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DRŽAVNI ZBOR

811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah (ZST-G)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o sodnih taksah (ZST-G), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 29. januarja 1998 in o njem
ponovno odločal na seji 4. marca 1998.

Št. 001-22-18/98
Ljubljana, dne 5. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

SODNIH TAKSAH (ZST-G)

1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 ter

Uradni list RS, št. 14/91 in 38/96) se v prvem odstavku
8. člena črta beseda “tem“.

2. člen
V prvem odstavku 11. člena se črtajo besede “Agenci-

ja Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje“.

3. člen
V prvi alinea prvega odstavka 12. člena se pred vejico

dodajo besede “za fizične osebe“.
Druga alinee se spremeni tako, da se glasi:
“– za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka

160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 in 39/97).“

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih

sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja
in učenec ali študent v individualnih delovnih sporih zoper
organizacijo oziroma delodajalca v zvezi s kadrovsko štipen-
dijo ter začasnim ali občasnim opravljanjem dela.“

4. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:

“12.a člen
V postopku v socialnih sporih, ki so premoženjske

narave, se plača taksa po taksni tarifi, ki je določena za
pravdni postopek, zmanjšana za 70%.

Plačilo takse v socialnih sporih zapade v plačilo z dnem,
ko zapadejo v plačilo stroški postopka.“

5. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega

člena lahko sodišče stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje
odločbe ali pa ji dovoli obročno plačilo.“

Dosedanji drugi in tretji odstavek, ki postaneta tretji in
četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:

“(3) Sklep o oprostitvi izda sodišče na predlog stranke.
Predlogu mora stranka predložiti svojo zadnjo odločbo o
dohodnini in zadnje odločbe o dohodnini družinskih članov
iz prvega odstavka tega člena, potrdilo o svojih dohodkih in
dohodkih družinskih članov iz prvega odstavka tega člena v
zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za oprostitev ter
potrdilo o premoženjskem stanju.

(4) Predpis o izdaji potrdil iz prejšnjega odstavka in o
kriterijih za oprostitev izda minister, pristojen za finance.“

6. člen
V 22. členu se 1., 2., 3. in 4. točka črtajo.
Dosedanje 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 1., 2., 3. in

4. točka.

7. člen
V 31. členu se številka “75“ nadomesti s številko “150“.

8. člen
V taksni tarifi se prvi odstavek tarifne številke 1 spreme-

ni tako, da se glasi:
“(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti

zahtevka taksa s tem, da:
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Pri vrednosti zahtevka Znaša taksa
nad točk do točk v točkah

10.000 600
10.000 20.000 700
20.000 50.000 800
50.000 100.000 900

100.000

1% od tolarske vrednosti, vendar največ v tolarski vred-
nosti 20.000 točk.“

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Za tožbo v sporih zaradi motenja posesti se plača

taksa 1000 točk, za tožbo v sporih o stvarnih služnostih se
plača taksa 800 točk, za tožbo o sporih o osebnih služno-
stih in o dosmrtnem preživljanju se plača taksa 400 točk, za
tožbo v zakonskih sporih se plača taksa 400 točk, za tožbo
v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali mate-
rinstva, v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok se
plača taksa 250 točk, za tožbo v socialnih sporih, ki niso
premoženjske narave in za tožbo v individualnih delovnih
sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega
razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženj-
ske narave se plača taksa 250 točk.“

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

V prvem odstavku tarifne številke 2 se črtajo besede “in
za sklep zaradi motenja posesti“.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Za sklep zaradi motenja posesti in za sodbe v

sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1 se plača enaka
taksa kot je določena v četrtem odstavku tarifne številke 1 za
tožbo v teh sporih.“

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sed-
mi odstavek.

V tarifni številki 3 se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:

“(6) V postopku v gospodarskih sporih se za pravna
sredstva iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega
odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh od-
stavkih, povečana za 100%.“

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
V prvem odstavku tarifne številke 12 se besedilo “v

tolarski vrednosti 10.000“ nadomesti z besedilom “v tolarski
vrednosti 20.000“.

V prvem odstavku tarifne številke 13 se številka “300“
nadomesti s številko “800“, v drugem odstavku se številka
“500“ nadomesti s številko “1.000“, v tretjem odstavku pa
se številka “600“ nadomesti s številko “1.200“.

V prvem odstavku tarifne številke 15 se za besedami
“prvega vpisa ladje“ dodajo besede “s katero se opravlja
ribiška dejavnost“ številka “750“ pa se nadomesti s številko
“1.000“.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

“(2) Za predlog za dovolitev prvega vpisa drugih ladij, ki
se vpisujejo v vpisnik ladij, se plača taksa 1% od tolarske
vrednosti ladje, vendar največ v tolarski vrednosti 20.000
točk.“

Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni
tako, da se glasi:

“(3) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega
in drugega odstavka te tarifne številke.“

V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za
besedo “prvega“ doda vejica in beseda “drugega“, za bese-
do “oziroma“ pa se beseda “drugega“ nadomesti z besedo
“tretjega“.

V prvem odstavku tarifne številke 18 se številka
“15.000“ nadomesti s številko “20.000“.

V drugem odstavku se v 1. točki številka “5.000“ nado-
mesti s številko “20.000“, v 2. točki pa se številka “200“
nadomesti s številko “500“.

Poglavje “VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN
RAČUNSKIH UPRAVNIH SPORIH“ se nadomesti z novim

poglavjem, ki se glasi:

“VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH

1. Vloga

Tarifna številka 27
(1) Za tožbo ali drugo pravno sredstvo, s katerim se

začne upravni spor se plača taksa 1.500 točk.
(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača

taksa 500 točk.
(3) Za tožbo zoper odločbo o odmeri davka se plača

taksa 3.000 točk.
(4) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača

taksa 500 točk.

2. Odločbe

Tarifna številka 28
(1) Za sodbo se plača taksa 1.500 točk.
(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača

taksa 500 točk.
(3) Za sodbo, izdano po tožbi iz tretjega odstavka tarif-

ne številke 27 se plača taksa 3.000 točk.
(4) Za sklep, s katerim se tožba zavrže in za sklep, s

katerim se postopek ustavi zaradi umika tožbe se plača
taksa 500 točk.

(5) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se
plača taksa 500 točk.

Pojasnilo:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, če je tožbi

ugodeno in je izpodbijani akt odpravljen, ali če je razveljav-
ljena sodba ali sklep sodišča.

3. Pravna sredstva

Tarifna številka 28a
(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz

prvega, drugega ali tretjega odstavka tarifne številke 28.
(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je

predpisana v četrtem ali petem odstavku tarifne številke 28.
(3) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot

za pritožbo.“
V prvem odstavku tarifne številke 29 se številka “75“

nadomesti s številko “200“, v drugem odstavku se številka
“200“ nadomesti s številko “300“, v tretjem odstavku pa se
številka “50“ nadomesti s številko “100“.

V prvem odstavku tarifne številke 32 se številka “30“
nadomesti s številko “40“, številka “10“ pa s številko “20“, v
drugem odstavku se številka “30“ nadomesti s številko “40“.

V tarifni številki 34 se številka “50“ nadomesti s številko
“75“, številka “75“ pa se nadomesti s številko “100“.

V tarifni številki 35 se črtata drugi in tretji odstavek.
Tarifna številka 36 se spremeni tako, da se glasi:
“Za vsako poslovanje sodnika ali sodnega delavca zu-

naj sodišča se plača ne glede na število delavcev taksa
100 točk.“
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V tarifni številki 37 se številka “30“ nadomesti s številko
“50“, številka “75“ s številko “100“ in številka “150“ s števil-
ko “200“.

9. člen
Taksa za vloge in dejanja, za katera je nastala taksna

obveznost do dneva uveljavitve tega zakona, se plača po
dosedanjih predpisih in po dosedanji taksni tarifi.

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za
dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne
doplača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se
ne vrne.

10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati

62. člen zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94).

11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 436-03/89-1/14
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

812. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje
posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike

Slovenije za najetje posojil za nakup potniških
vlakov (ZPPPV)

Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. februar-
ja 1998.

Št. 001-22-31/98
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
NAJETJE POSOJIL ZA NAKUP POTNIŠKIH

VLAKOV (ZPPPV)

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti pod-

jetja Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih za

financiranje nakupa desetih dvočlenskih in dvajsetih tričlen-
skih elektromotornih vlakov za primestni potniški promet ter
treh vlakov z nagibno tehniko za medmestni potniški pro-
met.

Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice s
pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, pri čemer višina
glavnic ne presega 234,900.000 DEM ali protivrednosti
katere koli druge valute oziroma tolarske protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega
zakona, pod naslednjimi pogoji:

– znesek posameznega posojila se lahko črpa v več
letnih obrokih in sicer do konca leta 2004;

– moratorij za odplačilo glavnice je tri leta;
– rok odplačila je največ nadaljnjih deset let;
– posojilo se odplačuje v polletnih anuitetah;
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posa-

meznega posojila, ne smejo presegati 0,5% vrednosti poso-
jila;

– strošek rezervacije sredstev posojila je lahko največ
0,5% od nečrpanega zneska posojila in se obračuna od
pogodbeno določenega datuma črpanja posojila dalje.

Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se zmanj-
šuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita, za katerega
bo dano poroštvo Republike Slovenije.

2. člen
Če Slovenske železnice d.d. najamejo posojilo iz 1. čle-

na tega zakona pri tujih posojilodajalcih, bo Republika Slo-
venija izdala poroštvo za tako posojilo na podlagi posebne-
ga zakona.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za posojila, ki
jih bodo najele Slovenske železnice d.d. pri domačih posoji-
lodajalcih, ti pa bodo posojila za kreditiranje Slovenskih
železnic d.d. najeli v tujini.

3. člen
Poroštvene pogodbe sklene s posojilodajalci minister,

pristojen za promet, na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije.

4. člen
Republika Slovenija bo v primeru, ko javno podjetje

Slovenske železnice d.d. ne bo poravnalo svojih dospelih
obveznosti po posojilnih pogodbah, na poziv upnika plačala
te obveznosti namesto Slovenskih železnic d.d.

V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz
posojilnih pogodb namesto Slovenskih železnic d.d., prido-
bi Republika Slovenija v razmerju do Slovenskih železnic
d.d. pravico regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov,
ki so v zvezi s tem nastali.

Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z
nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme
sredstev na računu Slovenskih železnic d.d., in prenosom
teh sredstev v dobro proračuna Republike Slovenije.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/97-72/1
Ljubljana, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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813. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza
(ZPRSFI)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvih Republike

Slovenije za zadolževanje za potrebe
financiranja izvoza (ZPRSFI)

Razglašam zakon o poroštvih Republike Slovenije za
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (ZPRSFI), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. fe-
bruarja 1998.

Št. 001-22-32/98
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA

ZADOLŽEVANJE ZA POTREBE FINANCIRANJA
IZVOZA (ZPRSFI)

1. člen
Republika Slovenija bo dala poroštva tujim in domačim

bankam ter mednarodnim finančnim organizacijam za ob-
veznosti Slovenske izvozne družbe, družbe za zavarovanje
in financiranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: SID) iz kreditov, najetih za financiranje poslov izvo-
za in vlaganj slovenskih podjetij v tujini.

Republika Slovenija bo dajala tudi poroštva za obvez-
nosti SID iz naslova vrednostnih papirjev, izdanih za namene
iz prvega odstavka tega člena.

2. člen
Za izdajo poroštev po 1. členu tega zakona se v vsako-

letnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
določi poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic
kreditov in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala
Republika Slovenija poroštva.

Vlada Republike Slovenije določi način ugotavljanja iz-
koriščenosti kvote iz prejšnjega odstavka.

SID izvaja zadolževanje po postopku, ki ga določi Vlada
Republike Slovenije. Pred začetkom postopka za posamez-
no zadolžitev je SID dolžna od Vlade Republike Slovenije
pridobiti soglasje k nameravani zadolžitvi.

O danih poroštvih poroča Vlada Republike Slovenije
Državnemu zboru dvakrat letno.

3. člen
Obseg in način izpolnitve poroštvene obveznosti Re-

publike Slovenije do kreditodajalcev in investitorjev v vred-
nostne papirje iz 1. člena tega zakona se določita v poroš-
tveni pogodbi med Republiko Slovenijo in kreditodajalcem,
za vrednostne papirje pa v dokumentaciji, potrebni za izdajo
vrednostnih papirjev.

Poroštvene pogodbe s kreditodajalci sklepa minister,
pristojen za finance.

4. člen
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost iz

kreditov ali izdanih vrednostnih papirjev iz 1. člena tega
zakona, pridobi v razmerju do SID regresno pravico.

Regresna pravica iz prvega odstavka tega člena mora
biti ustrezno zavarovana. Zavarovanje se uredi s pogodbo,
ki jo pred začetkom izdajanja poroštev skleneta Ministrstvo
za finance in SID. Zavarovanje poroštvene obveznosti se
izvede predvsem z asignacijo tolarskih prilivov SID pri Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet ali bankah ter
asignacijo deviznih prilivov SID pri bankah.

5. člen
V primeru, če Republika Slovenija izpolni katerokoli

poroštveno obveznost po tem zakonu, SID preneha s finan-
ciranjem novih poslov iz virov sredstev, katerih vračilo je bilo
zavarovano z državnimi poroštvi in z izdajanjem novih serij
vrednostnih papirjev, vse do končnega in celotnega poplači-
la terjatev Republike Slovenije iz plačanih poroštev.

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-06/98-1/1
Ljubljana, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

814. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok
(ZNRŠZ)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o naravnem rezervatu

Škocjanski zatok (ZNRŠZ)

Razglašam zakon o naravnem rezervatu Škocjanski za-
tok (ZNRŠZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji 26. februarja 1998.

Št. 001-22-33/98
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK

(ZNRŠZ)

I. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA

1. člen
Naravni rezervat Škocjanski zatok (v nadaljnjem bese-

dilu: rezervat) obsega območje znotraj meje, ki poteka: od
južnega roba nekdanjega ustja Badaševice v smeri JV po
jugo-zahodni brežini zatoka do železniškega nasipa, po nje-
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govem severo-zahodnem robu v smeri SV do preliva med
obema vodnima telesoma zatoka, kjer prečka železniški na-
sip ter nato poteka po njegovem jugo-vzhodnem robu v
smeri JZ do severo-vzhodnega roba zemljišča parc. št.
3882/1, k.o. Bertoki in po njem v smeri JV do severo-
zahodnega roba obalne ceste ter nato po njem v smeri SV
do višine izliva razbremenilnika Rižane, kjer zavije severno,
prečka železniško progo ter se nato nadaljuje po severo-
zahodnem robu železniškega nasipa v smeri SV do zahod-
nega roba nove ceste Bertoki – Ankaran in se po njem
nadaljuje do melioracijskega kanala parc.št. 5982/3, k.o.
Bertoki, ga prečka in se nadaljuje v SZ smeri po severo-
vzhodnem robu zemljišč parc. št. 5842/2, 5842/4,
5842/3, (k.o. Bertoki) in zatem zavije proti JZ po severo-
zahodnem robu zemljišč 5842/3, 5843/1, 5844/2,
5845/2, (k.o. Bertoki), nakar zavije v smeri SZ do preliva
med zatokom in morjem, potem zavije v smeri JZ po jugo-
vzhodnem robu trase načrtovane ankaranske vpadnice po
severo-zahodni brežini zatoka oziroma zemljišča 1547/1,
k.o. Koper, kjer zavije na JV, prečka nekdanje ustje Badaše-
vice in se zaključi na njegovem južnem robu.

2. člen
Rezervat je razdeljen na dve območji. Meja med ob-

močjema poteka po zahodnem robu zemljišča parc. št.
6062/2, k.o. Bertoki, v smeri JV do železniškega nasipa.
Zahodno od te meje je prvo območje, vzhodno od nje pa
drugo območje.

3. člen
(1) Meja rezervata in meja med območjema sta ozna-

čeni na TTN Republike Slovenije (Koper 27 – vzd. 1996,
Koper 28 – vzd. 1995, Koper 37 – vzd. 1996, Koper 38 –
vzd. 1995) v merilu 1:5000, ki se hrani kot izvirnik pri
Državnem zboru Republike Slovenije in pri ministrstvu, pri-
stojnem za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

(2) Ministrstvo, pristojno za geodetske zadeve, izvede
v zemljiškokatastrskih načrtih meje na podlagi načrtov iz
prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Na podlagi načrtov iz prejšnjega odstavka izda pri-
stojna upravna enota po uradni dolžnosti v upravnem po-
stopku lastnikom nepremičnin v rezervatu ugotovitvene od-
ločbe o statusu naravne znamenitosti po tem zakonu.

(4) Pristojna upravna enota predlaga zaznambo statusa
naravne znamenitosti po tem zakonu v zemljiški knjigi.

(5) Območje rezervata se objavi na publikacijski karti v
merilu 1:25 000, ki je sestavni del tega zakona.

II. VARSTVENI REŽIM

4. člen
(1) V rezervatu je na prvem območju prepovedano:
1. izpuščati ali odvajati tehnološke, komunalne odpad-

ne vode, tekoče odpadke in druge tekoče snovi;
2. poslabševati kakovost vode in tal;
3. spreminjati vodni režim;
4. graditi ali postavljati objekte ali naprave;
5. odlagati ali odmetavati odpadke;
6. onesnaževati zrak z emisijami snovi, ki imajo vir v

rezervatu;
7. uporabljati agrokemična sredstva za gnojenje in

varstvo rastlin;
8. izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti prostora-

stoče rastline ali uničevati vegetacijske formacije;
9. posegati v obrežno vegetacijo;

10. loviti, nabirati, preganjati, ubijati živali ali uničevati
njihove razvojne oblike;

11. uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore,
kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo;

12. spreminjati oblikovitost ali sestavo površja;
13. povzročati hrup, eksplozije ali vibracije ter umetno

osvetljevati živali, njihova gnezdišča ali bivališča, kolikor ni to
v neposredni zvezi z uporabo obstoječih infrastrukturnih in
drugih objektov;

14. uporabljati kakršnokoli vozilo ali plovilo;
15. zadrževati se v nasprotju s pogoji obiskovanja in

zadrževanja.
(2) V rezervatu je na drugem območju poleg ravnanj iz

prejšnjega odstavka prepovedano tudi zadrževati se in spre-
minjati namembnost zemljišč, razen za potrebe rezervata
oziroma za urejanje ustrezne predstavitvene infrastrukture.

(3) Minister, pristojen za varstvo narave (v nadaljnjem
besedilu: minister), predpiše podrobnejše pogoje obiskova-
nje in zadrževanja v rezervatu.

5. člen
Vsi posegi izven rezervata, ki lahko spremenijo vodni

režim ali kakovost voda, ki se izlivajo v rezervat, morajo biti
izvedeni tako, da se ne poslabša obstoječa kakovost voda v
rezervatu.

6. člen
Ne glede na prepovedi iz 4. člena tega zakona v rezer-

vatu lahko:
1. upravljalec rezervata uporablja naprave, vozila in

plovila, potrebna za upravljanje, nadzor in spremljanje stanja
v rezervatu;

2. upravljalec rezervata v soglasju z javnim zavodom, ki
opravlja naloge varstva naravne dediščine na območju re-
zervata (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), posega v obrež-
no vegetacijo z redčenjem, sekanjem in zasajanjem rast-
linstva;

3. izvajalec del opravlja posamezne naloge na podlagi
letnih programov dela upravljalca rezervata ali potrjenega
sanacijskega programa, razen v času gnezdenja in selitve-
nih preletov ptic;

4. se opravljajo dejavnosti za zaščito, reševanje in po-
moč ob naravnih in drugih nesrečah.

7. člen
(1) Zaradi znanstveno raziskovalnih del lahko minister

fizični ali pravni osebi, ki opravlja raziskovalno dejavnost, na
podlagi pozitivnega mnenja javnega zavoda dovoli v rezerva-
tu vožnjo s plovili in vozili, približevanje gnezdiščem ter pro-
storom, kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo ter
lov ali nabiranje živali ali rastlin.

(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določijo tudi
pogoji in način posega ter število osebkov posamezne vrste,
ki se lahko odvzamejo iz narave.

8. člen
Zemljišč na območju rezervata, ki so v lasti države, se

ne sme odtujiti.

9. člen
Zaradi varstva in delovanja rezervata v funkciji ohranitve

oziroma ponovne vzpostavitve življenjskih prostorov ogrože-
nih živalskih ali rastlinskih vrst, predvidenih s prostorskim
izvedbenim aktom iz 12. člena tega zakona, se lahko last-
ninska pravica na nepremičninah na območju rezervata od-
vzame po postopku in na način, ki ga določa zakon, ki ureja
razlastitev nepremičnin.
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10. člen
(1) Fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in

prepovedi tega zakona bistveno poslabšajo obstoječi pogoji
za pridobivanje dohodka in tega ni mogoče nadomestiti z
dovoljeno dejavnostjo v okviru varstvenih režimov v rezervatu
oziroma razvojnih usmeritev rezervata, so upravičene do
odškodnine.

(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka obsega izgubo
ali zmanjšanje dohodka od nepremičnine in se določi po
postopku, ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev.

III. VARSTVO, RAZVOJ IN UPRAVLJANJE REZERVATA

11. člen
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:

vlada) sprejme po predhodnem mnenju Mestne občine Ko-
per program varstva in razvoja rezervata (v nadaljnjem bese-
dilu: program) za obdobje petih let, ki vsebuje zlasti:

1. celovito oceno stanja v rezervatu;
2. načine uresničevanja ciljev varstva in razvoja, dolo-

čenih z zakonom;
3. oceno stanja v okolici rezervata ter predlog ukrepov

za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov;
4. potrebna sredstva in vire za doseganje ciljev rezer-

vata, vključno s sredstvi za odškodnine ali nadomestila v
primeru odvzema lastninske pravice, in za izvajanje predla-
ganih ukrepov za izboljšanje življenjskih pogojev in prepre-
čevanje škodljivih vplivov v rezervatu;

5. prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in raz-
vojnih dejavnosti v rezervatu;

6. določitev dejavnosti, ki se lahko opravljajo v rezerva-
tu in smernice za njihov razvoj.

(2) Program je obvezno izhodišče za pripravo planov
prostorskega razvoja in prostorskih izvedbenih aktov.

(3) Na podlagi programa sprejme upravljalec rezervata
letni program dela, ki ga potrdi minister in mora biti v skladu
s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu Republike Slovenije.

12. člen
(1) Vlada po predhodnem mnenju Mestne občine Ko-

per sprejema prostorski izvedbeni akt za rezervat.
(2) Dovoljenje za posege v prostor v rezervatu izda

ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, na podlagi pred-
hodnega soglasja javnega zavoda.

13. člen
(1) Dejavnosti varstva in upravljanja rezervata sta javni

službi.
(2) Varstvo rezervata obsega te naloge:
1. pripravljanje predloga programa iz prvega odstavka

11. člena tega zakona;
2. pripravljanje dodatnih strokovnih predlogov za

varstvo naravnih vrednot v rezervatu;
3. pripravljanje predlogov vzdrževalnih in sanacijskih

ukrepov;
4. usklajevanje raziskovalnih nalog v zvezi z rezervatom

in organiziranje raziskovalnega dela;
5. opravljanje strokovnih nalog v zvezi z varstvom rezer-

vata.
(3) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja javni za-

vod.
(4) Upravljanje rezervata obsega te naloge:
1. izvajanje varstvenega režima;

2. pripravljanje letnega programa dela in opravljanje
tam določenih nalog;

3. stalno spremljanje in analiziranje stanje naravnih
vrednot v rezervatu ter obveščanje javnega zavoda o izsled-
kih teh analiz;

4. upravljanje z zemljišči na območju rezervata, ki so v
lasti države;

5. pripravljanje in vzdrževanje objektov, poti in označb
v rezervatu;

6. izdajanje publikacij o rezervatu in informiranje javno-
sti;

7. vodenje informacijskega centra;
8. zbiranje in vodenje dokumentacije o stanju naravnih

vrednot v rezervatu;
9. sodelovanje pri mednarodnih projektih ob predstavi-

tvah in strokovnih raziskavah rezervata in skrb za izvajanje
prevzetih projektov;

10. organiziranje in izvajanje nadzorne službe.
(5) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja upravlja-

lec rezervata, ki izvaja nalogo iz 10. točke prejšnjega od-
stavka na podlagi javnega pooblastila.

14. člen
(1) Vlada podeli koncesijo za upravljanje rezervata na

podlagi javnega razpisa.
(2) Za določitev koncesionarja, za vprašanja v zvezi s

koncesijsko pogodbo, za prenehanje koncesijskega raz-
merja in druga vprašanja iz koncesijskega razmerja se smi-
selno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske
javne službe.

(3) S pravnomočnostjo odločbe o podelitvi koncesije
se na koncesionarja prenese tudi upravljanje z zemljišči na
območju rezervata, ki so v lasti države.

(4) Sredstva za upravljanje rezervata se pridobivajo iz:
1. državnega proračuna;
2. sredstev lastne dejavnosti upravljalca v zvezi z rezer-

vatom vključno z vstopninami;
3. dotacij in donacij;
4. drugih virov.

15. člen
Javni zavod spremlja izvajanje koncesije na območju

rezervata in obvešča ministrstvo o izvajanju nalog iz četrtega
odstavka 13. člena tega zakona.

IV. NADZOR

16. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona oprav-

ljajo inšpektorji za okolje.

17. člen
(1) Izvajanje prepovedi, ki so določene v rezervatu,

neposredno nadzoruje nadzorna služba, ki jo organizira
upravljalec rezervata.

(2) Naloge nadzorne službe so:
1. neposredno spremljanje stanja v rezervatu;
2. stalen nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepove-

di iz tega zakona ter obveščanje pristojnih inšpektorjev;
4. izrekanje denarnih kazni v primerih iz 21. člena tega

zakona.
(3) Naloge nadzorne službe opravljajo naravovarstveni

nadzorniki.
(4) Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in iz-

kaznico.
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(5) Naravovarstveni nadzornik ima v zvezi z opravlja-
njem nadzorstva po tem zakonu pravico legitimirati osebe.

(6) Minister podrobneje določi organizacijo in predpiše
način dela nadzorne službe ter obliko službenega znaka in
obrazec izkaznice iz četrtega odstavka tega člena.

18. člen
(1) Naravovarstveni nadzornik je lahko vsak polnoleten

državljan Republike Slovenije, ki ima pooblastilo po tem
zakonu.

(2) Naravovarstvenim nadzornikom izdaja minister poob-
lastilo iz prejšnjega odstavka po predhodnem preizkusu zna-
nja.

(3) Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka izvede javni
zavod.

(4) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za nara-
vovarstvene nadzornike, ki vsebuje naslednje podatke: ime
in priimek, rojstne podatke, podatke o strokovni izobrazbi,
prebivališče, podatke o opravljenem predhodnem preizkusu
znanja.

(5) Minister predpiše program preverjanja znanja ter
način in postopek za izdajo pooblastil po tem zakonu ter
način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka.

V. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če
ravna v nasprotju s prepovedmi iz 1. do 13. točke prvega ter
iz drugega odstavka 4. člena in iz 5. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba prav-
ne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

20. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če
brez dovoljenja pristojnega ministra opravlja dejavnosti iz
prvega odstavka 7. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba prav-
ne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

21. člen
(1) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izterja na

kraju prekrška, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti:

1. če v nasprotju s prepovedjo iz 14. točke prvega
odstavka 4. člena tega zakona uporablja kakršnokoli vozilo
ali plovilo;

2. če se v nasprotju s prepovedjo iz 15. točke prvega
odstavka 4. člena tega zakona zadržuje v rezervatu, v nas-
protju s pogoji obiskovanja in zadrževanja.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na
kraju prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnje-
ga odstavka.

(3) Denarno kazen iz prvega in drugega odstavka tega
člena izterjajo takoj na kraju samem pristojni inšpektor, poli-
cist ali naravovarstveni nadzornik.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(1) Prvi program varstva in razvoja rezervata sprejme

vlada v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi

ukrepe, potrebne za vzpostavitev primernih pogojev za živ-
ljenje rastlin in živali v rezervatu. Ta del programa mora
vsebovati sestavine sanacijskega programa skladno z zako-
nom o varstvu okolja.

(3) V postopku priprave sanacijskega programa iz prejš-
njega odstavka se predlagane rešitve preverijo tudi z vidika
varstva kulturne dediščine na tem območju in z vidika razvo-
ja mesta Koper.

(4) Primerni pogoji za življenje rastlin in živali na drugem
območju rezervata se vzpostavijo v enem letu po uveljavitvi
tega zakona oziroma v roku, določenim s programom iz
prvega odstavka tega člena.

(5) Sredstva za izvedbo sanacijskih ukrepov zagotovi
Republika Slovenija.

(6) Upravljalec rezervata poskrbi za izvedbo sanacijskih
ukrepov.

23. člen
Do sprejema prostorskega izvedbenega akta iz 12. čle-

na tega zakona določi minister, pristojen za prostor, po-
drobnejše pogoje za gradnjo objektov, naprav in infrastruk-
ture, potrebne za izvedbo sanacijskega programa iz druge-
ga odstavka prejšnjega člena.

24. člen
Prepovedi iz 14. in 15. točke prvega odstavka 4. člena

tega zakona na drugem območju rezervata in prepoved za-
drževanja na drugem območju rezervata iz drugega odstav-
ka 4. člena tega zakona, se začnejo uporabljati po vzposta-
vitvi primernih pogojev za življenje rastlin in živali v rezervatu,
na podlagi programa iz 22. člena tega zakona.

