugih prireditev z glasbenoscenskega področja,
– priprava in izdelava opreme za scenske projekte,
– audio in video snemanje za svoje potrebe ter za potrebe
radia, televizije, filma in videa,
– izdajanje publikacij, knjig, plošč in kaset s področja operne glasbe in baleta,
– posojanje kostumov in dekorja ter druge gledališke opreme,
– transport opreme glasbenogledaliških predstav,
– organiziranje strokovnega usposabljanja in sodelovanja z
vzgojno-izobraževalnimi organizacijami na področju operne glasbe in baleta,
– spodbujanje ustvarjalnosti na področju sodobne operne
glasbe in baleta.
III. ORGANI OPERE
5. člen
Organi opere so:
– poslovni direktor,
– programski direktor,
– svet,
– strokovni svet.
Direktor
6. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega
direktorja, organizira in vodi delo ter poslovanje opere, predstavlja in zastopa opero ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost
dela opere.
Direktorja imenuje in razrešuje minister, pristojen za kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta
opere in strokovnega sveta opere.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
7. člen
Za direktorja, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja, je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba s področja družboslovja ali humanistitike,

Uradni list Republike Slovenije
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– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkušnje s področja glasbeno gledališke in baletne dejavnosti,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu,
– znanje najmanj dveh tujih jezikov.

15. člen
Premoženje opere je last ustanovitelja. Z vsem premoženjem upravlja opera. S premičnim premoženjem upravlja samostojno, s stanovanjskim skladom in drugim nepremičninami pa
samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Svet

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
OPERE TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN OPERE

8. člen
Opero upravlja svet opere, ki ga sestavljajo:
– predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike
Slovenije (trije člani),
– predstavnikov delavcev opere (trije člani),
– predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti
(trije člani), pri čemer imenujejo po enega Društvo slovenskih
skladateljev v Ljubljani, Društvo baletnih umetnikov Slovenije in
Društvo glasbenih umetnikov Slovenije.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut opere.
Mandat članov sveta traja pet let, po poteku mandata so
lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
9. člen
Svet opere sprejema statut zavoda, program dela, letni
finančni načrt, zaključni račun in splošne akte zavoda, za katere
je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in
poslovanjem zavoda ter druge zadeve, ki jih določa statut.
Statut opere in spremembe statuta začnejo veljati, ko da
nanje soglasje ustanovitelj. Akt o sistemizaciji delovnih mest v
zavodu začne veljati, ko da nanj soglasje minister za kulturo, po
predhodnem mnenju strokovnega sveta.

16. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti opere, ki jih opera
prevzema v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom, s katerim je soglašal minister, pristojen za kulturo, in sicer
do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja opera in so v lasti ustanovitelja.
Opera prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s
sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Opera vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in
zaključni račun zavoda ter jih posreduje ustanovitelju v soglasje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Strokovni svet

17. člen
Organi opere morajo biti imenovani najkasneje v roku treh
mesecev od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo njihove
naloge dosedanji organi opere.
Statut opere mora biti sprejet najpozneje v treh mesecih od
imenovanja oziroma izvolitve članov sveta opere. Do sprejema
novega statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v
nasprotju z zakoni in tem sklepom.

10. člen
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta
določa statut opere v skladu z zakonom.

18. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI OPERE
11. člen
Opera prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim je
doslej upravljalo Slovensko narodno gledališče Opera in balet
Ljubljana.
12. člen
Opera pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna,
– s prodajo svojih storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in
pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom opere,
– s smotrnim gospodarjenjem z ne-muzeološkim premoženjem opere,
– iz dobička podjetij, ki jih zavod v soglasju z ustanoviteljem ustanovi z razvojem možnosti v okviru dejavnosti opere.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja opera za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet opere na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja in v soglasju s svetom opere.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI OPERE V
PRAVNEM PROMETU
14. člen
Opera 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. Za svoje obveznosti
odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.

Št. 641-01/98-1
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

508.

Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
podjetja Telekom Slovenija p.o., v javno podjetje
Telekom Slovenija d.d.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), prvega odstavka 64. člena
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in 45/97
– odločba US) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – odločba US, 23/96 in
47/97) je Vlada Republike Slovenije na 49. seji dne 12. februarja 1998 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju podjetja
Telekom Slovenija p.o., v javno podjetje Telekom
Slovenija d.d.
1. člen
V sklepu o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenija p.o.,
v javno podjetje Telekom Slovenija d.d. (Uradni list RS, št.
78/97) se črtata tretji odstavek 20. člena in drugi odstavek
23. člena.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 340-21/97-6
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.

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

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

509.

Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

Sklep o povišanju rejnin

Na podlagi 98. in 129. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92) ter zadnjega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 49. seji 12.
februarja 1998 sprejela

SKLEP
o povišanju rejnin
1
Rejnine se s 1. januarjem 1998 povišajo za 5,3 odstotka,
tako da znašajo:
1. Materialni stroški za rejenca:
Starost otroka

Mesečna višina materialnih
stroškov v tolarjih

– do 12 mesecev
– od 1 – 7 let (predšolski)
– od 7 – 14 let (šoloobvezen)
– nad 14 let

28.895
22.227
26.672
33.341

2. Plačilo za delo rejnice za otroka znaša od 1. januarja
1998 12.966 SIT mesečno.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 553-01/98-1
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
510.

Št. 416-31/98
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.

Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za
obračun davka od dobička pravnih oseb in
načinu predlaganja obrazca davčnemu organu

Na podlagi tretjega odstavka 109. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in 87/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 29/95 – odl. US) izdaja minister za finance

ODREDBO
o spremembi odredbe o obrazcu za obračun
davka od dobička pravnih oseb in načinu
predlaganja obrazca davčnemu organu
1. člen
V obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb ter
v metodologiji za izpolnjevanje obrazca in v navodilu za predložitev podatkov iz obrazca v računalniški obliki, ki so sestavni
del odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih
oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu (Uradni
list RS, št. 5/97), se v opisu zap. št. 19 številka “20%“ nadomesti s številko “40%“.

511.

Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila za
prikazovanje podatkov o plačah

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o določitvi
minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (Uradni list RS,
št. 40/97 in 9/98) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

NAVODILO
o spremembi in dopolnitvi navodila za
prikazovanje podatkov o plačah
1. člen
V navodilu za prikazovanje podatkov o plačah (Uradni list
RS, št. 40/97 in 9/98) se v prvem odstavku 3.a člena besedilo
v oklepaju spremeni tako, da se glasi: “(4.b in drugi odstavek
6. člena zakona)“.
2. člen
Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:
“3.b člen
Javni zavodi, javna podjetja, agencije, skladi in družbe,
katerih ustanovitelj oziroma večinski lastnik je Republika Slovenija, morajo v Obrazcu 1A navesti ministrstvo, pristojno za
področje, na katerem deluje javni zavod, javno podjetje, agencija, sklad ali družba ter organizacijsko obliko, tako da:
1. V zaglavje obrazca – Tretji sklop, v rubriki 25 in 26
vpišejo šifro, iz katere bo razvidno pristojno ministrstvo, in
sicer:
01 ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
02 ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
03 ministrstvo za finance
04 ministrstvo za gospodarske dejavnosti
05 ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in predelovalno dejavnost
06 ministrstvo za kulturo
07 ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
08 ministrstvo za okolje in prostor
09 ministrstvo za promet in zveze
10 ministrstvo za šolstvo in šport
11 ministrstvo za zdravstvo
12 ministrstvo za znanost in tehnologijo
2. V zaglavje obrazca – Tretji sklop, v rubriko 27 vpišejo
šifro, iz katere je razvidna organizacijska oblika oziroma vrsta
lastništva, in sicer:
1 javni zavod
2 javno podjetje
3 sklad
4 agencija
5 družba v večinski lasti države.“
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 633-02-001/98-005
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar
1998

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni list
SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

V navodilu o spremembah in dopolnitvah navodila za
prikazovanje podatkov o plačah, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 9-434/98 z dne 6. 2. 1998, v obrazcu 1A:
v zap. št. 1, se pod rubriko Znesek xx ne objavita,
pod zap. št. 9, se pod rubriko AOP številka pravilno
glasi 0 0 9,
od zap. št. 21. do 36. se pod rubriko AOP številke
pravilno glasijo: 0 2 1, 0 2 2, 0 2 3, 0 2 4, 0 2 5, 0 2 6,
0 2 7, 0 2 8, 0 2 9, 0 3 0, 0 3 1, 0 3 2, 0 3 3, 0 3 4, 0 3 5,
0 3 6.

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1998

–

Popravek sklepav o
samoprispevka
(Kozje)
Krajevni
uvedbi skupnosti
krajevnegaBuče

Popravek

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri
proizvajalcih, januarja 1998 v primerjavi z decembrom 1997 je
bil 0,012.
2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih januarja 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta
je 0,078.
3. Mesečni koeficient rasti cen na drobno, januarja 1998
v primerjavi z decembrom 1997 je bil 0,008.
4. Koeficient rasti cen na drobno januarja 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,091.
Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 11. februarja 1997.

V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Buče (Kozje), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
71-3937/96, z dne 13. XII. 1996 se tretji odstavek 5. člena pravilno glasi:
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil, pokojnin in nagrad pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem, obrtnikom, zaposlenim v tujini, lastnikom vikendov in vinskih kleti obračunava samoprispevek Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Buče
Mirko Kunst l. r.

Tomaž Banovec l. r.
direktor

VSEBINA
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Uredba o ratifikaciji Pravilnika stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 1998 je 15.330 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5%
prometni davek – Naročnina za tujino je 300$ – 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 – e-mail: info@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 tarifne številke 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)