25. člen
Minister v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega

zakona predpiše:
1. podrobnejše pogoje za obiskovanje in zadrževanja v

rezervatu iz 4. člena tega zakona;
2. organizacijo in način dela nadzorne službe iz 17. čle-

na tega zakona;
3. program preverjanja znanja iz 18. člena tega zako-

na;
4. način in postopek izdaje pooblastil iz 18. člena tega

zakona;
5. način vodenja evidence iz 18. člena tega zakona.

26. člen
Do uveljavitve sistema varstva naravnih vrednot opravlja

naloge varstva naravne dediščine na območju rezervata po
tem zakonu Medobčinski zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine Piran.

27. člen
Upravljalci z zemljišči v lasti države na območju rezerva-

ta uredijo dokumentacijo v zvezi s prenosom upravljanja z
zemljišči v treh mesecih po podelitvi koncesije.

28. člen
Vlada določi koncesionarja in podeli koncesijo v šestih

mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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29. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 801-07/98-6/1
Ljubljana, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

815. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o varstvu potrošnikov

(ZVPot)

Razglašam zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. fe-
bruarja 1998.

Št. 001-22-34/98
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, pro-

dajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani
podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih sub-
jektov, da te pravice zagotavljajo.

Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva
ali uporablja blago in storitve predvsem za osebno uporabo
ali uporabo v svojem gospodinjstvu.

Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna in fizična
oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost na trgu, ne glede na
njeno pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost.

Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nana-
šajo tudi na zavode in druge organizacije oziroma druge
fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

Proizvajalec je po tem zakonu podjetje, ki izdeluje konč-
ne izdelke ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine
ali oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim
znakom razlikovanja na izdelku predstavlja kot njegov proi-
zvajalec. Za proizvajalca se šteje tudi uvoznik izdelka.

Pravice, ki potrošniku pripadajo po tem zakonu, ne
posegajo v njegove pravice, ki jih ima po splošnih predpisih
o obligacijskih razmerjih.

2. člen
S potrošniki je podjetje dolžno poslovati v slovenskem

jeziku in pri tem v pisnih sporočilih uporabljati celotno ime
svoje firme in sedež.

3. člen
Podjetja in druge organizacije, ki zagotavljajo potrošni-

kom javne storitve in dobrine, so dolžni zagotoviti redno in
kakovostno opravljanje storitev ter skrbeti za ustrezen razvoj
in dvig kakovosti storitev.

Podjetja in druge organizacije so potrošnikom dolžne
zagotavljati proizvodnjo in prodajo varnih izdelkov. Minister,
pristojen za gospodarstvo, s posebnim predpisom določi
splošno varnost izdelkov.

II. ODGOVORNOST ZA IZDELEK

4. člen
V skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo in

s pravilom o odgovornosti proizvajalca stvari z napako je
dolžan proizvajalec izdelka, kadar napaka na izdelku povzro-
či smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali
kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi
stvari, povrniti nastalo škodo.

Škodo na drugi stvari je proizvajalec dolžan povrniti, če
presega vrednost 10.000 tolarjev, in to le tedaj, če je poš-
kodovana stvar običajno namenjena za osebno uporabo in
jo je oškodovanec uporabljal pretežno za osebno uporabo.

Če proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotovi-
ti, se vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca, razen če v
razumnem roku oškodovanca obvesti o tem, kdo je proizva-
jalec oziroma uvoznik, ali katera oseba mu je izdelek
dobavila.

5. člen
Izdelek v smislu tega poglavja je vsaka premična stvar,

tudi če je del druge premične stvari ali je povezana z nepre-
mično stvarjo, vključno z električno energijo.

6. člen
Izdelek ima napako, kadar njegova varnost ni takšna,

kot jo potrošnik lahko upravičeno pričakuje. Pri oceni, kak-
šno varnost je potrošnik upravičen pričakovati, je treba upo-
števati zlasti:

1. predstavitev izdelka glede na njegovo namembnost,
2. predvidljivo uporabo izdelka na razumen način,
3. čas, ko je bil izdelek dan v promet.
Ne šteje se, da ima izdelek napako samo zato, ker je

bil pozneje dan v promet boljši izdelek.

7. člen
Oškodovanec mora dokazati napako in škodo.
Proizvajalec je prost odgovornosti, če dokaže, da ško-

da izvira iz vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni
bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

8. člen
Izdelek je dan v promet v trenutku, ko ga je proizvajalec

ne glede na pravni naslov dal na razpolago ali v uporabo
oziroma ga je odposlal.

9. člen
Proizvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil

izdelek z napako, deset let od dneva, ko je ta izdelek dal v
promet.
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Če je za izdelek določen rok uporabe, je proizvajalec
odgovoren za škodo, ki jo povzroči izdelek z napako samo,
če je nastala v tem roku.

10. člen
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, če dokaže, da:
– izdelka ni dal v promet;
– iz okoliščin izhaja, da napake, ki je povzročila škodo,

verjetno ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet;
– je ravnal v skladu s prisilnimi predpisi, ki jim mora

izdelek ustrezati;
– je izdelal le sestavni del izdelka oziroma pridobil os-

novno surovino ali dodatno surovino ali aditiv in da je napaka
nastala zaradi konstrukcije izdelka, v katerega je bil sestavni
del vgrajen oziroma za katerega je bila uporabljena osnovna
ali dodatna surovina oziroma aditiv, ali da je napaka nastala
zaradi navodila proizvajalca tega izdelka;

– svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v
času, ko je dal izdelek v promet, ni bila takšna, da bi bilo
možno napako na izdelku odkriti (npr. z znanimi metodami in
analizami).

11. člen
Odgovornosti za škodo po tem poglavju s pogodbo ni

mogoče omejiti ali izključiti.

III. OGLAŠEVANJE BLAGA IN STORITEV

12. člen
Oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z

zakonom, ne sme biti nedostojno ali zavajajoče.
Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jezi-

ku, razen, če z drugim predpisom ni drugače določeno.
Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni ogla-

ševanje, ki vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile
žaljive za potrošnike, bralce, poslušalce in gledalce, ali se-
stavine, ki nasprotujejo morali in je kot nedostojno oziroma
zavajujoče opredeljeno v kodeksu Slovenske oglaševalske
zbornice.

Zavajajoče oglaševanje pomeni kakršnokoli oglaševa-
nje, ki na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo izdelka
ali storitve, zavaja ali lahko zavaja potrošnika. Zavajajoče
oglaševanje je zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi lahko
izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost in neznanje v dobič-
konosne namene, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna pretira-
vanja ali druge podobne sestavine, ki potrošnika zavajajo ali
bi ga lahko zavajale.

13. člen
Na zahtevo državnega organa, organizacije potrošni-

kov, ali na lastno pobudo poda Slovenska oglaševalska
zbornica mnenje o tem, ali je določeno oglaševanje nedo-
stojno oziroma zavajajoče.

14. člen
Pravne in fizične, domače ali tuje osebe, ki opravljajo

dejavnost oglaševanja na območju Republike Slovenije, se
lahko združujejo v Slovensko oglaševalsko zbornico.

15. člen
Oglaševanje ne sme vsebovati sestavin, ki povzročajo

ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo
pri otrocih ali sestavin, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale
njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj.

IV. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI

16. člen
Za tehnično zahtevnejše blago, stanovanje in poslovni

prostor je proizvajalec ob sklenitvi pogodbe dolžan izročiti
potrošniku garancijski list, tehnično navodilo in seznam
pooblaščenih servisov.

Pooblaščen je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo
proizvajalca, da lahko izvaja servisna dela na proizvodih in
ima sklenjeno pogodbo za dobavo originalnih rezervnih
delov.

Dokumenti iz prvega odstavka morajo biti v celoti v
slovenskem jeziku in lahko razumljivi.

Proizvajalec je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževa-
nje izdelka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno
pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga je
proizvajalec dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje, na-
domestne dele in priklopne aparate.

Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti
prodajalcu.

17. člen
S predpisom, ki ga izda pristojni minister, se določi

tehnično zahtevnejše blago iz 16. člena tega zakona, za
katerega mora proizvajalec dati garancijo za kakovost oziro-
ma za brezhibno delovanje izdelka, tehnično navodilo, zago-
toviti servis za vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z
nadomestnimi deli in priklopnimi aparati. V primeru skliceva-
nja na standarde, mora pristojni minister predpis pripraviti v
sodelovanju z uradom, pristojnim za standardizacijo in me-
roslovje.

S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določi
tudi rabljeno tehnično blago, za katero mora prodajalec,
registriran za opravljanje take dejavnosti, dati garancijo za
brezhibno delovanje blaga, tehnično navodilo, in v primeru,
da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega
servisa, tudi zagotoviti servis za vzdrževanje in popravila ter
oskrbovanje z nadomestnimi deli in priklopnimi aparati.

Z istim predpisom se za tako blago določijo tudi:
– najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od ene-

ga leta;
– rok, v katerem mora proizvajalec ravnati po zahtevi

potrošnika in brezplačno odpraviti okvare in pomanjkljivosti
izdelka ali pa oporečni izdelek brezplačno nadomestiti z
enakim novim in brezhibnim izdelkom,

– čas po preteku garancijskega roka, v katerem je
proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne de-
le in priklopne aparate,

– čas po preteku proizvodnje, v katerem je proizvajalec
dolžan zagotavljati vzdrževanja, nadomestne dele in priklop-
ne aparate.

Z istim predpisom se za tako blago lahko določi tudi
obvezna vsebina tehničnega navodila v skladu s predpisi na
področju standardizacije.

18. člen
Garancijski list mora vsebovati zlasti naslednje podatke:
1. firmo in sedež proizvajalca,
2. podatke, ki identificirajo blago,
3. izjavo, da proizvajalec jamči za kakovost oziroma za

brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z
izročitvijo blaga potrošniku,

4. trajanje garancijskega roka,
5. firmo in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga

potrošniku.
Proizvajalec ima obveznosti po zakonu, tudi če za bla-

go, določeno v predpisu iz prejšnjega člena, garancijski list
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ni bil izdan ali ni bil izročen potrošniku ali iz njegove vsebine
ne izhajajo z zakonom predpisane obveznosti proizvajalca.

Proizvajalec ima obveznosti po zakonu tudi, če garan-
cija ni obvezna, pa jo je javno obljubljal.

19. člen
Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in

prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma
pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača
proizvajalec.

20. člen
Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi raz-

polagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo
okvar in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo
in da napake pravočasno odpravijo.

S predpisom, ki ga izda pristojni minister, se določi
blago, za katerega mora proizvajalec za čas popravila v roku
iz druge alinee tretjega odstavka 17. člena tega zakona na
njegovo zahtevo izročiti v brezplačno uporabo podoben iz-
delek.

21. člen
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se

po tem zakonu ne štejejo za potrošnike.

V. POGODBENI POGOJI

22. člen
Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil

pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim be-
sedilom.

Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim bese-
dilom pogodbenih pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno
opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav.

23. člen
Podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so

nepošteni do potrošnika.
Pogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nični.

24. člen
Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene, če:
– v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v

pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali
– povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v

škodo potrošnika ali
– povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugač-

na od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval ali
– nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.
Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugi-

mi pogoji v isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima
strankama in ob upoštevanju narave blaga oziroma storitev
in vseh drugih okoliščin v zvezi s sklenitvijo pogodbe.

Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena,
se šteje za nepošten pogodbeni pogoj zlasti določba:

– po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsa-
kem primeru;

– s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja
določenih ugovorov (npr. ugovor zaradi ničnosti, spodboj-
nosti, neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe);

– po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena;
– ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje

ali oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročila name-
noma ali iz malomarnosti;

– s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za
izpolnitev potrošnikovega naročila;

– s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spre-
meni pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno raz-
merje;

– po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je
dobavljeno blago v skladu s pogoji iz pogodbe;

– s katero se določi pogodbena kazen v korist pod-
jetja;

– s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene
obveznosti na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po
imenu;

– s katero se na potrošnika prenese dokazno breme,
ki ga po veljavnem pravu nosi podjetje.

VI. PRODAJA BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV

1. Splošno

25. člen
Podjetje mora prodajati blago potrošniku oziroma oprav-

ljati storitve zanj na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslov-
nimi običaji.

Podjetje mora prodajati blago oziroma opravljati stori-
tve vsem potrošnikom pod enakimi pogoji.

26. člen
Podjetje mora za blago oziroma storitve, ki jih ponuja,

vidno označiti ceno.
Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v to-

larjih.
Podjetje mora upoštevati označene cene.
Minister, pristojen za trgovino, predpiše način označe-

vanja cen blaga in storitev.

27. člen
Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se

denarna obveznost potrošnika, ki se plačuje s posredova-
njem banke ali druge organizacije za plačilni promet, šteje
za plačano z dnem, ko je potrošnik dal nalog taki organi-
zaciji.

2. Posebna pravila o lastnostih blaga

28. člen
Podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen

način.
Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno

pred znižanjem in z znižano ceno.
Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora naj-

višji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vredno-
sti vsega blaga, ki je na razprodaji.

29. člen
Blago, ki je na razprodaji zato, ker bo v kratkem prete-

kel rok uporabnosti, mora imeti poleg označbe iz drugega
odstavka 28. člena tudi posebej označen datum, ko poteče
rok uporabnosti.

30. člen
Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora tako blago

fizično ločiti od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno
opozoriti, da gre za prodajo blaga z napako, ter vsak kos
takega blaga posebej označiti.
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Podjetje, ki prodaja blago, ki mu bo v kratkem potekel
rok uporabnosti, mora tako blago fizično ločiti od redne
prodaje drugega blaga in vidno opozoriti, da gre za prodajo
blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti.

31. člen
Podjetje je dolžno storiti vse, kar je potrebno, da se

ohranijo vse lastnosti blaga, ki je namenjeno prodaji, zlasti
blaga z omejenim rokom uporabnosti.

Če je za blago predpisan rok uporabnosti, mora biti ta
rok na blagu vidno in čitljivo označen.

Če blago zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno
uporabo, ga podjetje ne sme dati v prodajo oziroma mora
ustaviti njegovo prodajo ali na njem označiti, za katere na-
mene je uporabno tudi s temi lastnostmi.

32. člen
Podjetje mora potrošnika seznaniti z lastnostmi ponuje-

nega blaga, po katerem povprašuje.
Na izbranem kosu blaga mora podjetje potrošniku na-

zorno prikazati delovanje in ugotoviti njegovo brezhibnost.
Če to ni mogoče, je podjetje dolžno potrošniku dati podrob-
na navodila in pojasnila o prodanem blagu.

Če podjetje ne more zagotoviti zahteve iz drugega od-
stavka, mora odstraniti blago iz prodaje.

33. člen
Blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo po-

treben določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo
napačno uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za dru-
ge ali onesnažil okolje, mora podjetje priložiti navodilo za
uporabo.

Navodilo za uporabo mora biti v celoti v slovenskem
jeziku in lahko razumljivo.

34. člen
Podjetje mora pri prodaji blaga potrošniku zagotoviti

deklaracijo, certifikate, garancijski list, tehnično navodilo,
seznam pooblaščenih servisov oziroma druge spremne do-
kumente, če je s predpisom tako določeno.

35. člen
Podjetje je dolžno za prodano blago oziroma opravlje-

no storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim
predpisom drugače določeno.

Potrošniku mora podjetje omogočiti, da preveri pravil-
nost zaračunanega zneska glede na kakovost in količino
kupljenega blaga oziroma opravljene storitve.

36. člen
Prodajalec mora blago prodajati v primerni embalaži.
Na potrošnikovo zahtevo je podjetje dolžno blago po-

sebej zaviti. Takšno zavijanje lahko podjetje potrošniku po-
sebej zaračuna do višine dejanskih stroškov.

Embalaža mora biti zdravju neškodljiva, primerna obliki
in teži blaga in ne sme zavajati potrošnika o velikosti in teži
blaga.

Prodajalec mora na potrošnikovo zahtevo obdržati em-
balažo.

37. člen
Potrošnik ima v prodajalni, kjer je bilo blago kupljeno,

ob morebitni napaki na blagu pravico zahtevati, da podjetje
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne

plačani znesek ali odpravi napako na blagu ali vrne del
plačanega zneska v sorazmerju z napako.

Če je napaka očitna, mora potrošnik zahtevo iz prejš-
njega odstavka sporočiti podjetju v osmih dneh po prevze-
mu blaga, pri drugih napakah pa v enem letu po prevzemu
blaga.

38. člen
Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena

nepravilno, od podjetja zahtevati, da storitev ponovno opravi
ali vrne plačani znesek ali odpravi pomanjkljivosti pri oprav-
ljeni storitvi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju s
pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi.

Potrošnik mora svojo zahtevo sporočiti podjetju pri očit-
ni napaki v osmih dneh po opravljeni storitvi, pri drugih
napakah pa v enem letu po opravljeni storitvi.

39. člen
Če v primerih iz 37. in 38. člena napaka ni sporna,

mora podjetje takoj ugoditi potrošnikovi zahtevi.
Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo

najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka
sporna.

40. člen
Če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v

popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po
njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu
takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene nove-
ga proizvoda.

Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil
dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na last-
ne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo,
kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proi-
zvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada
potrošniku pravica iz prvega odstavka.

3. Predplačilo

41. člen
Če podjetje molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali

opravljanje storitev z delnim ali celotnim predplačilom in
dobavi blago ali opravi storitev po prejemu predplačila, je
dolžno potrošniku ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obra-
čunati in plačati obresti po obrestni meri, po kakršni se
obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece.

4. Posebne vrste prodaje

42. člen
Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi blaga v

potrošnikovo stanovanje ali na drug kraj, je podjetje dolžno,
da potrošniku blago dostavi v brezhibnem stanju, v dogovor-
jeni količini in v dogovorjenem roku (dan in ura) in mu hkrati
izroči vso pripadajočo dokumentacijo.

Za dostavo blaga v potrošnikovo stanovanje se ne šteje
puščanje blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja.

43. člen
Pri prodaji blaga po pošti ima potrošnik pravico, da v

osmih dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da
odstopa od pogodbe.

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi,
mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini od-
poslati podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega
odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno
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ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv
potrošnik.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po preje-
mu se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

44. člen
Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena podjetju

sporočil, da od pogodbe odstopa, mu mora podjetje takoj
vrniti že plačano kupnino.

Če podjetje potrošniku ne vrne že plačanega zneska v
petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogod-
be, mora potrošniku poleg tega zneska z zakonitimi zamud-
nimi obrestmi plačati še eno desetino kupnine za vsakih
dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

45. člen
Če podjetje z namenom skleniti prodajno pogodbo

pošlje potrošniku blago, ki ga ta ni naročil, se takšna pošilj-
ka blaga šteje za reklamno darilo.

46. člen
Pri prodaji blaga od vrat do vrat ima potrošnik pravico,

da v osmih dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči,
da odstopa od pogodbe.

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi,
mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini od-
poslati podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega
odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno
ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv
potrošnik.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po preje-
mu se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Za vračilo že plačane kupnine se uporabljajo določbe
44. člena tega zakona.

47. člen
Pogodba o prodaji blaga od vrat do vrat mora biti skle-

njena v pisni obliki in mora vsebovati firmo podjetja in ime
potrošnika, vrsto in ceno blaga ter pravice potrošnika po
določbah tega zakona.

48. člen
Pri izpolnjevanju pogodb o dobavi energije in vode

potrošnikom je treba potrošniku ceno obračunati po dejan-
ski dobavi, izkazani na njegovem merilu.

Način merjenja dejanske dobave energije in vode dolo-
či s posebnim predpisom minister, pristojen za energetiko v
soglasju z ministrom, pristojnim za meroslovje.

5. Prodaja na obroke

49. člen
S pogodbo o prodaji blaga na obroke se podjetje (pro-

dajalec) zavezuje, da bo potrošniku izročilo določeno blago,
še preden mu bo kupnina popolnoma izplačana, potrošnik
pa se zavezuje, da ga bo odplačal v obrokih v določenih
časovnih presledkih.

Pogodba o prodaji na obroke mora biti sestavljena v
pisni obliki.

50. člen
V pogodbeni listini morajo biti poleg blaga in njegove

cene pri prodaji za gotovino, ker bi bila pogodba sicer
nična, navedeni: skupen znesek vseh obročnih odplačil,
vštevši tudi tisto, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe,
znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki.

V nasprotnem primeru lahko potrošnik odstopi od pogodbe.
Potrošnik lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če
to pisno sporoči prodajalcu v osmih dneh po podpisu. Po-
trošnik se tej pravici ne more vnaprej odpovedati.

51. člen
Potrošnik lahko ob vsakem času naenkrat plača osta-

nek dolžne kupnine in to brez pogodbenih obresti in brez
stroškov.

Drugačno pogodbeno določilo je nično.

52. člen
Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če pride potro-

šnik v zamudo z začetnim obrokom.
Po plačilu začetnega obroka lahko prodajalec odstopi

od pogodbe, če pride potrošnik v zamudo z najmanj dvema
zaporednima obrokoma, ki pomenita najmanj osmino kupni-
ne.

Izjemoma lahko prodajalec razdre pogodbo, če potro-
šnik pride v zamudo le z enim obrokom, kadar za plačilo
kupnine niso predvideni več kot štirje obroki.

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
lahko prodajalec, namesto da bi odstopil od pogodbe, zah-
teva od potrošnika, da plača ves ostanek kupnine, vendar
mu mora pred tem pustiti dodaten petnajstdnevni rok.

53. člen
Kadar to opravičuje okoliščine primera, lahko sodišče

na zahtevo potrošnika podaljša roke za plačilo zamujenih
obrokov, če da potrošnik zavarovanje, da bo izpolnil obvez-
nost in če prodajalec zaradi tega ne trpi škode.

Nično je pogodbeno določilo o pogodbeni kazni za
primer, če bi potrošnik prišel v zamudo s plačilom kakšnega
obroka kupnine.

54. člen
Če se pogodba razdre, mora prodajalec vrniti prejete

obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu
povrniti nujne stroške, ki jih je imel za blago.

Potrošnik mora s svoje strani vrniti prodajalcu blago v
stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in
mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razdrtja po-
godbe.

55. člen
Pravice, ki jih ima potrošnik po tem poglavju (50., 51.

in 54. člen), morajo biti izrecno navedene v pogodbi.
Če pravice iz prejšnjega odstavka niso navedene v

pogodbi, jih lahko potrošnik kljub temu uveljavlja ali pa od-
stopi od pogodbe.

Nična so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi
bila za potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja,
razen določil o lastninskem pridržku.

56. člen
Določbe o prodaji na obroke iz tega poglavja veljajo

tudi pri drugih dogovorih, ki imajo enako vsebino, kot npr.
zakupna pogodba z določilom, da bo v zakup dano blago
prešlo v potrošnikovo lastnino, če bo določen čas plačeval
zakupnino.

Te določbe se uporabljajo tudi pri posojilu, ki je bilo
potrošniku dano za nakup določenega blaga, če sta se
podjetje, ki je potrošniku dalo posojilo (posojilodajalec) in
prodajalec sporazumela, da bo potrošnik blago, ki mu ga je
prodal prodajalec, odplačeval v obrokih, po pogodbi, skle-
njeni med potrošnikom in prodajalcem.
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6. Turistične storitve

57. člen
Dejavnost organiziranja in prodaje turističnih potovanj,

dejavnost turističnih vodnikov in spremljevalcev ter dejav-
nost vodenja in usposabljanja na področju športa je urejeno
v področnih zakonih.

58. člen
Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja,

morajo potnike ustrezno zavarovati.
Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo

izletov in potovanj predpiše minister, pristojen za turizem.

59. člen
Pogodba o časovnem zakupu turističnih objektov mora

biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati naslednje po-
datke:

– firmo podjetja, ki oddaja turistični objekt, firmo lastni-
ka turističnega objekta in ime potrošnika;

– točen opis pravice, ki jo pridobi potrošnik, zlasti na-
ravo pravice in točen čas, v katerem potrošnik turistični
objekt lahko uporablja;

– točen opis turističnega objekta, ki vsebuje zlasti to-
čen naslov, lokacijo, kategorizacijo, komunalno opremlje-
nost in druge podatke, pomembne za njegovo uporabo;

– v primeru, ko turistični objekt v času sklenitve pogod-
be še ni dograjen, točne podatke o stanju gradnje ali o roku,
ko ga bo predvidoma mogoče začeti uporabljati;

– točno ceno uporabe turističnega objekta, kar poleg
cene, ki jo je treba plačati podjetju, vključuje tudi vse stroš-
ke, ki jih je potrošnik dolžan plačevati v zvezi z uporabo tega
objekta (npr. takse, vzdrževanje, uporaba skupnih prostorov
in naprav ipd.);

– pravice potrošnika po določbah tega zakona;
– kraj in datum podpisa pogodbe.

60. člen
Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik brez

navedbe razloga odstopi s pisno izjavo, ki jo mora poslati
podjetju v roku štirinajst dni po sklenitvi pogodbe.

Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik odsto-
pi s pisno izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku treh
mesecev po sklenitvi pogodbe, če pogodba ne vsebuje
vseh podatkov iz prejšnjega člena.

V primeru odstopa po prvem in drugem odstavku tega
člena se smiselno uporabljajo določbe 44. člena tega zako-
na.

Nično je pogodbeno določilo, po katerem mora potro-
šnik del cene ali stroškov plačati pred potekom roka iz
prvega odstavka tega člena.

VII. NOSILCI VARSTVA POTROŠNIKOV

1. Urad za varstvo potrošnikov

61. člen
Dejavnosti s področja varstva potrošnikov opravlja v

skladu z zakonom Urad Republike Slovenije za varstvo po-
trošnikov (v nadaljevanju: urad).

Urad na podlagi nacionalnega programa varstva potro-
šnikov pripravi letni program varstva potrošnikov, ki ga sprej-
me Vlada Republike Slovenije.

62. člen
Pri uradu je strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavni-

ki zainteresiranih pristojnih upravnih organov, organizacij
potrošnikov, podjetniških zbornic in združenj ter ugledni
strokovnjaki s področja varstva potrošnikov.

Število članov in sestavo strokovnega sveta določi mi-
nister, pristojen za trgovino.

Strokovni svet sodeluje pri pripravi nacionalnega in
letnega programa za varstvo potrošnikov in obravnava druga
vprašanja, ki zadevajo strokovno delo urada ter daje direk-
torju urada mnenja in predloge.

2. Organizacije potrošnikov

63. člen
Za organizacije potrošnikov se štejejo organizacije, re-

gistrirane kot društva ali zavodi ali druge organizacije, ki ne
opravljajo pridobitne dejavnosti in jih ustanovijo potrošniki
zaradi varstva svojih pravic ter so vpisane v register potro-
šniških organizacij pri uradu.

Pogoj za vpis v register potrošniških organizacij v regi-
ster je nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov
ponudnikov blaga in storitev, kar pomeni, da organizacija ne
sme pridobivati sredstev od ponudnikov blaga in storitev.

Potrošniške organizacije, registrirane pri uradu, se lah-
ko povezujejo v zvezo potrošniških organizacij z namenom
aktivno podpirati in krepiti interese potrošniških organizacij
na državnem in mednarodnem nivoju.

Minister, pristojen za trgovino, v treh mesecih po uve-
ljavitvi zakona predpiše pravilnik o načinu in drugih pogojih
za vpis potrošniških organizacij v register.

3. Nosilci izobraževanja potrošnikov

64. člen
Vzgojno-izobraževalni programi osnovnega in srednje-

ga šolstva vsebujejo tudi temeljna znanja o varstvu potrošni-
kov.

Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami
pri pripravi izobraževalnih programov varstva potrošnikov in
organizacijami potrošnikov.

4. Varuh človekovih pravic

65. člen
Na področju varstva pravic potrošnikov opravlja svoje

naloge v razmerju do državnih organov, organov lokalne
samouprave in nosilcev javnih pooblastil tudi varuh človeko-
vih pravic.

VIII. NACIONALNI PROGRAM VARSTVA POTROŠNIKOV

66. člen
Dejavnosti s področja varstva potrošnikov se opravljajo

kot javna služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja
zagotavlja v javnem interesu Republika Slovenija.

Javna služba iz prejšnjega odstavka se ne opravlja z
namenom pridobivanja dobička.

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov, ki se oprav-
ljajo kot javna služba, so: svetovanje potrošnikom, obvešča-
nje in izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primerjalnih
ocenjevanj blaga in storitev.

Obseg javne službe na področju varstva potrošnikov se
določi z nacionalnim programom varstva potrošnikov.
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67. člen
Nacionalni program varstva potrošnikov določa temelje

politike varstva potrošnikov in opredeljuje obseg dejavnosti,
ki se financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.

Z nacionalnim programom varstva potrošnikov se dolo-
čijo zlasti:

– načela in cilji politike varstva potrošnikov,
– naloge, ki imajo pri uresničevanju politike varstva

potrošnikov prioriteto,
– vrste nalog na področju varstva potrošnikov, ki se

bodo opravljale na podlagi koncesij,
– okvirni obseg sredstev za izvedbo nalog iz nacional-

nega programa,
– okvirni obseg sredstev za spodbujanje razvoja in de-

lovanja potrošniških organizacij.

68. člen
Javno službo lahko na podlagi koncesije opravljajo po-

trošniške organizacije, vpisane v register pri uradu in stro-
kovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter
izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na po-
dročju varstva potrošnikov.

69. člen
Koncesija za opravljanje javne službe na področju vars-

tva potrošnikov se podeli z odločbo Vlade Republike Slove-
nije na podlagi javnega razpisa.

V javnem razpisu za podelitev koncesije se navedejo
zlasti:

– predmet koncesije,
– pogoji za opravljanje javne službe,
– čas, za katerega se bo podelila koncesija,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave in
– rok, do katerega bodo prijavljeni obveščeni o izbiri.
Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se ure-

dijo s pogodbo o koncesiji.
S pogodbo se uredijo zlasti:
– obseg izvajanja javne službe,
– začetek izvajanja javne službe,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja

koncedent.
Pogodba se sklene v pisni obliki.

IX. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UPRAVNI UKREPI

70. člen
Organi tržne inšpekcije v skladu s svojimi pooblastili

nadzirajo uresničevanje tega zakona in izrekajo ukrepe v
skladu z zakonom.

71. člen
Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahte-

vo, naj mu blago z napako zamenja z novim blagom ali naj
mu vrne znesek za plačano blago ali naj odpravi napako na
blagu, lahko izda pristojni organ tržne inšpekcije na potro-
šnikov predlog odločbo, s katero podjetju odredi, naj ugodi
zahtevi.

Odločbo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ le,
če med strankama ni spora o obstoju napake ali če je
nedvomno dokazana.

Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo
tudi za opravljanje storitev.

72. člen
Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:
– cene blaga oziroma storitev niso označene ali niso

vidno označene (prvi odstavek 26. člena);
– cena blaga oziroma storitve ni označena v tolarjih

(drugi odstavek 26. člena);
– najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji,

objavljen v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vredno-
sti blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 28. člena);

– blago z napako ni fizično ločeno od redne prodaje
brezhibnega blaga ali podjetje ni vidno opozorilo, da gre za
prodajo blaga z napako ali vsakega kosa blaga z napako ni
posebej označilo (prvi odstavek 30. člena);

– predpisani rok uporabnosti na blagu ni vidno in čitlji-
vo označen (drugi odstavek 31. člena);

– je podjetje dalo v prodajo blago, ki zaradi svojih
lastnosti ni primerno za običajno uporabo in na njem ni
označilo, za kakšne namene je uporabno tudi s temi last-
nostmi (tretji odstavek 31. člena);

– blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo
potreben določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo
napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali
onesnažil okolje, ni priloženo navodilo za uporabo ali da
navodilo za uporabo ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko
razumljivo (33. člen);

– podjetje pri prodaji blaga potrošniku ni zagotovilo
deklaracije, certifikatov, garancijskega lista, tehničnega na-
vodila, seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih
spremnih dokumentov (34. člen)

izda odločbo, s katero prepove prodajo tega blaga
oziroma storitev do odprave pomanjkljivosti.

73. člen
Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:
– podjetje oglaša blago ali storitve na način, ki je v

nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blago
oziroma storitev ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen);

– oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi
lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri
otrocih ali sestavine, ki jih izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale
njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen)

z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga
ali storitev.

X. PREMOŽENJSKOPRAVNO VARSTVO

74. člen
Podjetje, ki v pravnem prometu s potrošniki uporablja

splošne pogoje poslovanja ali v sklenitev ponuja vnaprej
natisnjene pogodbe (formularne pogodbe) ali uporablja me-
tode poslovanja ali oglašuje na načine, ki nasprotujejo prisil-
nim predpisom ali dobrim poslovnim običajem, je lahko
toženo na opustitev njihove uporabe.

75. člen
Tožbo iz prejšnjega člena lahko vloži vsaka organizacija,

ki je pravna oseba, ustanovljena za varovanje pravic in intere-
sov potrošnikov, od katere ustanovitve je do trenutka vložitve
tožbe že preteklo najmanj eno leto in dejansko deluje.

Tožbo iz predhodnega člena lahko vloži tudi zbornica
ali poslovno združenje, katerega član je podjetje, ki je tože-
nec.

76. člen
Organizacije iz predhodnega člena lahko vložijo tožbo,

s katero zahtevajo ugotovitev neveljavnosti določenih po-
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godb, ki jih toženec sklepa s potrošniki, posameznih določil
teh pogodb ali splošnih pogojev poslovanja, vključenih v te
pogodbe.

Ugodilna sodba učinkuje proti vsem, tako da se lahko
vsakdo sklicuje na pravnomočno sodbo, s katero je na
podlagi tožbe iz prejšnjega odstavka ugotovljena neveljav-
nost določenih pogodb, posameznih določil teh pogodb ali
splošnih pogojev poslovanja, vključenih v te pogodbe.

Zavrnilna sodba učinkuje le med strankama in ne pre-
prečuje vložitve nove tožbe z istim zahtevkom, bodisi s strani
druge organizacije, upravičene za vložitev tožbe iz prvega
odstavka tega člena bodisi oseb, ki imajo pravni interes za
vložitev ugotovitvene tožbe.

Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku zače-
ti nova pravda med istima strankama ali med istim tožencem
in drugo organizacijo, ki je upravičena za vložitev tožbe iz
prvega odstavka tega člena.

Druga organizacija, ki je upravičena za vložitev tožbe iz
prvega odstavka tega člena, se lahko v tekoči pravdi pridruži
tožniku ves čas postopka do pravnomočnosti. V pravdi ima
položaj stranskega intervenienta v skladu z določbami zako-
na, ki ureja pravdni postopek.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

77. člen
Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori pre-
kršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če s potrošniki ne posluje v slovenskem jeziku ali v
pisnih sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega imena
svoje firme in sedeža (2. člen);

2. če se oglaša blago ali storitve na način, ki je v
nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in
storitev ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen);

3. če oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine,
ki povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali
drugačno škodo pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali bi
lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izku-
šenj (15. člen);

4. če potrošniku ob sklenitvi pogodbe ne izda garancij-
skega lista, tehničnega navodila in seznama pooblaščenih
servisov ali če navedeni dokumenti niso v celoti v sloven-
skem jeziku in lahko razumljivi (prvi in tretji odstavek 16.
člena);

5. če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in
priklopnih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določe-
nega blaga (peti odstavek 16. člena);

6. če kot proizvajalec ne zagotovi, da pooblaščeni
servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za
odpravo okvar in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago
v popravilo (prvi odstavek 20. člena);

7. če potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne oprav-
lja storitev pod enakimi pogoji (drugi odstavek 25. člena);

8. če najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji,
objavljen v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vredno-
sti vsega blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 28. člena);

9. če blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo
potreben določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo
napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali
onesnažil okolje, ne priloži navodila za uporabo ali če navo-
dilo za uporabo ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko
razumljivo (33. člen);

10. če potrošniku pri prodaji blaga ne zagotovi deklara-
cije, certifikatov, garancijskega lista, tehničnega navodila,
seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih
dokumentov (34. člen);

11. če potrošniku pri končnem obračunu od predplači-
la za blago ali storitev ne obračuna in plača obresti po
obrestni meri, po kakršni obrestujejo banke hranilne vloge,
vezane nad tri mesece (41. člen);

12. če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanova-
nje ali na drug kraj blaga ne dostavi v brezhibnem stanju, v
dogovorjeni količini in v dogovorjenem roku z vso pripadajo-
čo dokumentacijo (prvi odstavek 42. člena);

13. če v primeru dostave blago pusti pred vrati potro-
šnikovega stanovanja (drugi odstavek 42. člena);

14. če pri prodaji blaga od vrat do vrat s potrošnikom
ne sklene pogodbe v pisni obliki o nakupu blaga in če
pogodba ne vsebuje firme podjetja, imena potrošnika, vrste
in cene blaga ter pravic potrošnika po določbah tega zakona
(47. člen);

15. če cene dobave energije oziroma vode potrošniku
ne obračuna po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske
dobave energije oziroma vode ne opravi na predpisan način
(48. člen);

16. če ne organizira izletov in potovanj v skladu s
pogoji za opravljanje dejavnosti in če podjetja, ki organizira-
jo skupinske izlete in potovanja, niso ustrezno zavarovala
potnikov (58. člen);

17. če pogodbe o časovnem zakupu turističnih objek-
tov ne sklene v pisni obliki ali če pogodba ne vsebuje pred-
pisanih podatkov (59. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

78. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj

na kraju prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti:

1. če za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi
cene ali je vidno ne označi (prvi odstavek 26. člena);

2. če cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih
(drugi odstavek 26. člena);

3. če ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 26.
člena);

4. če se ne drži predpisanega načina označevanja cen
blaga in storitve (četrti odstavek 26. člena);

5. če blaga, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred
znižanjem in z znižano ceno (drugi odstavek 28. člena);

6. če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje
brezhibnega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z
napako, ter vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi
(prvi odstavek 30. člena);

7. če blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabno-
sti, fizično ne loči od drugega blaga, in vidno ne opozori, da
gre za prodajo blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok upo-
rabnosti (drugi odstavek 30. člena);

8. če da v prodajo blago oziroma ne ustavi prodaje
blaga, ki zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno upo-
rabo, in na njem ne označi, za katere namene je uporabno
tudi s temi lastnostmi (tretji odstavek 31. člena);

9. če ne izda računa za prodano blago oziroma oprav-
ljeno storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravil-
nost zaračunane cene glede na kakovost in količino kuplje-
nega blaga oziroma opravljene storitve (35. člen);

10. če ne prodaja blaga v primerni embalaži in če ga na
potrošnikovo zahtevo posebej ne zavije (prvi in drugi odsta-
vek 36. člena);

11. če embalaža ni primerna obliki in teži blaga in če
zavaja potrošnika glede velikosti in teže blaga (tretji odsta-
vek 36. člena);
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12. če v primeru iz 37. in 38. člena, ko napaka ni
sporna, takoj ne ugodi potrošnikovi zahtevi (prvi odstavek
39. člena);

13. če potrošniku ne odgovori v osmih dneh po preje-
mu potrošnikove zahteve (drugi odstavek 39. člena).

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj
na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

79. člen
Predpis o splošni varnosti izdelkov iz drugega odstavka

3. člena tega zakona, o označevanju cen iz 26. člena tega
zakona, predpis o načinu merjenja dejanske dobave energi-
je in vode potrošnikom iz 48. člena tega zakona in predpis o
organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona se
sprejmejo najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

Strokovni svet iz 62. člena se ustanovi najkasneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Nacionalni program varstva potrošnikov predloži Vlada
Republike Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije v
sprejem najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

80. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo upo-

rabljati členi 10 do 19, 35., 36., 38., 42., 43., 46. in 47.
člen zakona o trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90), členi od
23. do 30. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list
RS, št. 21/77 in 29/86) in 62. do 64. člen zakona o
standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/91 in 55/91
– popr.).

Do uveljavitve predpisa iz 17. člena zakona se uporab-
ljajo:

– odredba o izdelkih, ki smejo v promet le z garancij-
skim listom, tehničnim navodilom in seznamom pooblašče-
nih servisov, ter o najkrajšem garancijskem roku zanje (Urad-
ni list SFRJ, št. 5/78),

– odredba o elektromedicinskih pripravah oziroma
opremi, ki sme v promet le z garancijskim listom in tehnič-
nim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku
zagotovljenega servisiranja zanjo (Uradni list SFRJ, št.
66/80),

– odredba o grafični opremi, ki sme v promet le z
garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem
garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanjo
(Uradni list SFRJ, št. 66/80),

– odredba o električnih aparatih za gospodinjstvo, ki
smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodi-
lom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovlje-
nega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),

– odredba o plinskih aparatih za gospodinjstvo, ki sme-
jo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom,
ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega
servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),

– odredba o proizvodih avtomobilske industrije, ki sme-
jo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom
ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega
servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 9/81, 62/84),

– odredba o določitvi aparatov za gašenje požara, ki
smejo v promet samo, če so opremljeni z garancijskim li-

stom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem
roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list
SFRJ, št. 45/81),

– odredba o opremi za opravljanje dejavnosti v kmetijs-
tvu, ki mora biti opremljena s tehničnim navodilom in mora
biti zanjo določen rok zagotovljenega servisiranja, ter o naj-
krajšem roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list
SFRJ, št. 63/81),

– odredba o pisarniških pisalnih strojih, računalniških
strojih in strojih za razmnoževanje besedila ter registrirnih
blagajnah za uporabo v trgovini, gostinstvu in hotelirstvu, ki
smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodi-
lom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovlje-
nega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 17/85),

– odredba o izolacijskih napravah in opremi za kontro-
lo izolacijskih naprav, ki smejo v promet le z garancijskim
listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancij-
skem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni
list SFRJ, št. 4/87),

– odredba o športni opremi in rekvizitih, ki smejo v
promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o
najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servi-
siranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 41/87),

– odredba o napravah s področja radiokomunikacij,
avdio in video tehnike in napravah, ki se nanje priključujejo,
ki smejo v promet le z garancijskim listom, ter o najkrajšem
garancijskim roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje
(Uradni list SFRJ, št. 28/89).

81. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 700-01/90-6/10
Ljubljana, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

816. Zakon o spremembah zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-C)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o

gospodarskih družbah (ZGD-C)

Razglašam zakon o spremembah zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republi-
ke Slovenije na seji 3. marca 1998.

Št. 001-22-35/98
Ljubljana, dne 11. marca 1998.

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

DRUŽBAH (ZGD-C)

1. člen
V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.

30/93, 29/94 in 82/94) se drugi odstavek 250. člena
spremeni tako, da se glasi:

“(2) Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika
uprave brez utemeljenega razloga iz prejšnjega odstavka,
ima odpoklicani pravico do odpravnine v višini največ
6-kratne povprečne mesečne plače, ki jo je dosegel v zad-
njih 12 mesecih, ko je opravljal funkcijo člana ali predsedni-
ka uprave. Če je opravljal funkcijo člana ali predsednika
uprave manj kot 12 mesecev, se izračuna njegova povpreč-
na mesečna plača za obdobje, ko je opravljal funkcijo.“

2. člen
V 449. členu se v tretjem odstavku spremeni prva

alinea tako, da se glasi:
“– odpravnino v višini največ 6-kratne povprečne me-

sečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je
opravljal funkcijo poslovodje, če je bil mandat poslovodje
določen za štiri leta ali dalj. Če je opravljal funkcijo poslo-
vodje manj kot 12 mesecev, se izračuna njegova povprečna
plača za obdobje, ko je opravljal funkcijo;“

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-03/92-1/33
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

817. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
ALENKA JELENC PUKLAVEC, na sodniško mesto vr-

hovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-04/89-7/46
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

818. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
MARA BREZNIK, na sodniško mesto višje sodnice na

Višjem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/89-1/43
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

819. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
JANEZ VLAJ, na sodniško mesto višjega sodnika na

Višjem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/89-1/43
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

820. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
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FRANC ČERNE, na sodniško mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/89-1/43
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

821. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
MARJETA ŠKOFLJANEC, na sodniško mesto okrožne

sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Od-
delek v Brežicah.

Št. 714-01/89-1/73
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

822. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
TADEJA BREZNIK, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

823. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
MAJA PRAVIČEK, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

824. Odlok o imenovanju viceguvernerja Banke
Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), dvanajste alinee druge-
ga odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije

Imenuje se:
Darko BOHNEC, za viceguvernerja Banke Slovenije za

dobo šestih let.

Št. 450-03/89-1/17
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

825. Odlok o soglasju k imenovanju člana
Zdravstvenega sveta

Na podlagi drugega odstavka 75. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 –
popr., 37/95 in 8/96) in 4. člena pravilnika o sestavi,
načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta (Urad-
ni list RS, št. 35/93, 30/94 in 82/94) ter tretjega odstavka
48. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
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Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. marca 1998 sprejel

O D L O K
o soglasju k imenovanju člana Zdravstvenega

sveta

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k ime-
novanju člana Zdravstvenega sveta:

doc.  dr. Slavka ZIHERLA, dr. med.

Št. 001-04/91-3/2
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

 Predsednik
Državnega zbora

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

826. Odlok o imenovanju predsednika Nadzornega
sveta javnega podjetja Slovenske železnice

Na podlagi prvega odstavka 16. člena zakona o načinu
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javne-
ga podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 71/93)
ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. čle-
na poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998
sprejel

O D L O K
o imenovanju predsednika Nadzornega sveta

javnega podjetja Slovenske železnice

Imenuje se:
Damjan VREČKO, za predsednika Nadzornega sveta

javnega podjetja Slovenske železnice za dobo štirih let.

Št. 412-01/93-9/8
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

827. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za politiko enakih možnosti

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. marca 1998 sprejel

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

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za politiko enakih možnosti

I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije za politiko enakih možnosti (Uradni list
RS, št. 29/97) se v besedilu II. točke spremeni v nasled-
njem:

razreši se:
član:
RUDOLF MOGE, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije
izvoli se:
za člana:
JOŽE AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokraci-

je Slovenije.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/20
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

828. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4.
marca 1998 sprejel

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

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve (Uradni list RS, št. 3/97, 29/97, 47/97, 82/97) se
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:

razreši se:
član:
BOGOMIR ŠPILETIČ, Poslanska skupina Socialdemo-

kratske stranke Slovenije;
izvoli se:
za člana:
BOGOMIR ZAMERNIK, Poslanska skupina Socialde-

mokratske stranke Slovenije.
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II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

829. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
notranjo politiko in pravosodje

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4.
marca 1998 sprejel

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

politiko in pravosodje

I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora

Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje (Urad-
ni list RS, št. 5/97 in 29/97) se v besedilu II. točke spreme-
ni v naslednjem:

razreši se:
član:
JANEZ JANŠA, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije;
izvoli se:
za člana:
JOŽEF JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemo-

kratske stranke Slovenije.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/24
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

832. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri organiziranosti in uveljavljanju lionistič-
nega gibanja in njegovega humanitarnega poslanstva v Re-
publiki Sloveniji podeljujem

DRŽAVNI SVET

830. Sklep o imenovanju predstavnika v Statističnem
svetu

Državni svet Republike Slovenije je na svoji 6. seji, dne
10. marca 1998, sprejel naslednji

S K L E P

Na podlagi prvega odstavka 14. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) je Državni svet Republi-
ke Slovenije na seji, dne 10. marca 1998, za svojega pred-
stavnika v Statističnem svetu Republike Slovenije

imenoval dr. Milana Zvera.

Št. 050-01/92-5
Ljubljana, dne 10. marca 1998.

Predsednik
Državnega sveta

Republike Slovenije
Tone Hrovat l. r.

831. Sklep o izvolitvi za člana Komisije po zakonu o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo

Državni svet Republike Slovenije je na svoji 6. seji, dne
10. marca 1998, sprejel naslednji

S K L E P

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o nez-
družljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnost-
jo (Uradni list RS, št. 49/92) je Državni svet Republike
Slovenije na seji, dne 10. marca 1998,

izvolil člana Komisije po zakonu o nezdružljivosti oprav-
ljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

za člana:
dr. Vladimira Koruna
Jožeta Ilca.

Št. 020-02/92-28
Ljubljana, dne 10. marca 1998.

Predsednik
Državnega sveta

Republike Slovenije
Tone Hrovat l. r.
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častni znak svobode Republike Slovenije
Janezu Bohoriču.

Za zasluge pri uveljavljanju rotarijskega gibanja v Slove-
niji za izpolnjevanje njegovega humanitarnega poslanstva ter
še posebej za strokovno delo na področju ortopedije pode-
ljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Fedorju Pečaku.

Za dolgoletne zasluge na področju socialnega in inva-
lidskega varstva ter za prispevek v dobro invalidom Sloveni-
je, posebej tistim s cerebralno paralizo, podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
Zori Tomič.

Št. 996-01-3/98
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

833. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge pri
bogatitvi slovenske geografske znanosti in njene organizira-
nosti podeljujem

srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
Zvezi geografskih društev Slovenije.

Št. 996-01-4/98
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

834. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dela in zasluge pri varovanju slovenske filmske ar-
hivske kulturne dediščine podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
Ivanu Nemaniču.

Št. 996-01-5/98
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

835. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za življenjsko delo na področju inovatorstva in s tem za
zasluge pri razvoju slovenskega gospodarstva podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
Jožetu Janu.

Št. 996-01-6/98
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

836. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno prizadevno delovanje in izjemne dosež-
ke pri razvoju vasi Koprivnik in Gorjuše in za druga dejanja,
pomembna za promocijo Bohinja zunaj meja Republike Slo-
venije, podeljujem
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častni znak svobode Republike Slovenije
Evgeniji Kegel Korošec,
Janezu Korošcu.

Št. 996-01-7/98
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

837. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za pomoč v času agresije na Slovenijo in za vse druge
zasluge v dobro Sloveniji podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
dr. Orestu Daviniju, upokojenemu kvestorju v Goriški

pokrajini.

Št. 996-01-8/98
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

838. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za vsa dobra dela pomembna za Slovence v boju proti
nacifašizmu, in še posebej za njegovo pomoč trpečim v
koncentracijskem taborišču Dachau podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
Albertu Theisu, podpredsedniku Mednarodnega da-

chauskega komiteja.

Št. 996-01-9/98
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

839. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri sodelovanju Republike Slovenije in Zvez-
ne republike Nemčije ter za uspešno vodenje mešanega
podjetja Bayer Pharme iz Ljubljane podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
Joachimu A. Scholzu, prejšnjemu direktorju Bayer Phar-

me iz Ljubljane.

Št. 996-01-10/98
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

840. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Češki
republiki

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izda-
jam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Češki

republiki

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije  v Češki republiki imenujem

dr. Damjana Prelovška.

Št. 001-09-5/98
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

841. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izda-
jam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
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Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Romuniji s sedežem v Varšavi imenujem

mgr. Bojana Grobovška.

Št. 001-09-6/98
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

842. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in druge alinee 3. člena, prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju
suverenosti Republike Slovenije podeljujem

zlati častni znak svobode Republike Slovenije
Specialni enoti Ministrstva za notranje zadeve.

Št. 996-01-11/98
Ljubljana, dne 9. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

843. Navodilo o spremembi navodila o finančnem
poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in
inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi
ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih
ravneh

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96 in 78/97), v
zvezi z zakonom o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in
zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) izdaja minister, pristo-
jen za finance

N A V O D I L O
o spremembi navodila o finančnem poslovanju

upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov,
ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo

svoje enote na lokalnih ravneh

1. člen
V navodilu o finančnem poslovanju upravnih enot ter

uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi
ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni

list RS, št. 65/97) se besedilo prvega odstavka 10. člena
spremeni tako, da se glasi:

“Sredstva za kritje stroškov tiskanja in distribucije vred-
notnic so planirana v proračunu Republike Slovenije na po-
stavki Ministrstva za finance, ki je namenjena za pokrivanje
stroškov tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednot-
nic, izplačujejo se neposredno iz računa 637 Ministrstva za
finance. Ministrstvo za finance sklene ustrezne pogodbe s
proizvajalcem in distributerji vrednotnic.“

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-51/97
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.

USTAVNO SODIŠČE

844. Odločba o ugotovitvi skladnosti z ustavo zakona
o volitvah v Državni zbor, zakona o lokalnih
volitvah, 22. člena zakona o evidenci volilne
pravice, četrtega odstavka 53. člena, 134. člena
in drugega odstavka 140. člena statuta Mestne
občine Koper, o ugotovitvi protiustavne pravne
praznine v zakonu o evidenci volilne pravice ter
o delnem zavrženju pobude

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Danijela Starmana iz Kopra
in drugih, na seji dne 12. februarja 1998

o d l o č i l o:

1. Ni v neskladju z ustavo, da zakon o volitvah v Državni
zbor (Uradni list RS, št. 44/92) daje pripadnikom italijanske
in madžarske samoupravne narodne skupnosti pravico, da
na volitvah poslancev Državnega zbora oddajo po dva gla-
sova.

2. Ni v neskladju z ustavo, da zakon o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) daje
pripadnikom italijanske in madžarske samoupravne narodne
skupnosti pravico, da na volitvah članov občinskega sveta
oddajo po dva glasova.

3. Člen 22 zakona o evidenci volilne pravice (Uradni
list RS, št. 46/92) ni v neskladju z ustavo.

4. V neskladju z ustavo je, da zakon o evidenci volilne
pravice (Uradni list RS, št. 46/52) ne opredeljuje meril, po
katerih komisije italijanske in madžarske samoupravne na-
rodne skupnosti odločajo o vpisu volivcev v posebni volilni
imenik državljanov pripadnikov avtohtone italijanske in ma-
džarske narodne skupnosti. Državni zbor mora to neskladje
z ustavo odpraviti do razpisa naslednjih rednih volitev v Dr-
žavni zbor.

5. Četrti odstavek 53. člena, 134. člen in drugi odsta-
vek 140. člena statuta Mestne občine Koper niso v nesklad-
ju z ustavo in z zakonom.

6. Pobuda se zavrže v delu, ki se nanaša na zakon o
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) in poslovnik Državnega
zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 28/96 in 26/97).
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O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Ustavno sodišče je dne 6. 6. 1996 s sklepom delno

sprejelo, delno zavrnilo in delno zavrglo pobudo Danijela
Starmana in drugih (v nadaljevanju: pobudniki), s katero so
izpodbijali določbe naslednjih predpisov:

– zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št.
46/92 – v nadaljevanju: ZEVP),

– zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št.
44/92 – v nadaljevanju: ZVDZ),

– zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni
list RS, št. 65/94 – v nadaljevanju: ZSNS),

– zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95 – v nadaljevanju: ZLV) in

– statuta Mestne občine Koper (Uradne objave Ko-
per/Capodistria, št. 9/95 – v nadaljevanju: statut).

2. Pobuda je bila sprejeta v delu, ki se nanaša na:
– zatrjevano protiustavnost pravice pripadnikov italijanske

in madžarske narodne skupnosti (v nadaljevanju: narodni skup-
nosti), da na volitvah v Državni zbor in na volitvah v občinske
svete oddajo po dva glasova – enega za izvolitev predstavnika
narodne skupnosti v Državnem zboru oziroma občinskem sve-
tu in drugega za volitve drugih poslancev oziroma članov občin-
skega sveta; to pravico jim dajeta ZVDZ in ZLV,

– 22. člen ZEVP,
– četrti odstavek 53. člena, 134. člen in drugi odsta-

vek 140. člena statuta.
3. Pobudniki menijo, da je dvojna volilna pravica, kot

sami označujejo pravico pripadnikov narodnih skupnosti, da
na volitvah v Državni zbor in v občinske svete oddajo dva
glasova, v neskladju z ustavnim načelom enakosti pred za-
konom. Dvojna volilna pravica je po njihovem mnenju ustav-
no nedopustna diskriminacija, ki v ničemer ne prispeva k
varstvu narodnih skupnosti.

4. Pobudniki so v prvotni pobudi izrazili stališče, da bi
moral poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93,
28/96 in 26/97 – v nadaljevanju: poslovnik) omejiti meje
mandata zastopnikov narodnih skupnosti. Po njihovem mne-
nju je protiustavno, če predstavnika narodnih skupnosti so-
delujeta pri odločanju o vseh zadevah, ki so v pristojnosti
Državnega zbora.

5. Določba 22. člena ZEVP, ki omogoča vpis v volilni
imenik na zahtevo tudi tistim pripadnikom italijanske in ma-
džarske narodnosti, ki nimajo stalnega prebivališča v narod-
nostno mešanih naseljih, je po mnenju pobudnikov proti-
ustavna zato, ker s širjenjem pravic na neavtohtone pripad-
nike narodne skupnosti presega ustavno zaščito narodnosti.

6. Po mnenju pobudnikov so v neskladju z ustavo tudi
naslednje določbe statuta:

– določba 134. člena, ki podeljuje krajevnim skupno-
stim status pravne osebe (pobudniki menijo, da z ustanavlja-
njem pravnih oseb javnega prava statut posega v pristojnost
zakonodajalca),

– določba drugega odstavka 140. člena, ker določa
neposredno zastopanost narodnih skupnosti v svetih krajev-
nih skupnosti (pobudniki menijo, da za krajevno skupnost
ne pridejo v poštev posebne določbe o pravicah narodne
skupnosti, ker ni samoupravna lokalna skupnost), in

– določba četrtega odstavka 53. člena, ki določa, da
mora biti podžupan pripadnik italijanske narodnosti, če ni
pripadnik italijanske narodnosti župan (s tem, menijo pobud-
niki, je osebam, ki niso italijanske narodnosti, diskriminator-
no omejena pasivna volilna pravica).

7. Pobudniki so dne 14. 11. 1996 vložili “predlog za
začasno zadržanje ZVDZ, kolikor daje pripadnikom narod-

nih skupnosti dvojno volilno pravico, določb poslovnika,
kolikor le-te ne opredeljujejo meje mandata zastopnikov na-
rodnih skupnosti (zlasti drugi odstavek 119. in drugi odsta-
vek 128. člena) in zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92 – v nadaljevanju: ZoP) v celoti glede zastopnikov
narodnih skupnosti”. V tej vlogi ponovno poudarjajo svoje
stališče, da je protiustavno, da poslanca, ki sta predstavnika
narodnih skupnosti, sodelujeta pri odločanju o vseh zade-
vah v Državnem zboru, npr. tudi pri izvolitvi predsednika
vlade in imenovanju ministrov. Ustavno sodišče je štelo, da
so z navedenim predlogom pobudniki razširili pobudo tudi
na poslovnik in ZoP. Opravilo je javno obravnavo predloga
za začasno zadržanje in po njej predlog s sklepom zavrnilo.

8. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve (v nadaljevanju: sekretariat) je najprej (še pred
delnim sprejetjem pobude) odgovoril na celotno pobudo.
Meni, da pobuda ni utemeljena, saj “zakoni, ki jim pobudniki
očitajo kršitev ustave, le izvajajo ustavne določbe o poseb-
nih pravicah avtohtonih narodnih skupnosti". Posebno var-
stvo narodnih skupnosti je po mnenju sekretariata izvedba
načela enakosti, in sicer taka, ki upošteva poseben položaj
in okoliščine, v katerih ti skupnosti živita. Tudi če bi zakoni
določali še druge ali širše pravice, kot jih določa ustava, to
ne bi bilo z njo v nasprotju, meni sekretariat.

9. Dvojna volilna pravica po mnenju sekretariata izhaja
iz tretjega odstavka 64. člena ustave, glede sestave Držav-
nega zbora in položaja poslancev v njem pa tudi iz tretjega
odstavka 80. člena in prvega odstavka 82. člena ustave.
Glede pravic pripadnikov narodnih skupnosti, ki živijo izven
narodnostno mešanih območij, sekretariat opozarja na do-
ločbo četrtega odstavka 64. člena ustave, ki poverja zako-
nodajalcu določitev pravic, ki jih pripadniki narodnih skup-
nosti uresničujejo tudi zunaj območij, kjer ti skupnosti živita.
Zakonsko določanje statusa pripadnika narodne skupnosti
pa je po mnenju sekretariata “zelo sporno zaradi ustavnih
določb, ki zagotavljajo človekove pravice in svoboščine,
vključno z določbo 61. člena ustave“. Sekretariat meni tudi,
da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev
obravnavane pobude.

10. Po izdaji sklepa o delnem sprejetju pobude in po
opravljeni javni obravnavi je sekretariat še enkrat (izčrpneje)
odgovoril na sprejeti del pobude. V odgovoru navaja, da t.i.
dvojno volilno pravico zahtevajo ustavne določbe; gre za
izvedbo posebne ustavne pravice iz tretjega odstavka
64. člena ustave poleg splošne volilne pravice. Sekretariat
poudarja privrženost ustave varovanju pravic narodnih skup-
nosti in izhaja iz t.i. pozitivnega koncepta urejanja položaja
teh skupnosti. Ustava jim jamči posebne pravice, ki se kaže-
jo kot pozitivna diskriminacija. Sekretariat poudarja varova-
nje manjšin kot pomembno merilo demokratičnosti etnično
pluralne družbe. Opozarja na 4. člen Okvirne konvencije
Sveta Evrope o varstvu etničnih manjšin, katere podpisnik je
tudi Slovenija; ta člen določa, da se ukrepi, ki so posledica
upoštevanja specifičnih razmer, v katerih živijo pripadniki
manjšine, ne morejo obravnavati kot diskriminacija pripadni-
kov večinskega naroda.

11. Sekretariat navaja, da ureditev položaja narodnih
skupnosti po ustavi pomeni kontinuiteto na tem področju,
saj se je pozitivni koncept varstva manjšin pri nas uveljavil že
z ustavo iz leta 1974 in s kasnejšimi ustavnimi amandmaji.
Omenja tudi določbe deklaracije ob neodvisnosti in temelj-
ne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I,  v nadaljevanju: TUL), ki
določata, da so italijanski in madžarski narodni skupnosti v
RS in njunim pripadnikom zagotovljene vse pravice iz dote-
danje ustave in veljavnih mednarodnih pogodb. Navaja tudi
določbo 338. člena ustave iz leta 1974 (amandma iz leta
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1989), po kateri imata narodni skupnosti vsaj po enega
delegata v vsakem zboru tedanje Skupščine SRS. Opozarja,
da sta imeli narodni skupnosti že po tej določbi posebno
volilno pravico in da bi ukinitev te pravice pomenila kršitev
načela zaupanja v pravo.

12. Sekretariat opozarja na mednarodnopravne obvez-
nosti Slovenije po Pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju
med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, po Spo-
razumu o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne
manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skup-
nosti v Republiki Sloveniji (Uradni list – Mednarodne pogod-
be, št. 6/93) in po Osimski pogodbi iz leta 1975. Poudarja
tudi, da Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu etničnih
manjšin zahteva od podpisnic, med katerimi je tudi Sloveni-
ja, da na vseh področjih gospodarskega, socialnega, poli-
tičnega in kulturnega življenja po potrebi sprejmejo ukrepe
za spodbujanje dejanske in popolne enakosti med pripadni-
ki narodne manjšine in pripadniki večinskega naroda. Iz
navedene konvencije, navaja sekretariat, izhaja zahteva po
javni participaciji manjšin v javnih zadevah in še posebej v
manjšinskih zadevah.

13. Glede 22. člena ZEVP sekretariat navaja, da po
ustavi posebna volilna pravica pripadnikov narodnih skupno-
sti ni teritorialno omejena in da so pravice pripadnikov na-
rodnih skupnosti po ustavi zagotovljene ne glede na njihovo
število in poseljenost. Sekretariat se sklicuje tudi na določ-
bo četrtega odstavka 64. člena ustave, po kateri zakon
ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziro-
ma madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer živita,
obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničeva-
nje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih
skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij.

14. Glede navedb pobudnikov, da bi morala poslovnik
in ZoP omejiti pravice poslancev – predstavnikov narodnih
skupnosti, sekretariat navaja, da iz vseh določb ustave, ki
govorijo o poslancih, izhaja njihov enak položaj ne glede na
volilno bazo in kakršnekoli druge okoliščine. To velja po sta-
lišču sekretariata za vse pravice poslancev narodnih skupno-
sti po 19. členu ZoP, kakor tudi za pravice, ki izhajajo iz
poslovnika (npr. pravico oblikovati posebno poslansko skupi-
no, pravico izbrati delovna telesa, v katerih bosta sodelovala
itd.). Sekretariat meni tudi, da za obravnavanje ustavnosti
poslovnika in ZoP niso podane procesne predpostavke. Po-
budniki naj bi ne izkazali pravnega interesa, ker poslovnik in
ZoP urejata razmerja, ki zadevajo poslance in pravila njihove-
ga dela v parlamentu. Sekretariat opozarja še na to, da je
predstavnik pobudnikov na javni obravnavi izrazil svoje sta-
lišče, da ZoP ne velja za izvoljena predstavnika narodnih
skupnosti. Glede na to, meni sekretariat, je potrebno pobudo
v tem delu zavreči, ker naj bi pobudniki od nje sami odstopili.

15. Občinski svet mestne občine Koper (v nadaljeva-
nju: svet) je odgovoril na del pobude, ki se nanaša na statut.
Glede zastopanosti italijanske skupnosti v svetih krajevnih
skupnosti navaja Svet, da je “analogno upošteval določila, ki
urejajo število članov pripadnikov italijanske narodne skup-
nosti v občinskem svetu“. Določba, da mora biti podžupan
italijanske narodnosti, če župan ni, ima po mnenju Sveta
oporo v 39. členu ZLS.

16. Do pobude sta se opredelili tudi italijanska in ma-
džarska samoupravna narodna skupnost. Obe menita, da
izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo, temveč po-
menijo prav uresničevanje ustavnih zapovedi o varstvu av-
tohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti.

B) – I
17. Obravnavana pobuda odpira ustavnopravna vpra-

šanja, ki se nanašajo na varstvo avtohtone italijanske in

madžarske narodne skupnosti. Spoštovanje oziroma zaščita
etničnih, verskih, jezikovnih in drugih manjšin je pomemben
pokazatelj demokratičnosti družbe. Demokratične države
posvečajo varstvu manjšin posebno pozornost. Varstvo manj-
šin se zagotavlja v dveh oblikah: kot prepoved diskriminacije
na podlagi narodnostne, jezikovne, verske in rasne pripad-
nosti ter kot zagotovitev posebnih pravic, ki pripadajo samo
manjšini oziroma njenim pripadnikom. Druga oblika varstva
je v teoriji znana kot pozitivno varstvo manjšin. Pozitivno
varstvo povzroča t.i. pozitivno diskriminacijo, ker so pripad-
nikom manjšine zagotovljene pravice, ki jih pripadniki večine
nimajo. Tovrstni ukrepi predstavljajo visoko stopnjo varstva
narodnih manjšin, ki jim jo priznava večinska skupina prebi-
valstva, in s tem kažejo na demokratičnost družbe.

18. Pravice narodnih manjšin so urejene v mednarod-
nem pravu z multilateralnimi konvencijami in dvostranskimi
sporazumi med državami. Položaj italijanske manjšine oziro-
ma narodne skupnosti v Sloveniji je po drugi svetovni vojni
uredil Specialni statut Svobodnega tržaškega ozemlja, prilo-
žen Londonskemu memorandumu o soglasju med vladami
FLRJ, Italije in Velike Britanije. Specialni statut je prenehal
veljati z uveljavitvijo Pogodbe med SFRJ in Italijansko Re-
publiko, sklenjene v Osimu (Uradni list SFRJ – Mednarodne
pogodbe, št. 1/77; v nadaljevanju: Osimski sporazum).
Osimski sporazum je v preambuli izrazil za obe državi “privr-
ženost načelu največjega možnega varstva državljanov –
pripadnikov manjšin, ki izvira iz njunih ustav in njune notranje
zakonodaje in ga vsaka stran uresničuje avtonomno, pri
čemer se ravna tudi po načelih Ustanovne listine Združenih
narodov, Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah, Kon-
vencije o preprečevanju kakršnihkoli oblik rasne diskrimina-
cije in univerzalnih paktov o človekovih pravicah“. Člen 8
Osimskega sporazuma določa: “Takrat, ko neha veljati spe-
cialni statut, priložen k Londonskemu memorandumu o so-
glasju z dne 5. oktobra 1954, izjavi vsaka stran, da bo
ohranila v veljavi notranje ukrepe, ki jih je že sprejela pri
izvajanju omenjenega statuta, in da bo v okviru svojega
notranjega prava zagotovila pripadnikom zadevnih manjšin
enako raven varstva, kot jo je določal specialni statut, ki
neha veljati.“ Specialni statut je z dnem, ko je stopil v veljavo
Osimski sporazum, prenehal veljati, vendar je ostal merilo za
zagotavljanje pravic narodnima manjšinama v sosednjih dr-
žavah. V določbah tega sporazuma ni najti takšne, ki bi
zagotavljala pripadnikom manjšine pravico do neposredne
zastopanosti v predstavniških organih.

19. Položaj madžarske narodne skupnosti v Sloveniji
ureja Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske
narodne skupnosti v Republiki Madžarski in madžarske na-
rodne skupnosti v Republiki Sloveniji, podpisan 6. 11. 1992
in ratificiran z zakonom z dne 26. 3. 1993 (Uradni ist RS –
MP, št. 6/93). V 8. členu tega sporazuma je določeno, da
podpisnici v skladu z notranjo zakonodajo zagotavljata ustrez-
no udeležbo manjšin pri odločanju na lokalni, regionalni in
državni ravni o zadevah, ki se nanašajo na pravice in položaj
manjšin in njihovih pripadnikov.

20. Eden od ukrepov za varstvo manjšin je tudi zagoto-
vitev njihovega sodelovanja pri odločanju o javnih zadevah.
Vendar veljavno mednarodno pravo ne jamči manjšinam za-
stopstva v predstavniških telesih (Ohlinger/Pernthaler, Pro-
jekt eines Volksgruppenmandats im Kaerntner Landtag, str.
8; avtorja se sklicujeta tudi na delo Oeter, Minderheiten im
institutionellen Staatsaufbau. Glej tudi Turk, Mednarodno-
pravni vidiki sedanjega položaja slovenske narodnostne
skupnosti v Italiji, str. 6; avtor navaja, da je mogoče izjeme
najti le v redkih mednarodnih pogodbah – npr. v mirovni
pogodbi iz Sevresa in v memorandumu o Cipru). Tudi Okvir-
na konvencija Sveta Evrope o varstvu etničnih manjšin, ki jo
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je podpisala, ne pa še ratificirala, tudi Slovenija (konvencija
še ne velja), ne zahteva izrecno od podpisnic, da bi zagoto-
vile zastopstvo manjšin v predstavniških organih. Določa le,
da se pogodbenice obvezujejo sprejeti, če je to potrebno,
na vseh področjih gospodarskega, družbenega, političnega
in kulturnega življenja ustrezne ukrepe za pospeševanje pol-
ne in učinkovite enakosti med pripadniki narodne manjšine
in pripadniki večinskega naroda. Ukrepi, sprejeti na podlagi
te obveze, se ne štejejo za diskriminacijo (tretji odstavek 4.
člena).

21. Čeprav mednarodno pravo tega ne zahteva, ustave
in zakoni nekaterih držav zagotavljajo sodelovanje manjšin
pri odločanju o splošnih zadevah v predstavniških telesih.
Znani so predvsem naslednji modeli zagotovitve te pravice
(lahko so tudi kombinirani)1:

a) delitev na volilne enote, prilagojena teritorialni raz-
mestitvi manjšin (ta ukrep je uveljavljen med drugim v na-
slednjih državah: Madžarski, Hrvaški, Finski, Belgiji, Italiji,
Švici),

b) spregled volilnega praga za nacionalne manjšinske
stranke (ta ukrep je uveljavljen med drugim v naslednjih
državah: Madžarski, Nemčiji, Poljski, Romuniji) in

c) zajamčena poslanska mesta za manjšine v predstav-
niškem telesu (ta pravica je zajamčena med drugim v na-
slednjih državah: Hrvaški, Romuniji, Madžarski, Danski, Fin-
ski).

22. Slovenska ustava iz leta 1974 ni vsebovala določb
o obvezni zastopanosti narodnih skupnosti v občinskih in
republiški skupščini. V 252. členu je bilo določeno, da
lahko pripadniki narodnosti v občinah, kjer živijo, ustanovijo
samoupravne skupnosti za prosveto in kulturo. Te skupnosti
so soodločale o določenih zadevah s področja prosvete in

kulture z zbori občinske skupščine oziroma z ustreznimi
samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Zastopanost pripad-
nikov narodnih skupnosti v zborih skupščin se je zagotavlja-
la zgolj z internimi kandidacijskimi pravili tedanje Socialistič-
ne zveze delovnega ljudstva, ki je imela monopolno vlogo v
postopku določanja kandidatov.

23. Z ustavnimi amandmaji iz leta 1989 (Uradni list
SRS, št. 32/89) so bile določbe o varstvu narodnosti spre-
menjene in dopolnjene. V 250. členu se je pojavila oprede-
litev teh dveh narodnosti kot avtohtonih. Za 163. členom je
bila dodana določba, po kateri morata biti v skupščinah
občin, kjer živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda
tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti,
ustrezno zastopani ti dve narodnosti. V tretjem odstavku
338. člena ustave pa je bilo določeno, da imata italijanska in
madžarska narodnost vsaka vsaj po enega delegata v vsa-
kem zboru Skupščine SRS. V skladu s to ustavno določbo
je zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89
in 5/90, Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) določil, da se
za volitve delegatov pripadnikov italijanske oziroma madžar-
ske narodnosti v zbore Skupščine SR Slovenije na narod-
nostno mešanih območjih oblikujejo posebne volilne enote
in da se posebne volilne enote lahko oblikujejo tudi za
volitve delegatov pripadnikov italijanske oziroma madžarske
narodnosti v zbore občinske skupščine (37. člen). V 10. čle-
nu je zakon določal, da imajo aktivno volilno pravico na
volitvah delegata italijanske oziroma madžarske narodnosti v
zbore Skupščine SR Slovenije volivci na območju posebne
volilne enote ter drugi pripadniki teh narodnosti v občini, ki
ima območja, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slo-
venskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžar-
ske narodnosti (t.i. narodnostno mešana območja), v zbore

1 Podrobnejši pregled pravnih ureditev:
– V danskem parlamentu (Folketing) sta zagotovljeni po dve mesti

dvema manjšinama (Faroern in Grenlandija).
– Nemčija: na zvezni ravni in v nekaterih zveznih deželah (Schles-

wieg – Holstein, Saška) za stranke narodnostnih manjšin ne velja volilni
prag. Pripadniki manjšin lahko z glasovanjem za nacionalno stranko dose-
žejo zastopanost manjšine v parlamentu. Pri glasovanju so postavljeni
pred dejansko opcijo – glasovati za manjšinsko stranko ali za eno izmed
strank iz tradicionalnega političnega spektra.

– Finska: Prebivalcem Aalandskih otokov je zagotovljen sedež v
parlamentu tako, da območje otokov predstavlja samostojno volilno eno-
to, v kateri se izvoli en poslanec. Ta poslanec ima enake pravice in
dolžnosti kot vsi drugi poslanci. Običajno se vključi v poslansko skupino
švedske ljudske stranke, čeprav ni član te stranke.

– Hrvaška: Ustavni zakon o človekovih pravicah in pravicah etničnih
in narodnostnih skupnosti ali manjšin v Republiki Hrvaški (Narodne novine,
št. 34/92 – preč. bes.) določa, da imajo pripadniki manjšin, ki tvorijo več
kot 8% celotnega prebivalstva – gre za srbsko manjšino -, pravico izvoliti
pet zastopnikov v predstavniški dom Sabora, pripadniki drugih manjšin pa
skupaj pet zastopnikov. V tretjem odstavku 18. člena je določeno, da so
poslanci teh manjšin (z manj kot 8% udeležbo v celotnem prebivalstvu)
zastopniki vseh etničnih in narodnostnih skupnosti ali manjšin, ki so jih
izvolile, in morajo varovati njihove interese.

Volilni zakon iz leta 1992 (zakon o izborima zastupnika u Sabor RH,
Narodne novine, 22/92) vsebuje identične določbe glede izvolitve pred-
stavnikov manjšin. Štirje izmed petih predstavnikov manjšin pod 8% se
volijo v štirih posebnih volilnih enotah po večinskem sistemu. Volijo jih
pripadniki manjšin. V volilni evidenci je vpisana tudi narodnost volilca
(zakon o popisima birača, Narodne novine, št. 19/92). Tudi pri kandidatih
se v postopku kandidiranja navede narodnost (15. člen volilnega zakona).

V prvotnem besedilu je zakon določal, da se število članov parla-
menta poveča, če se na volitvah ne doseže zajamčena zastopanost manj-
šin; izvoljeni so tisti kandidati na državnih listah (60 poslancev se je po tem
zakonu volilo na proporcionalnih volitvah na podlagi državnih list) ustrezne
narodnosti, ki niso bili izvoljeni, in sicer glede na delež glasov posamezne
državne liste. Če na ta način ni bilo mogoče priti do zahtevanega števila
poslancev ustrezne narodnosti, so se izvedle dopolnilne volitve. Volilni
prag (3%) je veljal po zakonu za vse državne liste, vendar je ustavno
sodišče (U-VII-233/92, Narodne novine, št. 50/92) odločilo, da se za
nacionalne manjšinske stranke ta prag ne uporablja.

Novela volilnega zakona (Narodne novine, št. 68/93) je prinesla
spremembe v volilnem sistemu. 80 poslancev se voli po proporcionalnem

sistemu, 32 pa po večinskem. Od teh 32 se jih 28 izvoli v navadnih volilnih
enotah po načelu, da se na približno enako število prebivalcev voli po en
poslanec. 12 poslancev voli diaspora (hrvaški državljani po svetu) s po-
sebnih list. Tri poslance volijo državljani srbske narodnosti po večinskem
sistemu na ravni države kot ene same volilne enote. Štiri poslance (tako
kot prej) volijo pripadniki manjšin v štirih posebnih volilnih enotah (v prvi
volijo poslanca Italijani, v drugi Madžari, v tretji Čehi in Slovaki, v četrti pa
Rusi, Ukrajinci, Nemci in Avstrijci).

Pripadniki manjšin imajo pri oddaji glasu na volitvah v malih volilnih
enotah, kjer se mandati delijo po večinskem sistemu, na voljo opcijo. V
obveznih navodilih Državne volilne komisije (Obavezne upute broj XII,
Narodne novine, št. 82/95) je zapisano, da je pravica manjšin, da volijo
svoje predstavnike, le pravica, ne pa tudi dolžnost. Določeno je, da
pripadniki manjšin ne morejo dvakrat glasovati za kandidata v volilnih
enotah, v katerih se voli(jo) en oziroma trije poslanci. Pripadnik manjšine,
ki želi voliti splošnega poslanca, mora na volišču dobiti potrdilo, da ni
glasoval na posebnih volitvah predstavnika manjšine. Na podlagi tega
potrdila lahko odda glas za kandidata v navadni uninominalni volilni enoti.

Mandat manjšinskih poslancev ni omejen (glej poslovnik Sabora
RH, Narodne novine, št. 59/92 in 89/92). Instituta manjšinskega soglasja
(veta) hrvaško pravo ne pozna.

– Romunija: drugi odstavek 59. člena romunske ustave določa, da
imajo manjšinske organizacije zajamčeno mesto v predstavniškem telesu
tudi v primeru, da ne zberejo zadostnega števila glasov. Manjšino lahko
zastopa le ena organizacija. Volilni zakon pa določa v 4. členu, da vsem
manjšinskim organizacijam ene manjšine skupaj pripada pravica do enega
predstavnika, če so na državni ravni zbrale vsaj 5% glasov, ki so bili v
povprečju potrebni za izvolitev enega poslanca. Število članov predstav-
niškega telesa se zaradi neposredne zastopanosti manjšin ustrezno pove-
ča.

– Madžarska: zastopanost manjšin v parlamentu je zagotovljena z
znižanjem potrebnega števila glasov za izvolitev poslanca – zastopnika
manjšine (49. in 50. člen volilnega zakona).

– Italija: na južnem Tirolskem (dežela Trentino – Alto Adige) ima
ladinska jezikovna skupina zagotovljenega predstavnika v regionalnem
svetu. Če z list v volilnih enotah (regija je razdeljena na dve volilni enoti –
Bolzano in južna Tirolska, voli pa se po proporcionalnem sistemu s prefe-
renčnim glasom) po splošnih pravilih ne bi bil izvoljen noben pripadnik
ladinske jezikovne skupine, je izvoljen tisti, ki je dobil največje število
preferenčnih glasov. Tako izvoljeni predstavnik manjšine izpodrine zadnje-
ga izmed kandidatov s svoje liste, ki bi bil izvoljen po splošnih pravilih
(glede na število preferenčnih glasov).
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občinske skupščine pa volivci na območju posebne volilne
enote, drugi pripadniki narodnosti v občini, ki ima narod-
nostno mešana območja pa le, če tako določa statut obči-
ne. Pasivno volilno pravico pa je zakon dal samo pripadni-
kom italijanske in madžarske narodnosti.

24. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvi-
snosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) je v
drugem odstavku tretje točke določila: Italijanski in madžar-
ski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji in njunim pripad-
nikom so zagotovljene vse pravice iz ustave Republike Slo-
venije in veljavnih mednarodnih pogodb. Z ustavo Republike
Slovenije je mišljena tedaj veljavna ustava, to je ustava iz leta
1974, spremenjena in dopolnjena z amandmaji.

25. Sedanja ustava določa v prvem odstavku 5. člena,
da država na svojem ozemlju varuje in zagotavlja pravice
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Po-
sebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne
skupnosti v Sloveniji so urejene v 64. členu ustave in v
tretjem odstavku 83. člena ustave, kjer je določeno, da se v
Državni zbor vedno izvoli po en poslanec italijanske in ma-
džarske narodnosti.

26. Člen 64 ustave nosi naslov Posebne pravice avtoh-
tone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.
V četrtem odstavku 64. člena je določeno, da sta narodni
skupnosti neposredno zastopani v predstavniških organih
lokalne samouprave in v Državnem zboru. V šestem odstav-
ku tega člena pa je določeno, da zakoni, drugi predpisi in
splošni akti, ki zadevajo v ustavi določene pravice in položaj
zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglas-
ja predstavnikov narodnih skupnosti.

27. Ustava jamči pripadnikom narodnih skupnosti dve
med seboj neločljivo povezani pravici: pravico do neposred-
ne zastopanosti v predstavniških organih lokalnih skupnosti
in v Državnem zboru ter pravico do po enega poslanca v
Državnem zboru. Slednja je logični nasledek pravice do
neposredne zastopanosti v Državnem zboru. Navedene pra-
vice so posebne pravice narodnih skupnosti, s katerimi se
tema skupnostima ne glede na število njunih pripadnikov
oziroma ne glede na volilni sistem zagotavlja možnost sode-
lovanja pri odločanju Državnega zbora in predstavniških or-
ganov lokalnih skupnosti.

28. Kadar gre za zadeve, ki se tičejo ustavnih pravic in
položaja zgolj narodnih skupnosti, imajo predstavniki narod-
nih skupnosti v Državnem zboru in občinskih svetih pravico
manjšinskega veta (šesti odstavek 64. člena ustave). S tem
je zagotovljeno, da predstavniki večinskega naroda ne mo-
rejo preglasovati predstavnikov obeh narodnih skupnosti v
zadevah, ki se tičejo zgolj ustavnih pravic oziroma položaja
narodnih skupnosti.

B) – II
29. Pobudniki menijo, da bi moral biti mandat poslan-

cev – predstavnikov narodnih skupnosti s poslovnikom in
ZoP ali s posebnim zakonom omejen na odločanje le o tistih
vprašanjih, ki se tičejo narodnih skupnosti. V prvotni pobudi
je bilo to stališče le omenjeno, kasneje pa so pobudniki s
predlogom za začasno zadržanje razširili pobudo tudi na
omenjena akta. Ob odločanju o predlogu za začasno zadr-
žanje pa ustavno sodišče še ni presojalo obstoja procesnih
predpostavk za začetek postopka za oceno ustavnosti ZoP
in poslovnika. Ob odločanju o sprejetem delu pobude je
posebej presodilo, ali so podane procesne predpostavke za
začetek tega postopka. Ugotovilo je, da pravna ureditev
obsega pooblastil (mandata) poslancev ne posega nepo-
sredno v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj
pobudnikov. Zato je pobudo v tem delu zavrglo.

B) – III
30. ZVDZ določa, da:
– ima pravico voliti in biti voljen za poslanca državljan

Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let
in mu ni odvzeta poslovna sposobnost (prvi odstavek
7. člena),

– ima pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti pripadnik te narodne
skupnosti, ki ima volilno pravico (8. člen). Iz nobene določ-
be zakona ne izhaja, da uresničitev posebne volilne pravice
(pravice voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti) izključuje uresničitev splo-
šne volilne pravice.

31. ZVDZ določa poseben postopek za izvolitev po-
slancev narodnih skupnosti. Poslanec narodne skupnosti
se izvoli v volilni enoti, ki se oblikuje na območjih, kjer živijo
pripadniki te skupnosti (šesti odstavek 20. člena).

32. ZEVP ureja evidenco volilne pravice tako, da se pose-
bej vodi evidenca državljanov, ki imajo pravico voliti in biti voljeni
za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.
Posebne volilne imenike za vsake volitve sestavi komisija samo-
pravne narodne skupnosti. Volilni imeniki se razgrnejo, potrdi
pa jih pristojni upravni organ (upravna enota).

33. Pripadniki narodnih skupnosti, ki so vpisani v splo-
šni in posebni volilni imenik, lahko na volitvah v Državni zbor
oddajo dva glasova – enega za volitve poslanca narodne
skupnosti in drugega za volitve preostalih poslancev. Te ose-
be imajo tako dvojno volilno pravico – splošno in posebno.

34. Posebna volilna pravica pomeni odstop od načela
enakosti volilne pravice. Načelo enakosti volilne pravice zah-
teva, da ima vsak volivec enako število glasov in da imajo ti
glasovi enako vrednost. Volivci, ki imajo poleg splošne tudi
posebno volilno pravico, imajo na voljo dva glasova; njihova
volja se upošteva dvakrat: pri dodelitvi mandata poslanca
narodne skupnosti in pri razdelitvi mandatov preostalih po-
slancev. Že sama pravica pripadnikov narodne skupnosti,
da izvolijo svojega poslanca ne glede na svoje število, po-
meni odstop od načela enakosti volilne pravice. Dvakratno
glasovanje pa pomeni še dodaten odstop od tega načela.

35. Posebna volilna pravica pripadnikov narodnih skup-
nosti je izraz ustavno zajamčene zaščite teh skupnosti oziro-
ma njihovih pripadnikov. Čeprav gre za odstop od načela
enakosti volilne pravice, takšna “pozitivna diskriminacija“ ni
ustavno nedopustna, temveč ravno nasprotno – ustava po-
stavlja zakonodajalcu zahtevo, da izvede takšne ukrepe v
zakonodaji. Glede na to, da ustava sama predvideva oziro-
ma zahteva odstop od načela enakosti volilne pravice (pozi-
tivno diskriminacijo), ustavnemu sodišču ni bilo potrebno
tehtati teže posega v enakost volilne pravice in teže ustavne
vrednote, ki se s tem posegom dosega.

36. Ustavno sodišče je preučilo vprašanje, ali bi lahko
zakonodajalec uresničil ustavne določbe o neposredni za-
stopanosti narodnih skupnosti oziroma o izvolitvi po enega
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti v Dr-
žavni zbor tudi drugače – na način, ki pripadnikom narodnih
skupnosti ne bi dajal dvojne volilne pravice. Če bi zakon
pripadnikom narodnih skupnosti dal en sam glas in jim omo-
gočil izbiro med uresničevanjem splošne in posebne volilne
pravice (med glasovanjem na volitvah poslanca narodne
skupnosti in na volitvah preostalih poslancev), bi bila tem
osebam odvzeta ena izmed obeh ustavnih pravic. Glede na
to, da ustava ne omejuje splošne volilne pravice pripadnikov
narodnih skupnosti, hkrati pa jim daje pravico izvoliti poslan-
ca narodne skupnosti, bi uzakonitev pravice do samo enega
glasovanja z možnostjo izbire (opcije) povzročila, da bi bili
pripadniki narodnih skupnosti prisiljeni izbirati med dvema
ustavnima pravicama: splošno volilno pravico in pravico do
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neposredne zastopanosti. Z odločitvijo za eno od teh dveh
pravic bi se avtomatično odpovedali drugi. Takšna ureditev
bi bila v neskladju z ustavo, ker bi pripadnike narodnih
skupnosti prikrajšala za eno ali drugo pravico – glede na
njihovo lastno izbiro.

37. Pravica pripadnikov obeh avtohtonih narodnih
skupnosti, da glasujejo na volitvah poslanca narodne skup-
nosti in na volitvah preostalih poslancev, izhaja iz ustave
same, zato je zakonodajalec ravnal skladno z ustavo, ko jo
je vgradil v volilni sistem. Visoka stopnja zaščite avtohtonih
narodnih skupnosti, ki jo zagotavlja ustava, sicer res pred-
stavlja dvakratno odstopanje od načela enakosti volilne pra-
vice, vendar je to odstopanje predvideno in zahtevano v
ustavi sami kot oblika t.i. pozitivne diskriminacije.

B) – IV
38. Ustava določa v tretjem odstavku 64. člena, da sta

narodni skupnosti neposredno zastopani tudi v predstav-
niških organih lokalne samouprave. Glede pravice pripadni-
kov narodnih skupnosti, da na volitvah članov občinskega
sveta oddajo dva glasova, prav tako kot za analogno ureditev
po ZVDZ velja, da ni v neskladju z ustavo. Razlogi za to
ugotovitev so enaki, kot so bili navedeni za ureditev po
ZVDZ – samo ta zakonski mehanizem omogoča uresničitev
ustavne zapovedi, da sta narodni skupnosti neposredno
zastopani v predstavniških organih lokalnih skupnosti.

B) – V
39. Posebna volilna pravica pripadnikov narodnih skup-

nosti se evidentira s posebnim volilnim imenikom, ki ga
sestavi samoupravna narodna skupnost, potrdi pa pristojni
organ (četrti odstavek 2. člena ZEVP). Volilni imenik držav-
ljanov pripadnikov narodnih skupnosti na območju, kjer ti
skupnosti živita, sestavi komisija ustrezne samoupravne na-
rodne skupnosti. Za vsako volišče se sestavi poseben volilni
imenik (19. člen). Nato volilne imenike potrdi pristojni organ
(upravna enota). Izpodbijani 22. člen določa, da se državlja-
ni, pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skup-
nosti, ki nimajo stalnega prebivališča na območjih, kjer živita
ti skupnosti, vpišejo v ta posebni volilni imenik na njihovo
pisno zahtevo ustrezni samoupravni narodni skupnosti.

40. Posebne ustavne pravice (tudi posebna volilna pra-
vica) so zagotovljene samo pripadnikom avtohtonih italijan-
ske in madžarske narodne skupnosti. Pojem avtohtonosti v
ustavi ni natančneje opredeljen, prav tako pa ni opredeljen v
zakonu. Natančnejših meril za ugotavljanje, kateri volivci
imajo posebno volilno pravico, ne najdemo ne v ZEVP ne v
kakšnem drugem zakonu. V praksi so na volitvah poslancev
Državnega zbora leta 1992 in 1996 komisije samoupravnih
narodnih skupnostih opravljale vpis v posebne volilne imeni-
ke brez zakonskih meril.

41. Ustava določa v drugem odstavku 121. člena, da
lahko samoupravne skupnosti z zakonom dobijo javno poob-
lastilo za vodenje nekaterih funkcij državne uprave. V dru-
gem odstavku 64. člena ustave je posebej predvideno, da
lahko samoupravne narodne skupnosti pridobijo javno poob-
lastilo za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti.

42. Načelo pravne države (2. člen ustave), načelo
delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena ustave) in načelo
zakonitosti delovanja uprave (drugi odstavek 120. člena
ustave) postavljajo zahtevo, da morajo biti nosilci javnih poob-
lastil pri izvrševanju teh pooblastil glede načela zakonitosti
izenačeni z organi državne uprave. Pri izvrševanju javnih
pooblastil v posamičnih primerih morajo imeti podlago v
zakonu. To velja tudi za samoupravne narodne skupnosti,
kadar izvršujejo naloge po javnem pooblastilu – še posebej,
če pri tem odločajo o pravicah posameznikov.

43. Glede na to, da se z vpisom v posebni volilni
imenik pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske na-
rodne skupnosti evidentira posebna volilna pravica in da se
ta volilna pravica pri glasovanju na volišču izkazuje prav z
vpisom v ta volilni imenik, bi morala biti opredeljena merila,
po katerih komisije samoupravnih narodnih skupnosti se-
stavljajo te volilne imenike oziroma odločajo o vpisu posa-
meznih volivcev v te volilne imenike. Pripadnost avtohtoni
italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti je status, na
katerega ustava (in z njo v skladu zakon) veže določene
pravice (zlasti posebno volilno pravico). Zato bi morala biti
merila, po katerih se ugotavlja, ali državljan pripada avtohto-
ni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti, zakonsko
opredeljena. Z opredelitvijo teh meril zakon ne bi posegel v
ustavno pravico iz 61. člena, po kateri ima vsakdo pravico,
da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni
skupnosti. Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripad-
nost kateremukoli narodu ali narodni skupnosti. Pri odloča-
nju, komu pripadajo posebne pravice, ki gredo po ustavi le
pripadnikom avtohtone italijanske in madžarske narodne
skupnosti, pa ni odločilna le volja posameznika, temveč
morajo biti za to odločanje postavljena zakonska merila.

44. Italijanski in madžarski narodni skupnosti je z ustavo
priznana avtohtonost. Vse posebne pravice, s katerimi ustava
varuje narodni skupnosti, se nanašajo le na pripadnike avtoh-
tonih italijanske in madžarske narodne skupnosti – torej ne na
vse osebe, ki se opredelijo kot Italijani ali Madžari. Glede na
to za uresničevanje posebnih pravic (zlasti posebne volilne
pravice) ne zadošča, da se oseba opredeli za Italijana ali
Madžara. Ustavno nedopustna bi bila ureditev, po kateri bi
morala komisija samoupravne narodne skupnosti v posebni
volilni imenik vpisati vsakega polnoletnega in poslovno spo-
sobnega državljana, ki bi izjavil, da se šteje za pripadnika
avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti. De-
janska pripadnost avtohtoni italijanski oziroma madžarski na-
rodni skupnosti namreč ni le stvar posameznikove volje, am-
pak tudi stvar te narodne skupnosti, ki v skladu z zakonskimi
merili takega posameznika tudi sama šteje za svojega pripad-
nika in ga vpiše v posebni volilni imenik. Ureditev, po kateri bi
bil vpis v posebni volilni imenik zagotovljen vsakomur, ki bi se
opredelil za pripadnika avtohtone italijanske ali madžarske
narodne skupnosti, ne bi razširila varstva narodnih skupnosti,
temveč bi omogočila neomejene zlorabe bodisi v izključno
volilne namene bodisi z namenom popačenja prave volje te
narodne skupnosti pri njenem siceršnjem delovanju, pri voli-
tvah njenih lastnih organov in podobno. S takšno ureditvijo bi
bile izničene posebne pravice pripadnikov avtohtonih italijan-
ske in madžarske narodne skupnosti.

45. Zakonodajalec bi moral določiti merila, po katerih se
ugotavlja pripadnost avtohtoni italijanski in madžarski narodni
skupnosti. Pomanjkanje teh meril omogoča popolnoma arbi-
trarno odločanje, kar nasprotuje načelu pravne države, nače-
lu delitve oblasti in načelu zakonitosti delovanja uprave. To
pravno praznino je ustavno sodišče ugotovilo v zvezi z uredi-
tvijo vpisa v posebni volilni imenik po ZEVP. Zakonodajalcu je
naložilo, da to protiustavno pravno praznino zapolni do razpi-
sa naslednjih volitev v Državni zbor. Ustavno sodišče se je
odločilo za relativno dolg rok zaradi strokovne in politične
zahtevnosti ter občutljivosti materije; zakonodajalec mora na-
mreč posebej paziti, da bo pravno praznino zapolnil tako, da
ne bo ogrozil ustavnih pravic narodnih skupnosti ter drugih
ustavnih pravic oziroma svoboščin.

46. Pri presoji, ali je v skladu z ustavo, da lahko poseb-
no volilno pravico uresničujejo tudi osebe, ki stalno prebiva-
jo izven območij, kjer živita avtohtoni italijanska in madžar-
ska narodna skupnost, je moralo ustavno sodišče že razla-
gati pojem avtohtonosti. Ocenilo je, da ni ustavno nedopust-
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no, da se za pripadnika avtohtone italijanske oziroma ma-
džarske narodne skupnosti šteje tudi oseba, ki živi izven
narodnostno mešanih območij. Pri tem je upoštevalo pred-
vsem določbo četrtega odstavka 64. člena ustave, po kateri
zakon ureja tiste pravice, ki jih pripadniki narodnih skupnosti
uresničujejo zunaj območij, kjer živita narodni skupnosti. Ni
pa s tem odločilo o vprašanju, ali bi bilo protiustavno, če bi
zakonodajalec ob zapolnjevanju ugotovljene protiustavne
pravne praznine – torej ob opredeljevanju meril pripadnosti
avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti –
kot eno izmed meril postavil tudi stalno prebivališče na ob-
močju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.

B)–VI
47. Pobudniki izpodbijajo določbo 134. člena statuta,

ki podeljuje krajevnim skupnostim status pravne osebe.
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-274/95 (OdlUS, V,
119) ugotovilo, da ni bilo v neskladju z ustavo, da je tedaj
veljavni 19. člen ZLS z obvezno razlago omogočal, da so
občine svojim ožjim delom podelile pravno subjektiviteto.
Ugotovilo pa je protiustavno pravno praznino v ZLS in naloži-
lo zakonodajalcu, da uredi temeljne statusnopravne značil-
nosti ožjih delov občine, ki imajo pravno subjektiviteto. Dr-
žavni zbor je 30. oktobra 1997 sprejel zakon o spremem-
bah in dopolnitvah ZLS (Uradni list RS, št. 70/97). Novelira-
ni ZLS v prvem odstavku 19. člena določa, da ima ožji del
občine lahko status pravne osebe. Statutarna določba, ki
daje krajevni skupnosti status pravne osebe, torej ni v
neskladju z ustavo in zakonom.

48. Izpodbijana določba drugega odstavka 140. člena
statuta določa neposredno zastopanost narodnih skupnosti
v svetih krajevnih skupnosti. Pobudniki menijo, da za krajev-
no skupnost ne pridejo v poštev posebna določila o pravi-
cah narodne skupnosti, ker ni samoupravna lokalna skup-
nost. Krajevna skupnost res ni samoupravna lokalna skup-
nost, vendar v njej lahko poteka del odločanja o javnih
zadevah, če je občina s statutom prenesla določene naloge
v izvajanje krajevni skupnosti. Gre za zadeve, ki se nanašajo
na najosnovnejše javne potrebe, vezane na ožje krajevno
območje – na krajevne ceste, prostore za kulturno dejav-
nost, javne službe na ožjem območju, krajevne prireditve,
skrb za podobo kraja ipd. Ustava zapoveduje neposredno
zastopanost avtohtonih italijanske in madžarske narodne
skupnosti v Državnem zboru in predstavniških organih lokal-
nih skupnosti (občin), ne prepoveduje pa neposredne za-
stopanosti v predstavniških telesih ožjih delov občine. Gle-
de ne to, da ustava zapoveduje t.i. pozitivno diskriminacijo v
obliki posebne volilne pravice pri volitvah v Državni zbor in v
občinske svete, statutarna ureditev, ki takšno posebno pra-
vico pripadnikom avtohtone italijanske narodne skupnosti
zagotavlja tudi pri volitvah v svete krajevnih skupnosti, ni v
neskladju z ustavo in zakonom, čeprav gre za odstop od
načela enakosti volilne pravice.

49. Četrti odstavek 53. člena statuta določa, da mora
biti podžupan pripadnik italijanske narodnosti, če ni pripad-
nik italijanske narodnosti župan. S tem, menijo pobudniki, je
diskriminatorno omejena pasivna volilna pravica. Podžupan
ni izvoljen na neposrednih volitvah, temveč ga imenuje ob-
činski svet. Izpodbijana določba torej ne more predstavljati
posega v enakost volilne pravice. Lahko pa bi predstavljala
poseg v enakost pred zakonom (drugi odstavek 14. člena) –
diskriminacijo oseb, ki niso italijanske narodnosti, pa bi
želele kandidirati za podžupana. Načelo enakosti pred zako-
nom prepoveduje zakonodajalcu ali predstavniškemu orga-
nu lokalnih skupnosti, da bi brez stvarne utemeljitve predvi-
del različne pravne posledice za v bistvenih elementih enaka
dejanska stanja. Omejitev možnosti izvolitve v funkcijo po-
džupana, ki postavlja v slabši položaj osebe, ki niso italijan-

SODNI SVET

845. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
višjega sodnika in okrožnega sodnika

Sodni svet Republike Slovenije je na 109. seji dne
19. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega

sodnika

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču
v Ljubljani se z 19. 2. 1998 imenuje:

– Milan Štrukelj.

o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika

Na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču v Novi Gorici se z 19. 2. 1998 imenuje:

– Igor Mozetič.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

846. Sklep o ponovitvi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.

ske narodnosti, je stvarno utemeljena in zato ni ustavno
nedopustna. Utemeljena je z že opisanimi nameni t.i. pozi-
tivne diskriminacije oziroma posebne zaščite narodne skup-
nosti. Tudi ta določba statuta, ki daje posebno prednost
pripadnikom avtohtone italijanske narodne skupnosti, je bila
sprejeta najmanj z dvetretjinsko večino v občinskem svetu.
To pomeni, da je to pravico pripadnikom te narodne skup-
nosti priznal večinski narod preko svojih predstavnikov v
občinskem svetu; tudi iz tega razloga je ni mogoče šteti za
nedopustno diskriminacijo.

C)
50. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21., 25. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr.
Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, Franc
Testen in dr. Lojze Ude. Prvo, drugo, tretjo in peto točko
izreka je sprejelo soglasno. Četrto in šesto točko izreka je
sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval
sodnik Ude. Sodnik Ude je dal odklonilno ločeno mnenje,
sodnika Jerovšek in Krivic pa pritrdilno ločeno mnenje. Sod-
nik Jambrek je napovedal ločeno mnenje.

Št. U-I-283/94
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 109. seji dne
19. 2. 1998 sprejel

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:

– namestnika predstojnice Okrajnega sodišča v Lenartu.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-

njevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639, v petnajstih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

847. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v
skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št.
29.00-122/98, z dne 26. 2. 1998 generalni direktor Agen-
cije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila

o obliki, vsebini in uporabi obrazcev
za opravljanje plačilnega prometa prek

Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za

opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95,
70/95, 19/97 in 81/97) se v 40. točki tretjem odstavku
pod zaporedno številko 6 številka 13 spremeni v števil-
ko 14.

2
V prilogi 2 se v preglednici številk modelov sklicevanja

na številko, za številko modela 11 doda nova številka mode-
la 12, in sicer:

“12 (P1)K”.
Za petim odstavkom se doda besedilo novega šestega

odstavka, ki se glasi:
“Izjema od navedenih pravil je struktura podatka v skli-

cevanju na številko v primerih ko udeleženec v plačilnem
prometu kot plačilni nalog uporablja posebno položnico ozi-
roma posebno nakaznico v skladu z navodilom o obliki,
vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice
ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s
trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobri-

tvijo (Uradni list RS, št. 22/97 in 32/97). V teh primerih
lahko ima podatek v sklicevanju na številko le eno skupino
podatkov P1 z največ 13 številčnimi znaki, kjer je zadnja
številka v podatku kontrolna številka (K) in je sestavni del
podatka. Kontrolna številka je izračunana po modulu 11”.

Za besedilom pojasnila za uporabo modela 11 se doda
novo besedilo pojasnila za uporabo modela 12, ki se glasi:

“Model 12 se uporablja za vsa plačila s posebno polož-
nico oziroma posebno nakaznico v skladu z navodilom iz
šestega odstavka te priloge”.

3
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 660-7/98
Ljubljana, dne 2. marca 1998.

Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica

848. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
februar 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. čle-
nom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije ob-
javlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1998

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih februarja 1998 v primerjavi z januarjem 1998
je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizva-
jalcih od začetka leta do februarja 1998 je bil 0,015.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja
1998 je bil 0,007.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizva-
jalcih februarja 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnje-
ga leta je bil 0,073.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno februarja
1998 v primerjavi z januarjem 1998 je bil 0,009.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
februarja 1998 je bil 0,017.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do februarja 1998 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen na drobno februarja 1998 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,096.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do februarja 1998 v primerjavi s povprečjem
leta 1997 je bil 0,053.

Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE

BOHINJ

849. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o
povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini
Bohinj za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 26/97 in 70/97), 9. in 123. člena statuta Občine
Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97) je Občinski svet občine
Bohinj na 38. seji dne 25. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o

povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini
Bohinj za leto 1998

1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanj-

ske površine v družbeni gradnji in povprečne stroške komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev predmetne
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremič-
nin v letu 1998.

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površi-

ne v družbeni gradnji, brez stroškov komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12.
1997, je 111.842 SIT.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč Občine Bohinj za povprečno stopnjo opremljenosti in
gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave
individualne rabe znašajo 8.359 SIT na m2 in kolektivne
rabe 7.404 SIT na m2 na dan 31. 12. 1997.

4. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi po posameznih

območjih, ki so:
– I. območje zajema naselje Ribčev laz in Ukanc (8,5%

povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine),
– II. območje zajema naselje Bohinjska Bistrica (6%

povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine),
– III. območje zajema vse ostale kraje v občini, ki niso

zajeti v posamezna območja (4% povprečne gradbene cene
za m2 stanovanjske površine),

– IV. območje zajema naselja Nemški Rovt, Podjelje,
Ravne, Koprivnik, Gorjuše (2% povprečne gradbene cene
za m2 stanovanjske površine).

5. člen
Cena iz 1. in 2. člena tega odloka se mesečno valorizi-

ra s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga
mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
Ljubljana.

6. člen
Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni
ceni komunalnega urejanja v Občini Bohinj (Uradni list RS,
št. 16/97).

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 420-06-2/98
Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

850. Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94), 9., 34. in 125. člena statuta Občine Bohinj
(Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) je Občin-
ski svet občine Bohinj na 38. redni seji dne 25. februarja
1998 sprejel

O D L O K
o javnem glasilu Občine Bohinj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj ureja izdajanje

javnega glasila Občine Bohinj – “Bohinjske novice” in usta-
novitev uradnega glasila občine Bohinj – “Uradni vestnik
občine Bohinj”.

2. člen
Izdajatelj glasila “Bohinjske novice” je Občina Bohinj,

ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske
pravice, v skladu z zakonom in s tem odlokom.

3. člen
Sedež glasila je na Občini Bohinj, Triglavska 35, 4264

Bohinjska Bistrica.

4. člen
Glasilo praviloma izide vsak prvi petek v mesecu. Lah-

ko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in je namenjeno

občanom Občine Bohinj.

5. člen
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva

v Občini Bohinj.

6. člen
Sestavni del občinskega glasila “Bohinjske novice”

je tudi “Uradni vestnik občine Bohinj”, v katerem se ob-
javljajo splošni in drugi akti Občine Bohinj oziroma njenih
organov.
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II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA

7. člen
Glasilo, v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in ured-

niško politiko, omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o
dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o
vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.

8. člen
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih infor-

macij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini
uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.

III. ODGOVORNI UREDNIK, POMOČNIK
ODGOVORNEGA UREDNIKA IN ČLANI UREDNIŠTVA

9. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, pomočnika odgo-

vornega urednika in člane uredništva, ki skupaj tvorijo ured-
niški odbor glasila.

Člane uredniškega odbora imenuje občinski svet na
predlog župana.

10. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje ured-

niške politike glasila, v skladu s programsko zasnovo glasila,
ki jo na predlog uredniškega odbora potrdi občinski svet.

Pomočnik odgovornega urednika pomaga odgovorne-
mu uredniku pri urejanju in pripravljanju besedil in oblikuje
vsebino posamezne številke.

Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti poob-
lasti pomočnika odgovornega urednika za opravljanje nalog
iz svoje pristojnosti.

11. člen
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika

ter člani uredništva so v okviru določene programske zasno-
ve in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in
samostojni, pri čemer morajo spoštovati določbe zakona o
javnih glasilih.

12. člen
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika

in člani uredništva smejo zavrniti objavo posameznega pri-
spevka, vendar so dolžni o tem in o razlogih za zavrnitev po
obravnavi na uredništvu obvestiti avtorja.

13. člen
Mandat odgovornega urednika, pomočnika odgovor-

nega urednika in članov uredništva traja štiri leta.
Osebe iz predhodnega odstavka tega člena so lahko

razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom deluje-
jo proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.

O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imeno-
vanje.

14. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo

pobudo ali na pobudo pomočnika odgovornega urednika,
obvezno pa pred izdajo posamezne številke.

15. člen
Organizacijsko tehnične in administrativne zadeve za

glasilo opravlja občinska uprava ali na podlagi pogodbe,
pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje tovrstne dejav-
nosti.

16. člen
Uredništvo o svojem delu in finančnem poslovanju gla-

sila najmanj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine
Bohinj.

IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO
POSLOVANJE GLASILA

17. člen
Občina Bohinj zagotavlja financiranje glasila s sredstvi

iz proračuna, na osnovi finančnega načrta glasila, ki ga za
posamezno proračunsko leto predloži uredništvo in je se-
stavni del proračuna občine.

Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi
prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem
ekonomsko propagandnih sporočil, oglasov, objav, obvestil
in drugih objav.

18. člen
Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

V. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI

19. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,

imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo
določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani
glasila ter število strank določi uredništvo.

20. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti

dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku,
uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.

VI. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena gla-

sila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika

odgovornega urednika ter članov uredništva.

22. člen
Temeljno vsebinsko zasnovo potrdi občinski svet na

predlog uredniškega odbora glasila.

23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 032-01-1/98
Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.
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851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
taborjenju v Občini Bohinj

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 29. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 1. in
7. člena zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list
SRS, št. 13/81, 42/86), 21. člena zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93), 5. in 25. člena zakona o prekrš-
kih (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 61/96 in
35/97) in 9. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 57/97) je Občinski svet občine Bohinj na
38. redni seji dne 25. februarja 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o taborjenju v Občini Bohinj

1. člen
V odloku o taborjenju v Občini Bohinj (Uradni list RS,

št. 38/97) se v 2. členu spremeni 6. točka tako, da glasi:
“organizirano skupno bivanje oseb je taborjenje, ki jih

organizirajo Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje sloven-
skih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organiza-
cijske enote, šole in druge vzgojno-izobraževalne institucije
ter društva v okviru svojih programov”.

2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo “Upravna enota

Radovljica” nadomesti z besedilom “pristojni organ občine”.

3. člen
V 5. členu se črtata besedi “upravne enote” in se doda

nova šesta alinea, ki glasi:
“- soglasje Zavoda za gozdove.”

4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo

Redarska služba občine Bohinj, Naravovarstvena nadzorna
služba TNP ter druge pristojne inšpekcijske službe.”

5. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Pooblaščene osebe iz 9. člena tega odloka lahko pri

izvrševanju nadzora izterjajo denarno kazen na kraju pre-
krška.”

6. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo ”Z denarno

kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje“ nadomesti z
besedilom “Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se na kraju
prekrška kaznuje”

7. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo ”Z denarno

kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje“ nadomesti z
besedilom “Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se na kraju
prekrška kaznuje”

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-55/97-2
Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

852. Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o
prometnem in obalnem režimu na območju
Bohinjskega jezera za leto 1998

Na podlagi 8. člena odloka o prometnem in obalnem
režimu na območju Bohinjskega jezera (Uradni list RS, št.
37/95 in 34/96) je Občinski svet občine Bohinj na 38.
redni seji dne 25. februarja 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in
obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera

za leto 1998

1. člen
Za leto 1998 veljajo naslednje cene, ki jih določa

odlok o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinj-
skega jezera (Uradni list RS, št. 37/95 in 34/96).

1. Nadomestilo za enkratno (enodnevno) uporabo me-
sta za parkiranje

a) Cona I.
– osebni avto 800 SIT
– kombi 1.200 SIT
b) Cona II.
– osebni avto 400 SIT
– kombi 600 SIT
– avtobus 1.000 SIT
2. Nadomestilo za uporabo gozdne ceste Stara Fužina

– Voje, Vogar – Planina Blato
– osebni avto 800 SIT
– kombi ali terensko vozilo 1.200 SIT
Upravljalci planinskih koč lahko za svoja dostavna vozi-

la pridobijo letno dovolinico. Letno dovolilnico lahko pridobi-
jo tudi tisti, ki to cesto uporabljajo za druge pridobitne name-
ne (prevoz oseb, jadralnih padalcev ipd). Cena dovolilnice
znaša 16.000 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem
režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1997 (Uradni
list RS, št. 16/97).

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-3/98
Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.
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853. Sklep o oblikovanju cene najemnin stavbnih
zemljišč v Občini Bohinj

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 26/97 in 70/97), 9., 34. in 107. člena statuta Občine
Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) je
Občinski svet občine Bohinj na 38. seji dne 25. februarja
1998 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene najemnin stavbnih zemljišč

v Občini Bohinj

I
S tem sklepom se določi višina obračunavanja najem-

nin za stavbna zemljišča za določeno dejavnost na območju
Občine Bohinj.

II
Osnova za oblikovanje cene najemnine je povprečna

gradbena cena stavbnega zemljišča v Občini Bohinj, ki se
med letom revalorizira v skladu z analitičnim indeksom IGM,
ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Sekcija za
gradbeništvo.

III
Višina najemnine se obračuna od cene stavbnega zem-

ljišča za posamezno območje procentualno.
Višina najemnine se določi s pogodbo in se v skladu s

pogodbo obračunavajo enkrat letno.

IV
Najemnine se obračunavajo na naslednji način:
– za najem funkcionalnega zemljišča (prakirni prostori,

dvorišča ipd.) – 5% cene stavbnega zemljišča/m2 za to
območje,

– za obrtno ali proizvodno dejavnost – 10% od cene
stavbnega zemljišča/m2 za to območje,

– za trgovinsko ali gostinsko dejavnost – 20% cene
stavbnega zemljišča/m2 za to območje,

– za obdelavo zemljišča (vrtički) – 0,5% cene stavbne-
ga zemljišča/m2 za to območje,

– za obdelavo ali uporabo večjih površin nad 200 m2

(avtocamp in podobne dejavnosti) – 0,8 cene stavbnega
zemljišča/m2 za to območje.

V
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 420-06-1/98
Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

CELJE

854. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Celje v letu 1998

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

S K L E P
o objavi sklepa o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1998

Objavljam sklep o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Mestne občine Celje v letu 1998, ki ga je Občinski
svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 23. februarja
1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 ter 17. in 61. člena statuta Mestne
občine Celje je Občinski svet mestne občine Celje na seji
dne 23. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Celje v letu 1998

1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Celje za leto

1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabni-
kov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.

2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje začasno nada-

ljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmer-
no prihodkom za zagotovljeno porabo.

3. člen
Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financi-

rajo samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov v
tekočem letu.

4. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom

proračunskih sredstev iz 2. člena tega sklepa lahko obsega
največ dvanajstino sredstev oziroma sorazmeren del sred-
stev povprečne zagotovljene porabe v letu 1997, ki je bila
določena z merili Ministrstva za finance v mesecu decembru
1997.

5. člen
Ne glede na določila 3. in 4. člena tega sklepa so iz

rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo
porabiti le namensko in v višini, kot so bila pridobljena.

6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge

izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati postopke in določila, ki veljajo za
izvrševanje odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto
1997 (Uradni list RS, št. 42/79).
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7. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1998 in
se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

8. člen
Župana Mestne občine Celje se zadolžuje za tekoče

usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo dolo-
čil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabni-
kov proračunskih sredstev.

9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje, do veljavnosti odloka o proračunu Mestne občine
Celje za leto 1998.

Št. 40300/0003/97-23
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo
Celje

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

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in

izgradnjo Celje

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitiv Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, ki ga je
Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 24.
2. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) in 104. člena poslovnika Občin-
skega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95
in 1/96) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne
24. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo
Celje

1. člen
V odloku o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo

Celje (Uradni list RS, št. 87/97) se v 5. členu v prvem
odstavku spremeni četrta alinea tako, da glasi:

“– Daje v najem nepremičnine na območju Mestne
občine Celje v okviru svojih pristojnosti.“.

2. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 012A-1/97
Celje, dne 24. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ZN Zgornja Hudinja

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

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o ZN Zgornja Hudinja

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, ki ga je Občinski svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 24. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN

Zgornja Hudinja

1. člen
Zazidalni načrt Zgornja Hudinja (projekt ZNG, št.

149/74, odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 21/75)
se v skladu z določili prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in
54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom Občine Ce-
lje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) dopolni s projektom,
ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje pod št. 013/97.

2. člen
1. člen odloka objavljenega v Uradni listu SRS, št.

21/75 se dopolni z novim odstavkom, ki glasi: Na južnem
delu se območje zazidalnega načrta dopolni v skladu s proj.
RC – Planiranje št. 013/97 s kompleksom Osnovne šole
Hudinja.

3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nana-

šajo na območje, katerega meje so naslednje:
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– meja se prične na severozahodnem vogalu komplek-
sa, ki je omejen s funkcionalnimi zemljišči stanovanjskih hiš
in blokov in poteka po severnih robovih parcel 502/4,
502/5, 502/29, 696/2, 692/1, nato zavije proti jugu in
poteka po robu pločnika ob Mariborski cesti do vzhodnega
roba Travniškega potoka, zavije nato dalje ob njegovem
severnem robu proti zahodu po parceli 504/3, v loku po
parcelah 502/7, 502/5 in se ob robu Travniškega potoka v
severozahodni točki združi s funkcionalnimi zemljišči blokov
na parceli 502/4, vse k. o. Spodnja Hudinja.

4. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na obstoječi

kompleks Osnovne šole Hudinja, v katerem že stoji osnovna
šola, pripadajoče šolsko igrišče, dovozna cesta s parki-
rišča, zelenice s peš dostopi ter predlagani prizidki k šoli.

5. člen
Urbanistično arhitektonski pogoji:
Prizidki na severozahodnem in severovzhodnem delu

so predvideni za potrebe povečanja števila učilnic in uprave
v višinskih gabaritih P + 2 in na jugovzhodnem delu pritlični
prizidek k telovadnici. Arhitektura prizidkov se mora vklopiti
v obstoječe oblikovanje šole, strehe morajo biti položene
dvokapnice.

Na jugozahodnem delu obstoječega zunanjega igrišča
je predvidena širitev zunanjih športnih površin. Obstoječe
parkirišče in dovoz na severovzhodni strani se ustrezno
povečata ter pred vhodom uredi večnamenska ploščad.

Okoli celotnega šolskega kompleksa je predvidena po-
stavitev oblikovno primerne ograje do višine 2,50 m, ob
Mariborski cesti je mogoča tudi protihrupna zaščita. Parkir-
ne in dovozne poti bodo asfaltirane ali utrjene s travnimi
ploščami, večnamenski prostor pred vhodom bo tlakovan.
Parkovne površine in zelenice je potrebno prenoviti na pod-
lagi predhodnih hortikulturnih načrtov.

6. člen
Obravnavano območje je komunalno in energetsko

opremljeno. Ogrevanje je urejeno na toplovodni sistem, vsi
ostali komunalni priključki bodo izvedeni v skladu s pogoji
soglasodajalcev iz obstoječega omrežja.

7. člen
Kot tolerance so mogoče smiselne spremembe tlori-

snih in višinskih gabaritov prizidkov ter sanacija obstoječe
šole in strokovno utemeljene spremembe ureditve zunanjih
površin.

8. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem

zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

10. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352A-152/97
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

857. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu 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

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Ostrožno, ki ga je Občinski svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 24. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu Ostrožno

1. člen
Spremembe in dopolnitve ZN Ostrožno – sever (pro-

jekt RC – Planiranje št. 88/88-94), ki so v skladu s prostor-
skimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88
in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) ter s srednjeročnim
družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS,
št. 48/90) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je
izdelal Razvojni center – Planiranje pod št. 82/97. Spre-
membe se nanašajo na del Ostrožnega, ki je v zazidalnem
načrtu v kareju S5 namenjen športu in rekreaciji.

2. člen
Meja spremembe zazidalnega načrta poteka:
– na severu: po severnem robu parcele št. 775/2 in

parcele št. 655/1 do pešpoti,
– na vzhodu: po robu parcele št. 655/1 do Koprivnice,
– na jugovzhodu: po severnem robu parcelne meje

Koprivnice št. 1194 do stika z novo Cesto na Ostrožno,
– na jugozahodu in zahodu: po robu hodnika za pešce

in ceste parcela št. 1455 do odcepa neimenovane ceste, ki
seka parcele št. 795/3, 790/11, 790/3 in 787/1 do izho-
diščne točke opisa meje (vse parcele so k. o. Ostrožno).

Velikost območja meri 13.860 m2.

3. člen
4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

ZN Ostrožno (Uradni list RS, št. 18/94) se spremeni tako,
da se črta točka 3.B in nadomesti z novo, ki glasi:

Območje je po funkciji namenjeno stanovanjski gradnji
in otroškemu igrišču. Objekti so prostostoječe montažne
enodružinske hiše in dvojčki. Dvojčki so stikovani z garažo
in pokritim delom za parkiranje. Prometno je območje do-
stopno po že zgrajenih cestah.
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Urbanistično in arhitekturno oblikovanje:
Urbanistično bodo objekti locirani v tri nize (vrste) ob

napajalnih cestah.
Severni niz objektov bodo po površini večji objekti

(159,61 m2), sestavljeni iz dveh delov: stanovanjski in
garaža.

Tlorisne dimenzije objekta so 15,18 x 13,30 m. Ob-
jekt ima pritličje in izzidano podstrešje z višino kolenčnega
zidu 1,40 metra, višina objekta je 7,737 metra. Naklon
dvokapne strehe je 38°.

Druga dva niza objektov bodo po površini manjši objek-
ti s stanovanjsko površino 118,30 m2 in ločeno garažo ter
nadstreškom za avtomobile s površino 42 m2. Objekt bo
imel pritličje in izzidano podstrešje, podstrešje bo imelo
kolenčni zid višine 70 cm. Tlorisne dimenzije objekta so
17,07 m x 9,17 m, višina objekta je 7,34 metra, naklon
dvokapne strehe je 38°.

Fasada je omet bele barve, streha dvokapnica z naklo-
nom 38°, kritina – bramac v barvi opeke.

Urbanistična postavitev objektov je takšna, da je smer
slemen ob obodnih cestah na severu in zahodu v smeri S –
J, pri ostalih objektih pa v smeri V – Z.

Ureditev otroškega igrišča – za mlajše otroke je potreb-
no urediti po posebnem načrtu zunanje ureditve. Otroško
igrišče je potrebno ograditi z ograjo za varstvo pred onesna-
ževanjem iztrebkov psov. Otroško igrišče bo urejeno v okvi-
ru komunalnega urejanja pred izgradnjo stanovanjskih hiš in
bo tudi v upravljanju pristojnih občinskih služb.

Usmeritve za zunanje ureditve:
Zunanja ureditev obsega nepozidane dele parcele. Po-

vršine pred vhodom v objekt in garažo bodo tlakovane, ostali
deli vrtno urejeni.

Ograja okoli parcele je možna do višine 1,50 metra,
zaradi preglednosti v križiščih ne sme biti višja. Ograje so
lahko lesene ali kovinske v kombinaciji z živimi mejami.
Prostor za posodo za smeti bo ograjen in intenzivno ozele-
njen.

Za realizacijo območja, predvidenega za otroško igrišče
je potrebno izdelati projekt zunanje ureditve. Ob stiku z
obstoječimi objekti na severni strani je predviden zeleni pas
širine 8 metrov, intenzivno ozelenjen.

Prometno omrežje:
Na območju je potrebno zgraditi zbirno cesto, ki se

naveže na Cesto ob Koprivnici in dovozni cesti, ki omogoča-
ta dostop do stanovanjskih objektov. V celotnem območju
zazidalnega načrta Ostrožno je mogoča sprememba uredi-
tve prometa in dovoznih priključkov do posameznih stano-
vanjskih hiš.

Cesta ob Koprivnici bo do uvoza za napajanje novih
objektov razširjena na širino 5,5 m.

4. člen
6. člen se dopolni z naslednjim tekstom:
Celotno prometno, vodnogospodarsko, komunalno,

energetsko omrežje, ogrevanje in zbiranje odpadkov je ob-
delano v zazidalnem načrtu RC – Planiranje št. proj. 15/84
in RC – Planiranje št. proj. 88/88-94, dopolnitve pa sklad-
ne s pogoji soglasjedajalcev, ki so sestavni del projekta –
Razvojni center – Planiranje d. o. o. Celje, št. 82/97.

Varstvo pred hrupom:
Namembnost predvidene zazidave je izključno stano-

vanjska, zato ne bo vplivov, ki bi poslabšali stanje hrupa v
okolju.

Za varstvo objektov pred hrupom s ceste je potrebno
rob ceste ustrezno ozeleniti, živa meja (ograja) lastnikov
parcel je na tem mestu lahko višja (do 2 metra).

V času gradnje je potrebno gradnjo organizirati časov-
no tako, da hrup ne bo motil bližnjih hiš v času počitka.

Varstvo zraka:
Energetski vir za ogrevanje je predviden plin tako, da

način ogrevanja ne bo vplival na poslabšanje kakovosti
zraka.

Odpadki:
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov sta urejena z

občinskim odlokom. V obravnavanem območju je način zbi-
ranja urejen s posodami za smeti.

Zaradi varstva otroškega igrišča pred onesnaženjem je
celotno igrišče potrebno ograditi s primerno ograjo.

5. člen
Kot tolerance pri gabaritih objektov je mogoče poveča-

nje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov za 0,50 m in minimalne
spremembe lege objektov.

Možna je tudi sprememba tipa objekta, vendar le tako,
da so v enem nizu (na eni strani iste ulice) vsi objekti istega
tipa.

6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno

na vpogled občanom, delovnim organizacijam in drugim
organom pri pristojni občinski službi.

7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352A-237/97
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in
CRC Golovec – Celjski sejem

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

S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec
– Celjski sejem, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje
sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
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Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 24. 2. 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in
CRC Golovec – Celjski sejem

I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-

nitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem, ki ga je
izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., pod št. 206/98
in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in do-
polnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradi list
SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta

se nanaša na gradnjo nove večnamenske razstavne hale na
mestu sedanjih rokometnih igrišč v kompleksu Celjskega
sejma na Golovcu.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN

Dolgo polje in CRC Golovec – Celjski sejem se začne osmi
dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS
Dolgo polje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za
planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zain-
teresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in iz-
gradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo ob-
veščena KS Dolgo polje naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča
županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom. Pripombe in stališča iz
prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih
podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mest-
ne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga
posreduje v potrditev Občinskemu svetu mestne občine
Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu RS.

Št. 352A-33/98
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

859. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega
načrta Trnovlje – jug

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

S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka

o spremembah in dopolnitvah odloka
zazidalnega načrta Trnovlje – jug

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Tr-
novlje – jug, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje
sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 24. 2. 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta
Trnovlje – jug

I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-

nitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
zazidalnega načrta Trnovlje – jug, ki ga je izdelal Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje, pod št. 352A-29/98 in je v
skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Celje (Uradi list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta

se nanaša na določbe o možnosti gradnje v rezervatu bivše-
ga Avtoprevozništva v Trnovljah na parcelah 365/1, 365/2,
363/2, 385/5 in 365/3, k. o. Trnovlje.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev odlo-

ka se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS
na sedežu KS Trnovlje in v prostorih Mestne občine Celje na
Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pri-
pombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko poda-
jo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave
bo obveščena KS Trnovlje naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
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šteje, da se KS strinja z osnutkom. Pripombe in stališča iz
prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih
podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne
občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posredu-
je v potrditev Občinskemu svetu mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352A-29/98
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

860. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje

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

S K L E P
o objavi odloka o določitvi pomožnih objektov,

za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Objavljam odlok o določitvi pomožnih objektov, za ka-
tere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki ga je Občinski svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90 in 18/93
in 44/97), na podlagi 1. in 6. člena navodil o merilih za to,
kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za
katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se
lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85)
in na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na
seji dne 24. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, za katere ni

potrebno lokacijsko dovoljenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za katero ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti), temveč
zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI

2. člen
Pomožni objekti so lahko tisti objekti in posegi v pro-

stor, ki so namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in
ljubiteljski dejavnosti ter poslovni dejavnosti.

Pomožni objekti morajo biti locirani v sklopu funkcio-
nalnega zemljišča osnovnih objektov.

Za pomožne objekte se štejejo:
1. pri enostanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi pritlični

objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanj-
skih objektov do maksimalne tlorisne površine 25m2,

– pergola in nadstrešek nad dostopom, oziroma nad
dovozom do objekta, nad balkoni in terasami; do maksimal-
ne tlorisne površine 30m2,

– sončni kolektorji, dimnik,
– vrtna uta, shramba za vrtno orodje, vetrolov, zunanje

stopnice, zasteklitev balkonov, do maksimalne tlorisne povr-
šine 15m2,

– zunanji bazen do maksimalne tlorisne površine 30m2,
z upoštevanjem okoljevarstvenih predpisov,

– drvarnica, deponija za kurivo, vkopana klet do maksi-
malne tlorisne površine 20m2,

– tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne tlori-
sne površine 30m2,

– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate medposestne
ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 1,5m (razen, če
v PIA ni drugače določeno),

– mali rezervoar za tekoči plin do prostornine 5m3,
razen na območjih, kjer je predvidena plinifikacija,

– odstranitev objektov in naprav do 30m2, ter do višine
3m,

– kurnik, zajčnik in drugi manjši objekti z žičnimi ogra-
jami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine
10m2, z upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev.

2. pri objektih, namenjenih opravljanju kmetijske dejav-
nosti,

– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme,
stelje, poljščin in orodja do maksimalne višine slemena 6m
ter maksimalne tlorisne površine 30m2,

– tipski silosi za shranjevanje živinske krme z atestom
do maksimalne prostornine 90m3,

– kozolec za sušenje krme, ki služi osnovni dejavnosti
kmetijskega gospodarstva do maksimalne tlorisne površine
30m2,

– dvojni kozolec do maksimalne tlorisne površine
50m2,

– svinjak, do maksimalne tlorisne površine 25m2, z
upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev,

– mlekarnica do maksimalne tlorisne površine 15m2,
urejena skladno s higiensko – sanitarnimi določili,

– strojna lopa za garažiranje kmetijske mehanizacije do
maksimalne tlorisne površine 50m2 in višine slemena do 6m,

– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do
višine 2m.

Pri 2. točki 2. člena tega odloka je potrebno poleg
vloge priložiti dokazilo o upravljanju kmetijske dejavnosti, ki
ga izda Upravna enota Celje, Referat za kmetijstvo Oddelka
za gospodarstvo, ekonomske odnose in razvoj ter kme-
tijstvo.

3. pri večstanovanjskih objektih
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno

zgradbo,
– oblikovanje ter postavitev zimskih vrtov na večjih tera-

sah po enotnem projektu za celotno zgradbo,
– ureditev prostora za smetnjake.
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Na strokovno rešitev prve in druge alinee 3. točke 2.
člena odloka, je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o
usreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za
urbanizem.

4. poslovni objekti
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do maksi-

malne tlorisne površine 30m2 po predhodnem urbanistič-
nem mnenju o ustreznosti posega, ki ga izda pritojna občin-
ska služba za urbanizem.

5. drugi pomožni objekti
– čebelnjak do maksimalne tlorisne površine 15m2 (sa-

mo točkovni temelji), s soglasjem čebelarske družine,
– manjša gnojišča, kapnice in zajetja pitne vode za

največ 3 koristnike zajetja,
– lesena lopa za spravilo orodja na površinah, name-

njenih vrtičkarjem do maksimalne tlorisne površine 5m2 po
predhodnem urbanističnem mnenju o ustreznosti posega,
ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem ter na
podlagi skice investitorja,

– mikrourbana oprema (dodatna oprema parkov,
otroških igrišč in počivališč...),

– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni
napisi, turistične opozorilne table, spominska obeležja,
skulpture in manjši sakralni objekti (kapelice in križi – razpe-
la), ki ne zahtevajo dodatne zunanje ureditve – po predhod-
nem urbanističnem mnenju o ustreznosti posega, ki ga izda
pristojna občinska služba za urbanizem,

– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v
obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in promet-
nih ureditev,

– asfaltiranje krajevnih cest, ko se gabariti obstoječe
ceste ne spreminjajo,

– telefonske govorilnice, tipska avtobusna postajališča.

III. OMEJITVE

3. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z

rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, prostor-
sko izvedbenih aktov ter z drugimi splošnimi akti občine in z
njimi ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi dru-
gih oseb.

Prav tako morajo biti v skladu z zahtevami o varstvu
okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarski-
mi, obrambno zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine.

4. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v po-

stopku upoštevati naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih

objektov in naprav,
– da ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih

priključkov na javne komunalne objekte ali naprave,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne

statične presoje, ali drugega gradbenotehničnega dovoljenja.

5. člen
Odmiki posameznih pomožnih objektov
Odmik posameznega pomožnega objekta od sosedo-

ve parcelne meje mora biti najmanj 4m, ob pisnem soglasju
soseda pa je odmik lahko tudi manjši.

S pisnim soglasjem soseda se lahko ograja ali živa
meja postavi na posestno mejo, brez soglasja pa naj bo
odmik ograje ali žive meje (do višine 1,5m) do sosednje
parcele 0,5m.

Odmik ograj ali žive meje od komunikacij mora biti
takšen, da postavitev le-teh ne ovira normalne uporabe zem-
ljišča, ter da niso locirane v preglednostnem trikotniku kri-
žišča.

6. člen
Skupna površina pomožnih objektov, lociranih na funk-

cionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati
35m2 razen pri postavitvi pomožnih objektov (silosov, kozol-
cev in dvojnih kozolcev ter strojne lope za garažiranje kmetij-
ske mehanizacije) v sklopu kmetije.

Pomožnega objekta ni možno dograjevati s priglasi-
tvami.

IV. NADZOR

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe v skladu s svojimi pristojnostmi in za-
konskimi zadolžitvami:

– Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS
– Območna enota Celje,

– Prometni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za

okolje in prostor – Enota Celje,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami – izpostava Celje,
– Inšpektorat Mestne občine Celje.

V. KONČNI DOLOČBI

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list SRS, št. 19/87, Uradni list RS, št. 39/94).

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 352A-4/97
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

861. Pogodba o ustanovitvi zavoda Mladinski center
Celje

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

S K L E P
o objavi pogodbe o ustanovitvi Zavoda Mladinski

center Celje
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Objavljam pogodbo o ustanovitvi Zavoda Mladinski cen-
ter Celje, ki jo je sprejel Občinski svet mestne občine Celje
na seji dne 15. 12. 1997.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 2. in 9. člena zakona o zavodih Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96), sta Občinski svet mestne občine
Celje, na seji dne 15. 12. 1997 in upravni odbor Kluba
študentov celjske regije na seji dne 18. 12. 1998 sprejela

P O G O D B O
o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S ciljem motivirati mlade Mestne občine Celje in jim

nuditi pogoje za ustvarjalno delo ter zagotoviti organizirano
izvajanje dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativ-
nega, socialnega in športnega značaja ter s ciljem sistema-
tičnega razvijanja mobilnosti ter ustvarjalnosti mladih:

Mestna občina Celje, s sedežem Trg celjskih knezov
9, Celje

in
Klub študentov celjske regije, s sedežem Miklošičeva

1, Celje
(v nadaljevanju besedila: ustanovitelja) ustanavljata za

področje dejavnosti mladih in za mlade ter za izvajanje mla-
dinskih projektov zavod Mladinski center Celje.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu s tretjim osebam z

imenom:
Mladinski center Celje.
Skrajšano ime zavoda glasi: MCC.
Sedež zavoda je: Mariborska 2, Celje.

3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, s

katerimi razpolaga in ki so v pravnem prometu.

4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v

Celju.

5. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda do viši-

ne vloženih sredstev v zavod.

2. Pečati zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat v obliki zaobljenega

pravokotnika z dimenzijami 35 x 20 mm v čigar levem zgor-
njem kotu je logotipni napis “MMC“, v desnem delu pravo-

kotnika je napis “Mladinski center Celje“, v levem spodnjem
delu pečata je napis “zavod“, nad spodnjim robom pečata
pa je izpisano “Celje, Mariborska 2“.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda z vsebino
kot jo določa ta pogodba.

7. člen
Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo,

način varovanja in uničevanja določi direktor.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja pred-

sednik sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda ima v času
nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.

Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so poobla-

ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
podpisujejo zavod direktor, računovodja in podpisniki z de-
poniranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih
določi direktor.

Direktor z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tej pogodbi.

III. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavno-

sti so:
– O 91.330 dejavnost drugih organizacij
– O 92.3 druge razvedrilne dejavnosti
V okvir dejavnosti iz prvega odstavka tega člena sodi:
– organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega zna-

čaja, namenjene mladim,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti izobraževalnega

značaja, namenjene mladim,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti informativnega

značaja, namenjene mladim,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti socialnega zna-

čaja, namenjene mladim,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti športnega znača-

ja, namenjene mladim,
– sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje

ter izvajanje programov mladinskega turizma,
– skrb za razvoj in promocijo mladih in ustvarjalnih

skupin in posameznikov.

11. člen
Zavod opravlja dejavnosti z namenom zagotavljanja ak-

tivnega življenja vseh mladih celjske regije.
Zavod opravlja svoje dejavnosti po načelih neprofitne-

ga poslovanja.

12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelja
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ne dasta soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe,
da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo iz registriranih dejavnosti ali s katerimi pris-
peva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se upo-
rabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne

posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

14. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili svet zavoda.

1. Svet zavoda

15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki mladine – uporabnikov.

Svet zavoda šteje sedem članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika Kluba študentov celjske regije,
– trije predstavniki Mestne občine Celje,
– en predstavnik sodelavcev zavoda,
– en predstavnik mladine – uporabnikov.
Predstavnike Kluba študentov imenuje upravni odbor

izmed svojih članov.
Predstavnike mestne občine imenuje Občinski svet

mestne občine Celje.
Predstavnike sodelavcev zavoda se voli izmed sodelav-

cev zavoda.
Predstavnika mladine – uporabnikov imenuje upravni

odbor Kluba študentov celjske regije.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji

predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavo-

da je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta pogodba ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-
voda,

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti

zavoda določene naloge.

2. Direktor

17. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanovi-

teljema,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizaci-

jami v državi in tujini,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

18. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
– ima najmanj visoko izobrazbo ustrezne smeri in
– ima najmanj 2 leti izkušenj pri delu v študentskih ali

mladinskih organizacijah.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljema.
Mandat direktorja traja štiri leta.

19. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih so-
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju, svet
zavoda ne imenuje niti direktorja, niti vršilca dolžnosti direk-
torja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih
dneh organ Kluba študentov celjske regije v soglasju z Mest-
no občino Celje.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

20. člen
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela v

zavodu opravljajo delavci, zaposleni na podlagi sistemizacije
delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

21. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in

uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.
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Prosta delovna mesta delavcev v zavodu se prijavijo na
podlagi sistemizacije delovnih mest.

Sistemizacijo delovnih mest določi direktor v soglasju z
ustanoviteljema.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA

22. člen
Ustanovitelja zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Mestna občina Celje preda zavodu kot ustanovni vlo-

žek v upravljanje prostore, ki se nahajajo v zgradbi na Mari-
borski 2 v Celju, s pravico souporabe skupnega zemljišča,
ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča Celje pisana pod vl.
št. 1645, s parcelnimi številkami 1684/1 (717 m2 in 956
m2), 1683/1 (104 m2) in 1726/5 (140 m2), vse v k. o. Sp.
Hudinja, zemljiškoknjižna lastnina Mestne občine Celje. Se-
daj imajo prostori namembnost garažno-poslovnega objek-
ta, po izvedbi rekonstrukcije, po projektu št. 23/97, Valter
Ernst d. o. o., pa bodo ti prostori imeli naslednjo namem-
bnost:

– večnamenski prostor v izmeri 125,7 m2,
– sejna soba 33,29 m2,
– pisarna I 18,6 m2,
– pisarna II 15,3 m2,
– kabinet 15,7 m2,
– komunikacije 19,6 m2.
Vrednost premoženja po cenitvi sodno zapriseženega

cenilca z dne 15. 10. 1997 je 10,143.084 SIT. Klub štu-
dentov celjske regije vloži kot ustanovni delež, za začetek
poslovanja zavoda, vložek v denarju v višini 4,000.000 SIT.

23. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana za

začetek poslovanja in za poslovanje v upravljanje, ne more
pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje, le-to
obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače
zmanjšati vrednost ustanovnega deleža brez soglasja usta-
noviteljev.

24. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,

sredstev ustanoviteljev za med njima dogovorjen program,
sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, pris-
pevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavno-
sti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta
ustanovitelja v sorazmerju, dogovorjenem za financiranje pro-
grama.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

25. člen
Ustanovitelja razen v primeru iz 5. člena te pogodbe ne

odgovarjata za obveznosti zavoda.

VIII. NADZOR

26. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in namensko po-
rabo sredstev v zavodu izvaja Računsko sodišče RS.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
državnega nadzora, določene z zakonom.

27. člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami

in premoženjem, ki ga je vložila kot ustanoviteljica Mestna
občina Celje, nadzira ustanoviteljica prek svojih organov.

IX. JAVNOST DELA

28. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovite-

lja, sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom
javnosti.

Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali ose-
ba, ki jo direktor pooblasti.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

29. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta pogodba ter v

drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravi-
la sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne
akte, s katerimi uredi druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s to pogodbo.

30. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Nepremično premoženje, ki ga tvorijo kletni prostori v

zgradbi na Mariborski 2, s pritiklinami, vpisana v zemljiško
knjigo pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno št. 1645,
k.o. Sp. Hudinja, ki obsega parcelo št. 1683/1 in parcelo
št. 1726/5 in ki se s tem aktom predaja v upravljanje zavo-
du, bo z rekonstrukcijskimi deli usposobila za normalno
poslovno rabo zavoda Mestna občina Celje v kvaliteti in
obsegu, ki bo omogočen s pridobljenimi sredstvi Urada za
mladino Ministrstva za šolstvo in šport ter s sredstvi Kluba
študentov celjske regije.

Za znesek vrednosti rekonstrukcije prostorov se pove-
ča vrednost zgradbe oziroma tistega dela zgradbe, ki ga bo
za poslovanje uporabljal in z njim upravljal zavod.

32. člen
Za vršilca dolžnosti direktorja zavoda se za čas do

imenovanja direktorja, najdalj pa za eno leto, imenuje Primo-
ža Kristana.

V. d. direktorja mora opraviti vse potrebno za začetek
dela zavoda, zagotoviti izvolitev oziroma imenovanje članov
sveta zavoda ter organizirati delo oziroma poslovanje zavoda.
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33. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavo-

da v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve te pogodbe.

34. člen
Pogodba preneha veljati:
– sporazumno na predlog ene od strank;
– če pride do kršitev členov pogodbe s strani katero

od soustanoviteljev.

35. člen
Ta pogodba začne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-06/97-26

Predsednica
Upravnega odbora

Kluba študentov celjske regije
Teja Tamše l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

CERKNO

862. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini
Cerkno

Na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92), 29.
in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US
RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba
US RS), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS št. 80/94) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji
dne 29. 1. 1998 sprejel

O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Cerkno

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v Občini Cerkno določi obveznost

plačevanja občinskih upravnih taks, taksni zavezanci, višino
in način plačila takse.

Višina taks je določena v taksni tarifi občinskih upravnih
taks, ki je sestavni del tega odloka.

2. člen
Plačilo upravnih taks je predpisano za vloge, potrdila,

odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri občinskem
uradu občine Cerkno.

Takse se plačajo samo za spise in dejanja, ki so opre-
deljena v taksni tarifi.

II. TAKSNI ZAVEZANCI

3. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in prav-

ne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma
na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni
tarifi.

III. DOLOČITEV UPRAVNIH TAKS

4. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Taksne tarife

so sestavni del tega odloka.
Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 13,50

SIT. Vrednost točke se usklajuje na način, ki velja za repub-
liške upravne takse.

Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vred-
nost točke na dan nastanka obveznosti.

IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS

5. člen
Občinske upravne takse se plačuje v gotovini takrat, ko

nastane taksna obveznost. Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik

pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja, mnenja in soglasja ter druge

listine takrat, ko se vloži zahtevo naj se izdajo in
– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva, naj se

opravijo.

6. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna

taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem
znesku in po kateri tarifni številki.

Takse ne plačujejo:
– organi občine oziroma njeni skladi,
– krajevne skupnosti,
– javni zavodi iz področja družbenih dejavnosti, katerih

ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.
Plačevanja taks so oproščeni:
– društva, v zadevah iz njihove osnovne dejavnosti,

razen v zadevah, ki so v zvezi z gospodarsko dejavnostjo,
– invalidske organizacije in druge organizacije, usta-

novljene za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in
motnjami,

– invalidi, kadar uveljavljajo svoje pravice iz invalid-
nosti,

– delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju, kadar
uveljavljajo pravice, ki jim pripadajo v času, dokler niso
zaposleni,

– učenci osnovne in srednje šole za spise in dejanja v
zvezi s šolanjem,

– osebe, ki podarjajo svoje premoženje občini v po-
stopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic,

– občani v slabih premoženjskih razmerah, ki nimajo
dohodka, ki bi njim in družinskim članom zagotavljal mate-
rialno in socialno varnost, kar ugotavlja pristojna socialna
služba.

Na listinah in odločbah, ki se izdajajo brez takse, mora
biti navedeno, po katerem predpisu taksa ni plačana oziro-
ma so plačevanja taks oproščeni.
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7. člen
Dokler ni plačana občinska upravna taksa, se vloga ali

zahteva neposredno od stranke ne sme sprejeti.
Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana občinska

upravna taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske
uprave pošlje taksnemu zavezancu opomin, naj v 10 dneh
od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.

Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse
ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek
tudi takšno vlogo, vendar odločbe oziroma drugega akta ni
mogoče vročiti stranki pred plačilom takse po opominu.

8. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni dolžan plačati ali je plačal

večjo takso kot je določeno v takstni tarifi, ima pravico do
povračila celotne oziroma dela preveč plačane takse in sicer
na podlagi pismenega zahtevka.

9. člen
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej ureje-

na, se smiselno uporabljajo določbe zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in
12/92).

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan

občine oziroma po njegovem pooblastilu tajnik.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 42302-01/98
Cerkno, dne 29. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

TAKSNA TARIFA
Taksa v točkah

I. VLOGE
Tarifa št. 1

za prošnje, zahteve, predloge,
prijave, priglasitve in druge
vloge, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa 5

Tarifa št. 2
za vlogo, s katero stranka zaprosi
za koncesijo 120

Tarifa št. 3
za vloge o posegih na javno dobro 100

Tarifa št. 4
za vloge o odkupu, menjavi ali najemu
nepremičnin v lasti Občine Cerkno 80

Tarifa št. 5
za vloge o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejav. 20

Tarifa št. 6
za vloge o izdaji mnenja o pridobitvi
lastninske pravice na kmetijskem
zemljišču, gozdu ali kmetiji 20

Tarifa št. 7
za pritožbo zoper odločbo ali sklep,
izdan v upravni stvari 20

II. VLOGE, POTRDILA, OGLEDI IN DRUGA DEJANJA V
URBANISTIČNIH ZADEVAH

Tarifa št. 8
za izdajo potrdila o vrsti rabe
zemljišč po družbenem planu in
prostorskih izvedbenih aktih občine 20

Tarifa št. 9
vloge za spremembo in dopolnitev
planskih dokumentov
– enostavnejši posegi 100
– kompleksni posegi 300

Tarifa št. 10
za ogled na terenu ob postopkih pri
posegih v prostor 100

III. ODLOČBE

Tarifa št. 11
za izdajo odločbe o zapori cest 30

Tarifa št. 12
za izdajo odločbe o obratovalnem času
trgovin in dovoljenja za prodajo izven
poslovnih prostorov 30

Tarifa št. 13
za vse ostale odločbe, za katere ni
predpisana posebna taksa 20

IV. PREPISI IN FOTOKOPIJE

Tarifa št. 14
za prepise in fotokopije uradnih
aktov ali listin pri občinskem organu
(za vsako stran izvirnika) 5

V. OPOMIN

Tarifa št. 15
za opomin za plačilo takse od zneska
neplačane takse:
– do 75 točk 15
– nad 75 točk 20
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864. Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev za območje regijskega parka
Škocjanske jame

Na podlagi 34. in 35. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
16. člena statuta Občine Divača je Občinski svet občine
Divača na 35. redni seji dne 22. 1. 1998 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za območje

regijskega parka Škocjanske jame

1
Za območje Regijskega parka Škocjanske jame se

izdelajo prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu:
PUP) na podlagi opredelitev v dolgoročnem planu Občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list
SRS, št 14/88), usklajen 1989 (Uradne objave, št. 1/89),
dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen
1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1995 (Uradni
list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št.
38/96) in srednjeročnega družbenega plana Občine Seža-
na za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne
objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št.
37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopol-
njen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen 1995
(Uradni list RS, št. 22/95) dopolnjen 1996 (Uradni list RS,
št. 38/96), ki veljata za območje Občine Divača, zakona o
Regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96)
in Krajinske zasnove območja Škocjanskih jam (Uradni list
RS, št. 23/91).

2
Investitor izdelave PUP je Javni zavod Park Škocjanske

jame, Škocjan št. 2.

DIVAČA

863. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Divača za leto 1997

Na podlagi 29. 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 in 44/96 – odločba
US, 26/97 in 70/97, 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine
Divača je Občinski svet občine Divača na 36. redni seji dne
19. 2. 1998 sprejel

Zap.      V SIT Bilanca prihodkov Račun financiranja Skupaj
št in odhodkov

1. Prihodki 282,029.293,77 282,029.293,77
2. Odhodki 255,900.796,20 4,443.717,90 260,344.514,10
3. Presežek oziroma primanjkljaj (zap. 1-2) 26.,128.497,57 -4,443.717,90 21,684.779,67

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača

za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
rezervnega sklada.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev

po zaključnem računu za leto 1997:

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev
sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu finan-
ciranja, ki sta sestavni del proračuna.

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v

znesku 21,686.447,67 SIT se prenese v proračun Občine
Divača za leto 1998 za pokrivanje nezaključenih nalog po
proračunu za leto 1997.

4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada občine Divača

izkazujejo po zaključnem računu za leto 1997 naslednje
stanje:

Rezervni sklad V SIT

1. Prenos iz leta 1996 2,124.185
2. Priliv v letu 1997 1,445.800
3. Odliv v letu 1997  764.849
4. Stanje na dan 31. 12. 1997  2,805.136

Sredstva rezervnega sklada Občine Divača na dan 31.
12. 1997 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za
leto 1998.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 36/03
Divača, dne19. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.
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3
PUP se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom

o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), navodilom o vsebini po-
trebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), zakonom o Regijskem
parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in Krajin-
ske zasnove območja Škocjanskih jam (Uradni list RS,
št. 23/91).

4
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se mora upošte-
vati pri pripravi PUP so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Divača,

– krajinska zasnova območja Škocjanskih jam,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-

vah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– strokovne osnove za varstvo naravne in kulturne de-

diščine,
– strokovne podlage obstoječega stavbnega fonda na-

selij Škocjan in Betanja.
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino

pripravi mnenje o povzetosti in usklajenosti kulturne dedišči-
ne velikega in izjemnega pomena v prostorskih sestavinah
planskih aktov ter oceni upoštevanje navodil za pripravo
strokovnih podlag. Pristojna organizacija za varstvo kulturne
dediščine, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Nova Gorica, pripravi dopolnitev strokovnih podlag iz priprav
plana, če je to potrebno na podlagi mnenja iz drugega
odstavka tega člena.

5
Posebne strokovne podlage za izdelavo PUP, ki se na

novo pripravijo so:
– zasnove varstva naravne dediščine v parku (merila in

pogoji) izdela Zavod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne Gorica v sodelovanju z Upravo RS za varstvo narave,

– zasnove varstva kulturne dediščine v parku (merila in
pogoji), po zvrsteh in pomenu, ki vključujejo opredelitve v
obliki varstvenih skupin in vrednostnih stopenj, vključno z
varstvom nepremične kulturne dediščine v IUCN kategorijah
izdela Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica
po metodologiji Ministrstva za kulturo, Uprave za kulturno
dediščino,

– idejna zasnova zbiranja in čiščenja komunalnih vod
izdela Vodnogospodarski inštitut Ljubljana.

6
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka PUP ter soglasja k
dopolnjenemu PUP so:

– Uprava RS za varstvo narave,
– Uprava RS za kulturno dediščino v sodelovanju z

ZVNKD Gorica,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana,
– Občina Divača,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,

enota Postojna, izpostava Sežana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna
uprava Koper,

– Ribiška zveza Slovenije,
– Lovska zveza Slovenije,
– Elektro Primorska, enota Sežana,
– Kraški vodovod Sežana,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana,
– Telekom Slovenije, PE Koper,
– DRSC Ljubljana
– Krajevna skupnost Divača.
Pred javno razgrnitvijo osnutka PUP se pridobi mnenje

Ministrstva za kulturo, Uprave za kulturno dediščino.
Minister za okolje in prostor in minister za kulturo podata

soglasje k dopolnjenemu osnutku Odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za območje Parka Škocjanske jame.

7

Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30
dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posre-
dovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato
njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.

Na izdelani dopolnjeni osnutek PUP morajo soglasoda-
jalci v 30 dneh po prejemu vloge soglasje izdati ali izdajo
soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje, da je soglasje
dano oziroma, da z rešitvami v PUP soglašajo.

8

Osnutek PUP se dostavi občinskemu svetu v 60 dneh
po pridobitvi izdelanih posebnih strokovnih podlag in pridobi-
tvi pogojev soglasodajalcev. Občinski svet sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka PUP na prvi seji oziroma v
roku 30 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava v prostorih uprave Javnega
zavoda Park Škocjanske jame.

V času javne razgrnitve lahko občani, organi in organiza-
cije, KS in drugi zainteresirani podajo pisne pripombe na
osnutek PUP.

9
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov

k osnutku PUP, ki se upoštevajo in vnesejo v predlog PUP.
Tako dopolnjeni PUP se z odlokom in skupaj s soglasji in
mnenji posreduje občinskemu svetu v sprejem.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

10

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Divača.

Št. 35/15
Divača, dne 22. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.
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GROSUPLJE

865. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjen 1989, 1993 in 1994 leta
ter prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987,
1990, 1993 in 1994 leta in prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta
2000

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. ter
84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
16/95) na svoji seji dne 25. februarja 1998 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
S P R E M E M B  I N  D O P O L N I T E V

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta

2000, dopolnjen 1989, 1993 in 1994 leta ter
prostorskih sestavin srednjeročnega

družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987,

1990, 1993 in 1994 leta in prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine

Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih
nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega 1989,1993 in 1994
leta (objavljen v Uradni list SRS, št. 23/86, 16/90 in
Uradni list RS, št. 3/93, 17/94 in 78/94) in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Gro-
suplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjene-
ga 1987, 1990, 1993 in 1994 (objavljen v Uradni list
SRS, št. 36/86, 9/87, 29/90 in Uradni list RS, št. 3/93,
17/94 in 78/94) in prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od
leta 1996 do leta 2000, (Uradni list RS, št. 3/97) – v
nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih
aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov, način njihovega so-
delovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri
tem opravljati, določijo se roki za posamezne faze priprave
občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo
pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivno-
sti priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov ter prostorske sestavine, ki se spremenijo oziroma
dopolnjujejo.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša na spre-

membo ureditvenih območij naselij, določitev namenske ra-
be prostora, določijo se območja urejanja s PIN-i. Tehnično
morajo biti spremembe in dopolnitve pripravljene v digitalni
obliki s pomočjo vektorizacije ali skanogramov.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Urad za prostor
občine Grosuplje.

b) kot kordinator postopka priprave se določi Urad za
prostor Občine Grosuplje, pooblaščeni predstavnik Saša
Galonja d.i.a., vodja urada.

4. člen
Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava

za ceste;
2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljub-

ljana;
3. Cestno podjetje za vzdrževanje d.o.o., Ljubljana;
4. Komunalna gradnje d.o.o., Upravljalec krajevnih

cest;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija

za varstvo okolja in urejanje voda;
6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in

kulturne dediščine;
7. RS, Upravna enota Grosuplje, Varstvo kmetijskih

zemljišč;
8. Zavod za ribištvo Ljubljana;
9. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
10. Telekom Slovenija;
11. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
12. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljub-

ljana;
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
14. Vse KS v Občini Grosuplje;
15. Vsi upravljalci vaških vodovodov v Občini Grosuplje.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in
dopolnitev občinskih planov upoštevati pri njegovi pripravi.

5. člen
Terminski plan:
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-

nitve občinskih planskih aktov se prične po sprejetju tega
programa in proračuna Občine Grosuplje za leto1998;

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinskemu svetu do junija;

– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz
prejšne alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS;

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za pro-
stor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih
skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi
iz prejšne alinee;

– javna razprava se izvede na sedežih prizadetih krajev-
nih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila Urada za prostor občine Grosuplje, ki predhodno
obravnava pripombe in predloge;
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– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do
pripomb in predlogov iz prejšne alinee naloži županu oziro-
ma občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklaje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sesta-
vin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in pred-
logi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nada-
ljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklaje-
nosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadalje-
vanju: republiški prostorski plan);

– župan Občine Grosuplje posreduje po sprejetju ob-
vestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obvezni-
mi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po
preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega pro-
storskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet.

6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke
19.1.1. – planska in urbanistična dokumentacija.

7. člen
Objava
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35001- 1/98
Grosuplje, dne 18. februarja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

866. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov
Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi
planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski
svet občine Grosuplje

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega
odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 3/85, 9/86) in 18.
ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/59) na 37. seji dne 25. 2. 1998 sprejel

P R O G R A M
priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine

Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi
planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski

svet občine Grosuplje

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo roki za pri-

pravo prostorskih izvedbenih aktov, obveznosti nosilcev pri-
prave prostorskih izvedbenih aktov, organi organizacije in
skupnosti, ki dajejo soglasja ali drugače sodelujejo v po-
stopku priprave prostorskih izvedbenih aktov.

2. člen
Vsebina in obseg
V letu 1998 bo Občinski svet občine Grosuplje dokon-

čal PIA, ki so že v proceduri in pripravil naslednje prostorske
izvedbene akte:

1. UrN komunalna deponija,
2. UrN Spodnje Duplice,
3. UrN Stari Gasilski dom,
4. UrN Pri Bambiču,
5. ZN Slivniški pomol,
6. ZN TOC III.

3. člen
Organizacija priprave prostorskih izvedbenih aktov
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi izvajalca:
– na podlagi javnega razpisa;
– z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz

69. člena zakono o urejanju naselij in drugih posegov v
prostoru (Uradni list SRS, št. 18/84 in naprej)

b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– Urad za prostor občine Grosuplje.

4. člen
Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi pro-

storskih izvedbenih aktov so odvisni od območja urejanja in
se določijo za vsak PIN posebej med naslednjimi:

1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava
za ceste;

2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljub-
ljana;

3. Cestno podjetje za vzdrževanje d.o.o., Ljubljana;
4. Komunalne gradnje d.o.o., Upravljalec krajevnih

cest;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija

za varstvo okolja in urejanje voda;
6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in

kulturne dediščine;
7. Zavod za ribištvo Ljubljana;
8. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
9. Telekom Slovenija
10. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
11. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljub-

ljana;
12. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
13. KS v Občini Grosuplje;
14. Vsi upravljalci vaških vodovodov v Občini Gro-

suplje;
15. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana;
16. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat

RS, Enota Grosuplje
in drugih organizacij in skupnosti, ki upravljajo z zem-

ljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s poseb-
nimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi in se
nahajajo na območju predvidenega posega.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka se določi-
jo pred začetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov po-
goje in jih mora pripravljalec upoštevati pri njihovi pripravi.

5. člen
Terminski plan:
– roki pričetka s pripravo strokovnih podlag za pripravo

prostorskih izvedbenih aktov so opredeljenni v že podpisa-
nih izvajalskih pogodbah ali so podani v 2. členu tega odlo-
ka, vsi pa v letu 1998;
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– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih ak-
tov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšne alinee; sklep o
javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za pro-
stor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih
skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi
iz prejšnje alinee;

– javna razprava se izvede na sedežih prizadetih krajev-
nih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka prostor-
skega izvedbenega akta;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila Urada za prostor občine Grosuplje in izvajalca, ki
predhodno obravnavata pripombe in predloge;

– z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih
na javni razgrnitvi občinski svet nalaga Uradu za prostor
občine Grosuplje, da poskrbi za pripravo usklajenega osnut-
ka prostorskega izvedbenega akta, pridobi soglasja pristoj-
nih organov in organizacij navedenih v 3. členu tega odloka;

– občinski svet sprejme prostorski izvedbeni akt z od-
lokom.

6. člen
Ta program priprave prostorskih izvedbenih aktov se

spremeni in dopolni, če to terjajo spremembe in dopolnitve
planskih aktov Občine Grosuplje ali iz drugih razlogov, ki jih
ugotovi Občinski svet občine Grosuplje.

7. člen
Program priprave prostorsko izvedbenih aktov se obja-

vi v Uradnem listu RS.

Št. 35005-3 /98
Grosuplje, dne 18. februarja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI

867. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hodoš-Šalovci za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 22. člena statuta Občine Hodoš-
Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine
Hodoš-Šalovci na seji dne 26. februarja 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Hodoš-Šalovci za leto 1997

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997, ki zajema vse prihodke
in odhodke žiro računa proračuna Občine Hodoš-Šalovci.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 1997 z naslednjo vsebino:

SIT
– prihodki 172,272.516,57
– odhodki 170,604.676,11

3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 645.815,06 SIT se pre-

nesejo med prihodke proračuna Občine Hodoš-Šalovci za
leto 1998.

4. člen
Saldo sredstev rezervnega sklada na dan 31. decem-

ber 1997 v višini 1,022.025,40 SIT se prenese v leto
1998.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 062-02-13/98
Šalovci, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

JESENICE

868. Odlok o podelitvi naziva častnega občana
Občine Jesenice Simonu Sodji

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice in 18.
člena odloka o priznanjih Občine Jesenice ter na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je
Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998
sprejel

O D L O K
o podelitvi naziva častnega občana Občine

Jesenice Simonu Sodji

1. člen
Simonu Sodji, roj.15. 2. 1899, z Blejske Dobrave št.

57, Blejska Dobrava, se podeli naziv častni občan Občine
Jesenice.

2. člen
Naziv častnega občana Občine Jesenice se podeli

Simonu Sodji, kot še edinemu Maistrovemu borcu v Občini
Jesenice, človeku, ki se je v mladosti leta 1918 boril za
samostojno Slovenijo.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 903-01/98
Jesenice, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.
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869. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Jesenice

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 do 10/98), 3. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter
63. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95,
19/96, 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na
37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Jesenice

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Jesenice (Uradni list RS, št. 59/95), se
6. člen dopolni tako, da se za tretjo alineo doda nova četrta
alinea, ki se glasi “oddelek za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči”, četrta in peta alinea pa postaneta peta in šesta
alinea.

2. člen
V 17. členu se črtata četrta in peta alinea. V šesti alinei

17. člena se za besedo “kategorij” postavi vejica, besedilo
“ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunalno urejanje in
oddajo stavbnih zemljišč” pa se črta.

V šesti alinei 18. člena se za besedo ”premoženja”
postavi vejica, besedilo “in skrb za smotrno gospodarjenje”
pa se črta.

3. člen
Doda se nov 17.a člen, ki glasi:
“Oddelek za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči oprav-

lja naslednje naloge:
– pridobivanja, prodaje, menjave in oddajanja zemljišč

za gradnjo,
– graditve javne infrastrukture, s katero se zagotavlja

uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje
stavbnih zemljišč),

– opravila podelitve oziroma odvzema statusa grajene-
ga javnega dobra vključno z pripravo gradiv, izdajo odločb
ter vpisom oziroma izbrisom zaznambe v zemljiški knjigi,

– izdaje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogod-
be, ne obstoja predkupna pravica občine in države,

– priprave gradiva občinskemu organu za uveljavitev
predkupne pravice občine,

– strokovno tehničnih, pravnih in administrativnih opra-
vil v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči, razlastitve
v korist občine in omejitve lastninskih in drugih stvarnih
pravic na nepremičninah v javno korist,

– priprave gradiva za ugotavljanje javne koristi,
– obdelave podatkov in vrednotenja nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča ter izdelave in vzdrževanja gra-
fičnih kart območij zajemanja nadomestila,

– odmere in plačila komunalnega prispevka, izvedbe
postopkov za oprostitev ali znižanje prispevka ter evidentira-
nja zavezancev,

– uvedbe, razvoja in vzdrževanja prostorsko informacij-
skega sistema ter zaščita zbirk podatkov v zvezi z gospodar-
jenjem s stavbnimi zemljišči;

– vodenje in vzdrževanje prostorskih baz podatkov v
geoinformacijskem centru,

– zagotavljanje prostorske informacijske infrastrukture
za vzdrževalce podatkov,

– evidentiranje občinskega premoženja in javnega do-
bra ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno korist,

– priprave in koordiniranja izvajanja letnih programov
opremljanja in oddajanja stavbnih zemljišč;

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z javnimi razpisi,

– spremljanja uradnih objav, razpisov in natečajev za
pridobitev sredstev delovanja in razvoja občine s svojega
delovnega področja,

– pripravljanja predpisov s svojega delovnega področja,
– planiranja in spremljanja nad porabo proračunskih

sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanja drugih nalog iz občinske pristojnosti s

področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– sodelovanja z organi občinskega sveta.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-6/98
Jesenice, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

870. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini
Jesenice statuta sklada stavbnih zemljišč
Občine Jesenice

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96) je Občinski svet občine
Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi

sklada stavbnih zemljišč v Občini Jesenice
statuta sklada stavbnih zemljišč Občine

Jesenice

1. člen
Ugotovi se, da:
– odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč v Občini

Jesenice (U.V.G., št. 14/85, 15/89 in Uradni list RS, št.
30/90, 37/96)

– in statut Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 62/96) prenehata veljati.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-7/98
Jesenice, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.
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871. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena
statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96,
37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne
26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jese-

nice (Uradni list RS, št. 33/95), se v prvem odstavku 4.
člena za 25. točko doda nova 26. točka:

“26. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.”

2. člen
Tretji odstavek 4. člena se dopolni tako, da glasi:
“Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 26. točke

prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne služ-
be, dejavnosti iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,
17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. točke prvega
odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.”

3. člen
Tretji odstavek 9. člena se črta.

4. člen
V 17. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi

odstavek, ki glasi:
“Dejavnosti iz 26. točke prvega odstavka 4. člena tega

odloka se izvajajo v režijskem obratu organiziranem v okviru
občinske uprave.”

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-5/98
Jesenice, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

872. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preimenovanju naselja v Občini Jesenice

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
8/90), pravilnika o določanju imen naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80), navodila o evidentiranju obmo-
čij teritorialnih enot in hišnih številk (Uradni list SRS, št.
11/80), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94, 15/94,) odl. US (Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
58/92) ter 17. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96), je Občinski svet občine
Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o preimenovanju naselja v Občini Jesenice

1. člen
1. člen odloka o preimenovanju naselja v Občini Jese-

nice (Ur. l. RS, št. 16/97) se črta v celoti.
Besedilo sedanjega 1. člena glasi:
“Območje naselja Jesenic se spremeni tako, da iz dela

tega naselja, ki leži v katastrski Občini Koroška Bela nastane
naselje Koroška Bela in iz dela naselja, ki leži delno v kata-
strski Občini Jesenice, delno pa v katastrski Občini Javor-
niški Rovt, nastane naselje Slovenski Javornik.“

2. člen
2. člen odloka o preimenovanju naselija v Občini Jese-

nice, postane 6. člen odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o preimenovanju naselij v Občini Jesenice.

Besedilo sedanjega 2. člena glasi:
“Meja območja novonastalega naselja Koroška Bela in

Slovenski Javornik je prikazana na osnovnem kartografskem
prikazu Registra območij prostorskih enot v merilu 1:5000,
ki je sestavni del tega odloka in se hrani v Geodetski upravi
RS, Območni geodetski upravi v Kranju, izpostava na Jese-
nicah, kjer je na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom
in občanom.

Območje oštevilčenja stavb je prikazano v kartograf-
skih prikazih EHIŠ v merilu 1:5000.“

3. člen
Doda se nov 3. člen, ki glasi:
“Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolž-

ni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka po uradni
dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.“

4. člen
Doda se nov 4. člen, ki glasi:
“Stroški za označevanje naselja bremenijo proračun

občine.“

5. člen
Doda se nov 5. člen, ki glasi:
“Geodetska uprava izvede v uradni evidenci spremem-

be nastale s tem odlokom v roku treh mesecev po sprejetju
tega odloka. Občina pa v istem roku začne postopek za
uskladitev preoštevilčb in morebitnih sprememb uličnih si-
stemov.“

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 016-1/94
Jesenice, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.
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KAMNIK

873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Kamnik

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97 in 10/98) ter 49. člena statuta Občine Kamnik (Urad-
ni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine
Kamnik na 33. seji dne 25. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Kamnik

1. člen
V odloku o  organizaciji  in  delovnem področju Občin-

ske uprave občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95) se 2.
člen spremeni tako, da glasi:

“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.”

2. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje or-

ganizacijske enote:
1) urad župana,
2) urad občinskega sveta,
3) oddelek za gospodarske dejavnosti in finance,
4) oddelek za družbene dejavnosti,
5) oddelek za okolje in prostor.
V sestavi oddelka za okolje in prostor deluje:
– režijski obrat za opravljanje gospodarskih javnih služb.

3. člen
V 7. členu se črtata prvi in drugi odstavek.

4. člen
V 10. členu se pred zadnjo alineo doda nova alinea, ki

glasi:
“– opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih pred-

pisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,”

5. člen
V 14. členu se v prvem odstavku pri peti alinei črta

besedilo “in urejanje stavbnih zemljišč” ter sedma alinea.
V drugem odstavku 14. člena se črta besedilo “a)

Zavod za urbanistično načrtovanje opravlja naslednje nalo-
ge:” ter prva, tretja, šesta, osma in deseta alinea. Preostale
alinee sedanjega drugega odstavka se prestavijo pred zad-
njo alineo prvega odstavka 14. člena.

V sedanjem tretjem odstavku 14. člena, ki postane
drugi odstavek 14. člena, se črta šesta alinea, besedilo “b)
Direkcija lokalnih javnih služb opravlja naslednje naloge:” pa
se nadomesti z besedilom “a) režijski obrat za opravljanje
gospodarskih javnih služb opravlja naslednje naloge:”

Za zadnjo alineo novega drugega odstavka se dodajo
še naslednje alinee:

– pridobivanje, prodaja, menjava in oddajanje zemljišč
za gradnjo,

– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja
uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje
stavbnih zemljišč),

– ugotavljanje predkupne pravice,
– izdelava zemljiško knjižnih predlogov,
– obračunavanje komunalnih prispevkov,
– druge naloge, ki sodijo v področje dela režijskega

obrata.

6. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
“Župan skrbi za uresničevanje kadrovske politike.
Za vodenje posameznih nalog pooblasti tajnik predstoj-

nike notranjih organizacijskih enot, ki jih imenuje in razrešu-
je župan.

O sporih glede pristojnosti med organi občinske upra-
ve odloča župan”.

7. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Oddelek vodi načelnik oddelka.
Režijski obrat za opravljanje gospodarskih javnih služb

vodi pomočnik načelnika oddelka za okolje in prostor.”

8. člen
V 20. členu se v prvi vrstici črta besedilo “in vodja

upravne organizacije”.

9. člen
V 21. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
“Pomočnik načelnika je višji upravni delavec. Pomoč-

nik nadomešča načelnika oddelka v času njegove odsot-
nosti.”

10. člen
V 26. členu se v drugem odstavku spremeni besedilo

“ki jo imenuje občinski svet” tako, da glasi: “ki jo imenuje
župan v soglasju z občinskim svetom”.

11. člen
Določba drugega odstavka 1. člena tega odloka se

prične uporabljati s konstituiranjem novega občinskega sve-
ta po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 02101-99/97
Kamnik, dne 25. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

874. Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita
in apnenca

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 48/93,
71/93 in 41/97) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
je Občinski svet občine Kamnik na 32. seji dne 4. 2. 1998
sprejel
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O D L O K
o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita

in apnenca

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
Ureditveni načrt temelji na projektu, ki ga je izdelal

Projektivni atelje – ARHING pod št. 37/96 v aprilu 1997 in
uskladil v oktobru 1997.

2. člen
Ureditveni načrt zajema območje pridobivanja kalcita in

apnenca, pogoje za eksploatiranje in sanacijo, določitev
lokacije podzemne separacije s potrebno komunalno uredi-
tvijo ter faznost izvajanja.

Celotno ureditveno območje meri v planu 2,55 ha.

3. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
– predhodne pogoje in soglasja pristojnih organov, or-

ganizacij in skupnosti;
– posebne strokovne podlage – tekstualni in grafični

del;
– vpliv predvidenih posegov na okolje z mnenjem Inšti-

tuta za varovanje zdravja;
– ureditveni načrt – tekstualni in grafični del.

II. MEJA IN NAMEMBNOST OBMOČJA

4. člen
Na severu poteka meja po strugi potoka Grohat do

zaključka parcele št. 782. Po njeni zahodni meji se obrne
proti jugu in teče do sečišča s parcelo št. 339/1. Tu zavije
proti zahodu in se drži južnega roba parcel št. 783, 784,
785, 786, 787 in delčka parc. št. 788 do sečišča s sever-
no mejo parcele št. 328, po kateri poteka ca. 100 m proti
jugovzhodu in se nato obrne v smeri jugozahod. Prečka
parcele št. 328 in 320 do polovice, nato pa vzporedno z
jugozahodno mejo parcelne št. 320 poteka do Kamniške
Bistrice. Po njenem desnem bregu nato poteka do izhodiš-
ča pri južnem robu parcele št. 873/131.

5. člen
Pridobivalno območje kamnoloma zajema vse parcele

znotraj meje ureditvenega načrta. To so parcelne številke:
335, 336, 337/1,2 332, 333/2, 333/1, 334, 329,
330/1, 330/2, 331, 325, 324/1, 324/2, 323, 321/2,
322/1, 339/1, 338/1, 338/2, 339/2, 339/1, 320,
321/1, 781, 782 – vse k.o. Županje njive.

Na tem območju so dovoljeni posegi za pridobivanje
apnenca in kalcita, deponija jalovine, postavitev podzemne
drobilnice, ureditev reliefa in ureditev brežin, etaž in nasipa
ob desnem bregu Kamniške Bistrice s celotno rekultivacijo
eksploatiranih površin.

III. POGOJI ZA PRIDOBIVANJE MINERALNE SUROVINE
TER KRAJINSKO UREJANJE OBMOČJA

6. člen
V naslednjem obdobju (minimalno 20 let), se eksplo-

atacija lahko izvaja le v severnem delu, južno območje se
začasno rekultivira. Prepusti se naravnemu zaraščanju, ki se

ga pospeši z dosaditvijo hitro rastočih avtohtonih vrst dreves
v izkopane sadilne jarke in ovijalk v sadilne niše.

7. člen
Odkop apnenca se v severnem in kasneje v južnem

delu začne na najvišji predvideni etaži na koti 700. Nadaljuje
se navzdol po posameznih etažah. Istočasno se kalcit odko-
pava na koti pod 550. Vmes, na koti 560, se uredi varoval-
no etažo z varovalnim robom, ki preprečuje padanje apnen-
ca nižje od te kote.

8. člen
Za pričetek odkopa na najvišji etaži je potreben pred-

hoden posek gozda in izdelava dostopa do kote 738.

9. člen
Pridobivanje se lahko izvaja po že ustaljeni metodi z

vrtanjem minskih vrtin velikega premera in masovnim minira-
njem. Parametri minskega polja in način miniranja so opisani
v ureditvenem načrtu.

10. člen
Za transport odminiranega materiala na osnovno etažo

na koti 450 se izkoristi prirodna drča na meji med severnim
in južnim delom kamnoloma, ki se jo predhodno reliefno
korigira tako, da bo imela nagib 40°, širino pri dnu 10 m,
širino pri vrhu 20 m in globino 10 m.

11. člen
Na osnovni etaži 450 je potrebno v smeri sipanja preko

drče na koncu urediti zaščitno pregrado, ki bo imela nalogo
varovati cesto na osnovni etaži pred morebitnim valjenjem
skal vzdolž drče.

12. člen
Deponija jalovine se uredi na osnovni etaži z izdelavo

nasipa proti Kamniški Bistrici.

13. člen
Pred pričetkom del na nižji etaži – pod koto 700, je

potrebno dela na predhodni etaži zaključiti vključno z rekulti-
vacijo, ki se izvaja na enak način kot v južnem delu, le da se
predvidi trajna zasaditev z avtohtonimi vrstami. Le-te ter ze-
meljski substrat za sadilne jarke in niše je potrebno izbrati
tako, da se bodo lahko rastline prilagodile klimatskim pogo-
jem in strmemu pobočju ter v končni fazi uspevale brez
posebne nege (rdeči bor, smreka, trepetlika, breza, pionir-
ske vrste plezalk in grmovnic).

14. člen
Zasaditi je potrebno tudi končno oblikovani nasip ob

Kamniški Bistrici s pričetkom zasaditve obrežnih vrst dreves
(črna jelša, vrba) na južnem delu nasipa.

15. člen
Na južnem delu opuščenega dela kamnoloma na koti

460 bo podzemna lokacija drobilnice z rovi na zunanje
deponije posameznih frakcij med koto 450 in 460.

16. člen
Stroji v drobilnici morajo biti opremljeni z napravami za

odsesavanje in filtriranje prahu, ki odgovarjajo evropskim
normativom in standardom.

17. člen
Obstoječi pomožni objekti (obratna pisarna s prostori

za zaposlene delavce in sanitarije) ostanejo nespremenjeni,
ker se število zaposlenih ne povečuje.



Stran 1340 / Št. 20 / 13. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

18. člen
Interni promet poteka po severni in južni cesti po po-

bočju Grohata z navezavo na posamezne etaže.
Južna cesta v makadamski izvedbi, ki v serpentinah

vodi do kote 520, se bo s prenehanjem eksploatacije v
južnem delu začasno opustila oziramo nadomestila z novo,
ki bo vodila do vsipne rešetke primarnega bunkerja iz kote
450 na koto 467.

Nakladanje in manipulacija se izvaja na osnovni etaži.

19. člen
Iz osnovne etaže se kamioni–cisterne in kamioni–vla-

čilci z nosilnostjo do 25 ton preko mostov na severnem in
južnem delu čez Kamniško Bistrico vključijo v javni promet
na cesti Kamniška Bistrica–Kamnik. Ker se promet s kamio-
ni poveča za več kot 100%, je potrebno izvesti rekonstrukci-
jo križišča z glavno cesto in urediti levi zavijalni pas na glavni
cesti Kamniška Bistrica–Kamnik.

Javni pomen bo po zaključku eksploatacije imela tudi
cesta na severnem pobočju Grohata, ki je izven ureditvene-
ga območja. Cesta je asfaltirana do kote 550, dalje do kote
700 pa je v makadamski izvedbi. Cesta ima funkcijo dosto-
pa do posameznih etaž v kamnolomu.

20. člen
Potrebna je izgradnja nove TP z močjo 450KW za

potrebe nove drobilnice. TP bo locirana na koti 467 nepo-
sredno ob vsipni rešetki primarnega bunkerja. Postaja mora
biti opremljena z ustrezno lovilno skledo za maksimalno
količino olja, ki ga transformator vsebuje. Povezava do di-
stribucijskega daljnovoda na severnem obodu kamnoloma,
ki ga je deloma potrebno prestaviti, mora biti kabelska.

21. člen
Za odvodnjavanje voda iz pobočja morajo biti etaže v

horizontalnem naklonu 1% v daljši smeri do skupne točke na
vsakih 200 m. Na teh mestih se postavijo manjši ustrezni
usedalniki, ki morajo biti zatesnjeni tako, da se eventualna
razlitja zadržijo.

Vode iz območja klasirnice bodo speljane tudi preko
usedalnikov, ki morajo biti opremljeni z lovilci olj.

V. POGOJI VAROVANJA OKOLJA

22. člen
Med obratovanjem je potrebno stalno preverjati obre-

menitev okolja v skladu z določili 70. člena zakona o varstvu
okolja.

23. člen
Investitor površinskega kopa in upravljalec vodnega

zajetja “Iverje” morata pogodbeno urediti medsebojne ob-
veznosti. Nadzor nad izvajanjem ima Občina Kamnik, ki je
sopodpisnik te pogodbe.

24. člen
Dostopi do gozda morajo ostati zunaj ureditvenega ob-

močja neovirani. V te namene bo služila tudi cesta na sever-
nem pobočju Grohata, ki jo je zgradil investitor kamnoloma.

25. člen
Ograja kamnoloma mora biti taka, da živalskim vrstam

ni preprečen prehod čez etaže.

26. člen
Prepovedano je odlaganje materiala izven območja ure-

ditvenega načrta. Odrivka se uporabi za izgradnjo 10 m
visokega nasipa ob Kamniški Bistrici, odkopani apnenec in
kalcit pa se začasno, do odvoza kupcem, odlaga na osnov-
no etažo na koti 450.

27. člen
Prepovedano je izpiranje prahu v reko. Na desnem

bregu Kamniške Bistrice se občasne večje količine vode ob
nalivih pred izlitjem v Kamniško Bistrico iz osnovne etaže
filtrirajo skozi umetni nasip.

Investitor mora vsa dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto
vode (kaljenje) Kamniške Bistrice, predhodno uskladiti z
ribiško družino Bistrica–Domžale. Taka dela se ne smejo
izvajati v času drsti potočne postrvi

VI. DRUGI POGOJI IN OBVEZNOSTI INVESTITORJA

28. člen
Investitor je dolžan vsako zaključeno končno etažo pred

pričetkom del na novi etaži sproti sanirati, to se pravi zasaditi
z drevesnimi vrstami in grmovnicami v sodelovanju z ustrez-
nimi strokovnjaki s tega področja in v skladu z usmeritvami
ureditvenega načrta.

29. člen
Celotno eksploatacijsko območje kamnoloma mora biti

varovano z napisi o prepovedi gibanja na tem območju in z
ustrezno varovalno ograjo. Z varovalno ograjo morajo biti
zaščiteni tudi strmi odseki, ki bi lahko pomenili nevarnost za
obiskovalca po končani eksploataciji.

30. člen
Investitor se obvezuje v času do sprejetja ustrezne

zakonodaje za te posege plačevati Občini Kamnik odškod-
nino za obremenitev okolja. Višina in način plačevanja se
določi s posebno pogodbo med Občino Kamnik in podjet-
jem Calcit, d.d.

Odškodnina za obremenitev okolja se 100% vrača v
KS Kamniška Bistrica za izgradnjo komunalne infrastruk-
ture.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

31.člen
Etapnost je predvidena v naslednjem vrstnem redu:
1. etapa:
– ureditev križišča za levo zavijanje v kamnolom – pred

povečanjem proizvodnje oziramo prometa;
– začasna opustitev in sanacija južnega dela kamnolo-

ma;
– odpiranje najvišje etaže na koti 700. V ta dela so

vključena: posek gozda do kote 738, izdelava dostopa na
koto 738, izdelava buldožerske poti na koti 738, izdelava
pomožne etaže na koti 720, izdelava vpadnika na koti 720
in 700 v smeri proti jugu, izvedba razgledne ploščadi na
zaključku severne ceste;

– odkopavanje apnenca med kotama 738 in 700;
– dograditev nasipa ob Kamniški Bistrici z odkopano

jalovino;
– ureditev drče za vertikalni transport;
– ureditev varovalne etaže z varovalno ograjo na koti

560;
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2.etapa:
– sanacija prve zaključene najvišje etaže;
– odkopavanje apnenca pod koto 700;
– izgradnja drobilnice s klasirnico ter postavitev po-

trebne TP s kabelsko povezavo do VN voda;
– prestavitev VN daljnovoda na severnem območju

kamnoloma;
– dokončna ureditev nasipa ob Kamniški Bistrici z za-

saditvijo;
– asfaltiranje severne pobočne ceste do kote 700;
3. etapa:
– eksploatacija apnenca do kote 550 in sprotna sana-

cija zaključenih etaž;
– preselitev eksploatacije apnenca na južno območje

z izkoriščanjem apnenca od zgoraj navzdol (v primeru ure-
ditve lastništva), na severnem delu nadaljevanje z izkopom
kalcita;

– sprotna dokončna sanacija severnega dela;
– prestavitev drobilnice s separacijo na severni del;
4. etapa
– zaključek vseh eksploatacijskih del (predvidoma do

leta 2053). Zaključni nagib posamezne etaže bo 70°, za-
ključni nagib vseh etaž pa 53°;

– demontaža drobilnice in klasirnice ter rekultivacija
tudi tega dela.

VIII. TOLERANCE PRI IZVAJANJU POSEGOV
V UREDITVENEM OBMOČJU

32. člen
Pri izvajanju posegov v ureditvenem območju ni dovo-

ljena sprememba namembnosti objektov in naprav. Od na-
kazanega oblikovanja reliefa (grafična priloga 11), so dovo-
ljena manjša odstopanja glede na stanje na terenu, vendar
mora ostati princip sanacije enak.

Vsi posegi se morajo izvajati na osnovi potrjenega ru-
darskega načrta, ki mora biti usklajen z izhodišči ureditvene-
ga načrta.

IX. KONČNE DOLOČBE

33. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravlja pri-

stojna urbanistišna inšpekcija.

34. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in pravnim

osebam na Občini Kamnik, oddelek za okolje in prostor.

35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 02101-0050/97
Kamnik, dne 4. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik

Na podlagi 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97), 3., 4., 6. in
7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 26. in 106. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97), je Občinski svet
občine Kamnik na 32. seji dne 4. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik

1. člen
V preambuli odloka o gospodarskih javnih službah v

Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94 in 47/95) v nada-
ljevanju: odlok, se črta besedilo “prvega odstavka
140. člena ustave Republike Slovenije”, “7. člena odloka o
organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90)” in
“Skupščina občine Kamnik na 38. seji dne 6. 7. 1994” ter
se nadomesti z novim besedilom:

“Na podlagi 61. in 62. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97), 3., 4., 6.
in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena zakona o stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97).”

2. člen
V 2. členu drugega odstavka, se besedilo “Izvršni svet”

in “Skupščina” nadomesti z besedilom “župan” in “občinski
svet”.

3. člen
V 4. členu se doda nova alinea, ki glasi: “ostale javne

službe, ki jih kot take določa zakon”.

4. člen
V 5. členu odloka se besedilo “skupščina občine ali z

njenim pooblastilom izvršni svet skupščine občine” črta in
nadomesti z besedilom “občinski svet”.

5. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina

v skladu s 6. členom zakona o gospodarskih javnih služ-
bah”.

6. člen
V 11. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo

tako, da glasijo: “Postopek javnega razpisa in izbora ter
postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresira-
nosti se določi s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske javne službe.

Po končanem postopku odloči o najugodnejšem po-
nudniku pristojni organ občine z upravno odločbo.

Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
vloži pritožbo na odločbo iz prejšnjega odstavka na župana
Občine Kamnik”.
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7. člen
 V 12. členu se beseda “izvršni svet” nadomesti z be-

sedo “župan”.

8. člen
13. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku

beseda “skupščine” nadomesti z besedama “občinskega
sveta”, drugi odstavek pa se delno spremeni in glasi:

“Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na
podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresirano-
sti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z
izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti je enak kot je
že določeno v 11. členu tega odloka”.

Tretji in četrti odstavek 13. člena se črtata.

9. člen
V 14. členu odloka se besedilo “izvršni svet skupščine”

nadomesti z besedo “župan”.

10. člen
V vseh členih odloka, kjer se pojavlja beseda “direkci-

ja” se le-ta nadomesti z besedami “pristojni občinski upravni
organ” v odgovarjajočem sklonu.

11. člen
V 21. členu se beseda “skupščina” nadomesti z bese-

dama “občinski svet”.

12. člen
V 22. členu se v prvem odstavku nadomesti v prvi in

drugi alinei besedilo “skupščine” in “njenemu izvršnemu
svetu” z besedilom “občinskemu svetu” in “županu”.

V drugem odstavku tega člena se beseda “skupščina”
nadomesti z besedo “občinski svet”.

13. člen
V 24. členu se nadomesti v:
– prvem odstavku besedilo “skupščina občine in izvr-

šni svet” z besedilom “občinski svet in župan”;
– drugem odstavku beseda “skupščina” z besedo “ob-

činski svet” in beseda “izvršni svet” z besedo “župan”.

14. člen
V 25. členu se:
– v drugem odstavku besedilo “izvršnemu svetu skupš-

čine občine” nadomesti z besedama “pristojnemu organu”,
– v tretjem odstavku se besedi “izvršni svet” nadomesti

z besedama “občinski svet”.

15. člen
V 27. členu se v drugem odstavku besedilo “izvršni

svet” in “skupščini” nadomesti z besedilom “župan” in “ob-
činskemu svetu”.

16. člen
29. člen odloka preneha veljati.
Dosedanji 30. člen postane 29. člen, 31. člen posta-

ne 30. člen in 32. člen postane 31. člen odloka.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 02101-0098/97
Kamnik, dne 4. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KOBARID

876. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
občinskega proračuna do sprejetja proračuna
za leto 1998

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 43/95) in v skladu s 44. in 45. členom
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je
Občinski svet občine Kobarid na seji dne 26. 2. 1998
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz občinskega
proračuna do sprejetja proračuna za leto 1998

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev občinskega proračuna se

do sprejetja občinskega proračuna za leto 1998 začasno
financirajo po tem sklepu.

Začasno financiranje se izvaja mesečno sorazmerno z
realizirano porabo sredstev proračuna za leto 1997 ter na
osnovi obveznosti, določenih z zakoni in na osnovi domicil-
nega načela.

2. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v okviru pro-

gramov, sprejetih za leto 1997 ter sredstev iz 1. člena tega
sklepa.

3. člen
Odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna Ob-

čine Kobarid za leto 1998 in se morajo izkazati v njegovem
zaključnem računu.

4. člen
Ta sklep se uporablja od 1. 1. 1998 in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 403-1/98
Kobarid, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KOČEVJE

877. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 in 23/97) je Občinski
svet občine Kočevje na 35. seji dne 3. 3. 1998 sprejel



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 13. 3. 1998 / Stran 1343

O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S proračunom Občine Kočevje za leto 1998 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom
opravlja Občina Kočevje.

2. člen
Proračun Občine Kočevje je določen v skupni višini

1.223,995.606 SIT, od tega:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 1.153,995.606 70,000.000
Odhodki 1.223,195.606 800.000
Presežek 69,200.000
Primankljaj 69,200.000

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.

3. člen
V rezervni sklad Občine Kočevje se izloča 0,5% skup-

no doseženih prihodkov.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Kočevje. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od
njega pooblaščena oseba.

5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu proračuna razporejena za posebne name-
ne, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki
občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O
svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine
Kočevje in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo
občinskega proračuna.

6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje

del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna. Sredstva se
med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in lik-
vidnostjo stanje proračuna.

Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih
za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna,
upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 20 in največ 90 dni
od dneva izstavitve računa.

Za poravnavo obveznosti, ki imajo naravo materialnih
stroškov, morajo uporabniki dogovoriti najmanj 20-dnevni
rok plačila.

Za poravnavo iz naslova investicij, ki jih uporabnik prev-
zema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik
dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.

Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabni-
ki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni
drugače urejeno s posebnim predpisom. Če je na izstavlje-

nem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s
pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s
pogodbo.

Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi
predhodnega soglasja župana oziroma oddelka za proračun
in finance in ob primernem zavarovanju predplačila.

7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne na-

črte za leto 1998, program investicij pa za celotno obdobje
izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o
realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in
ob zaključku leta oziroma po potrebi.

Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali oddelek za prora-
čun in finance in nadzorni odbor.

Župan Občine Kočevje lahko začasno zadrži porabo
sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo pogojev iz
prvega in drugega odstavka tega člena.

9. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika,
oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Po-
leg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo
odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.

10. člen
Župan Občine Kočevje je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami

znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotov-
ljena,

– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezer-
ve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,

– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz točke
prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin,

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financira-
nje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunske-
ga leta.

11. člen
Oddelek za proračun in finance je po pooblastilu župa-

na pristojen, da
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sred-

stev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje

likvidnostnih težav proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporab-

nikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga
ustrezne ukrepe.

12. člen
Občinski svet občine Kočevje odloča o dolgoročni za-

dolžitvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kočevje
največ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu
pred letom zadolževanja: odplačilo obresti in glavnice pa ne
sme preseči 5% zagotovljene porabe.
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Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega od-
stavka tega člena sklepa župan Občine Kočevje.

13. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinske-

ga proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Kočevje in
o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinske-
mu svetu.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 dalje.

Št. 401-4/97-0121
Kočevje, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki

Zap. Namen Rebalans 1997 Plan 1998 Delež Indeks
št. v sk. por. 4/3

1 2 3 4 5 6

I. Prihodki za zagotovljeno porabo
1 Dohodnina 383,000.000,00 413,640.000,00 108,0
2 Davek na dediščine in darila 2,500.000,00 2,700.000,00 108,0
3 Davek na dob. od iger na srečo 2,700.000,00 2,916.000,00 108,0
4 Davek na promet nepremičnin 14,000.000,00 15,060.600,00 107,6
5 Posebna taksa za upor. igr. avt. 5,000.000,00 5,000.000,00 100,0
6 Finančna izravnava 304,937.000,00 366,678.913,00 120,2
7 Finančna izravnava – investicije 44,223.000,00 60,000.000,00 135,7

Skupaj - zagotovljena poraba 1-7 756,360.000,00 865,995.513,00 75,0 114,5

II. Prihodki za druge naloge 268,206.932,04 246,448.093,00 21,4 91,9
davki in druge dajatve

8 Davek na premoženje 1,000.000,00 2,000.000,00 200,0
9 Krajevna-turistična taksa 500.000,00 540.000,00 108,0
10 Komunalna taksa 1,000.000,00 10,000.000,00 1.000,0
11 Požarna taksa 2,265.000,00 3,000.000,00 132,5
12 Pristojbine za vzdrž. gozd. cest 3,000.000,00 2,500.000,00 83,3
13 Odškodnine-namemb. kmet. zem. 1,500.000,00 2,000.000,00 133,3
14 Odškodnine-degr. okolja 100.000,00 100.000,00 100,0
15 Prihodki - refun. obrat. stroškov 12,000.000,00 12,960.000,00 108,0
16 Prihodki od obresti 11,000.000,00 10,000.000,00 90,9
17 Odškodnina od izkopanih rudnin
18 Drugi prihodki 27,000.000,00 1,686.293,00 6,2
19 Nadom. za uporabo stavb. zem. 16,000.000,00 17,000.000,00 106,3
20 Prispevek za urej. stavb. zem. 12,000.000,00 12,960.000,00 108,0
21 Prodaja zemljišča 12,000.000,00 12,000.000,00 100,0
22 Najemnine za zemljišča 600.000,00 648.000,00 108,0

Skupaj - druge naloge od 8 do 22 99,965.000,00 87,394.293,00 7,6 87,4
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Zap. Namen Rebalans 1997 Plan 1998 Delež Indeks
št. v sk. por. 4/3

1 2 3 4 5 6

Prihodki od premoženja

23 Najemnine za stanovanja 20,000.000,00 21,600.000,00 108,0
24 Kupnine za stanovanja 27,000.000,00 29,160.000,00 108,0
25 Najemnine za posl. prostore 32,000.000,00 34,560.000,00 108,0
26 Prihodek od dobička 1,623.500,00 1,733.800,00 106,8
27 Prodaja delnic 35,000.000,00 35,000.000,00 100,0

Skupaj  od  23 do 27 115,623.500,00 122,053.800,00 10,6 105,6

Prihodki iz naslova sof.

28 Kanalizacija
29 Deponija odpdadkov
30 Vodooskrba
31 Ceste 24,000.000,00 30,000.000,00 125,0
32 Sofinanciranje pločnika 10,000.000,00 0,0
33 Naravne nesreče 2,625.000,00 0,0
34 Drugi prihodki 3,500.000,00 3,000.000,00 85,7
35 Prispevki – KS, občani 2,176.000,00 0,0
36 Prevozi - nevarne poti 5,000.000,00 4,000.000,00 80,0
37 Phare - program 5,317.432,04 0,00 0,0

Skupaj od 28 do 37 52,618.432,04 37,000.000,00 3,2 70,3

V. prenesena sredstva
36 Proračun 716.336,96 1,000.000,00 139,6
37 Kupnine 10,091.031,00 10,870.000,00 107,7
38 Sklad stavbih zemljišč 14,500.000,00
39 Drugi računi 15,182.000,00
40 Organ

Skupaj  od 36 do 40 10,807.367,96 41,552.000,00 3,6 384,5

Skupaj vsi prihodki 1.035,374.300,00 1.153,995.606,00 100,0 111,5

Odhodki

Zap. Namen Rebalans 1997 Plan 1998 Indeks
št. 4/3

1 2 3 4 5

1 Požarna varnost 19,879.900 22,504.800 113,2
2 Zaščita in reševanje 6,389.927 6,213.240 97,2
3 Kultura 54,412.586 56,860.440 104,5
4 Izobraževanje 126,396.782 258,779.720 204,7
5 Socialno varstvo 45,170.630 50,366.880 111,5
6 Otroško varstvo 159,418.563 174,135.000 109,2
7 Šport 21,811.630 18,600.000 85,3
8 Zdravstvo 20,297.470 21,456.360 105,7
9 Cestno gospodarstvo 143,317.400 111,148.080 77,6
10 Občinski organi in UO 121,658.000 134,332.560 110,4
11 Komunalno gosp. 96,761.500 140,483.766 145,2
12 Stanovanjsko gosp. 111,520.600 69,764.760 62,6
13 Urejanje prostora 4,329.000 7,000.000 161,7
14 Poslovni prostori 20,540.000 26,870.000 130,8
15 Sklad stavbnih zemljišč 39,124.000 52,480.000 134,1
16 Gospodarstvo  ** 19,718.496 13,660.000 69,3
17 Drugi odhodki 24,615.800 49,900.000 202,7
18 Obresti 70.000 100.000 142,9
19 Tekoča rezerva 4,020.016 3,000.000 74,6
20 Rezervni sklad 5,122.000 5,540.000 108,2

Skupaj odhodki 1.044,574.300 1.223,195.606 117,1
Račun financiranja 800.000 800.000 100,0
Skupaj 1.045,374.300 1.223,995.606 117,1

** malo gospodarstvo, turizem, kmetijstvo
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RAČUN FINANCIRANJA

Zap. Namen Rebalans 1997 Plan 1998 Indeks
št. 4/3

1 2 3 4 5

1 Zadolževanje proračuna 70.000.000,00
2 Odplačilo kreditov 800.000,00 800.000,00 100,0
3 Neto zadolževanje proračuna 69.200.000,00

878. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda Center za promocijo in razvoj turizma
Občine Kočevje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočev-
je na 25. seji dne 3. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Center za promocijo in razvoj turizma Občine

Kočevje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi javni gospodarski zavod (v

nadaljevanju: zavod) za načrtovanje, organiziranje in izvaja-
nje turistične dejavnosti, z namenom pospeševanja trženja
turističnih storitev, promocije turizma in informativne dejav-
nosti v Občini Kočevje.

2. člen
Edini ustanovitelj zavoda je Občina Kočevje, Ljubljan-

ska 26, Kočevje.

3. člen
Ustanovitelj izvršuje pravice in prevzema ustanovitelj-

ske obveznosti preko upravnega odbora kot najvišjega orga-
na upravljanja zavoda.

II. IME ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je Center za promocijo in razvoj turizma

Občine Kočevje.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena,

določeni s statutom zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
Center za promocijo in razvoj turizma opravlja na po-

dročju turizma naslednje dejavnosti:
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
G/52.12 Trg. na drobno v drugih nespecializiranih proda-

jalnah,
G/52.47 Trg. na drobno s knjigami, časopisi, revijami,

papirjem, pisalnimi potrebščinami,
G/52.48 Trg. na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.,

H/55.2 Dej. domov, kampov in drugih nastavitvenih
zmogljivosti za krajši čas,

H/55.23 Druge nastanitve za krajši čas,
I/60.23 Drug kopenski potniški promet,
I/61.20 Promet po rekah, jezerih, prekopih,
I/63.30 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev poto-

vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim po-

sredništvom,
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi,
K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.40 Ekonomska propaganda,
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje po-

slovne dejavnosti,
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.623Druge športne dejavnosti,
O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

6. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

samostojno v okviru svoje dejavnosti, določene s tem odlo-
kom.

Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v
pravnem in poslovnem prometu.

7. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.

V. USTANOVNI KAPITAL IN ODGOVORNOST
USTANOVITELJA

8. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda se zagotovijo z ustano-

vitvenim kapitalom zavoda v višini 1,500.000 SIT.

9. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.

VI. SREDSTVA ZAVODA

10. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, se zago-

tavljajo:
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– iz osnovnega kapitala zavoda,
– iz prispevkov ustanovitelja, za izvajanje programa de-

la zavoda, potrjenega s strani Občinskega sveta občine
Kočevje,

– iz občinskega proračuna, v katerem se zbirajo na-
menska sredstva, turistične takse in turistični prispevek,

– s prispevki zainteresiranih oseb, pod pogoji in na
način, določen s posebno pogodbo in brez upravljavskih
pravic,

– iz povračil za storitve, ki jih opravlja zavod,
– z najemanjem kreditov,
– drugo.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno

v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in spreje-
tega programa dela zavoda.

11. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določe-

nih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja upravni
odbor.

Zavod zagotavlja ločeno poročanje o uporabi sredstev
za izvajanje dejavnosti financiranih iz občinskega proračuna
ter za izvajanje dejavnosti financiranih iz drugih virov.

Ustanovitelj ima pravico neposrednega vpogleda v vse
finančne in računovodske listine ter pravico pridobiti vse
podatke o finančnem poslovanju zavoda.

Osebe, ki so na podlagi prejšnjega odstavka tega čle-
na imele vpogled v poslovne knjige in drugo poslovno doku-
mentacijo zavoda, morajo te podatke varovati kot poslovno
skrivnost.

12. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod

uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih
dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovi-
telja.

13. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi

manjkajočih sredstev odloča upravni odbor zavoda s soglas-
jem ustanovitelja.

14. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda:
– odloča o tarifi za storitve zavoda, ki jo upravni odbor

zavoda določi z letnim programom dela, daje soglasje k
statutu zavoda in njegovim spremembam,

– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni
račun zavoda,

– imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo

1,000.000 SIT,
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu

in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k letnemu programu dela zavoda in

njegovemu finančnemu ovrednotenju,
– lahko od upravnega odbora zavoda oziroma nadzor-

nega odbora zahteva poročilo o poslovanju zavoda,
– odloča o prenehanju zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, ter

odlokom in statutom zavoda.
Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinei izvaja Ob-

činski svet občine Kočevje.

15. člen
Upravni odbor zavoda:
– sprejema statut zavoda in njegove spremembe,
– sprejema letni program dejavnosti in njegovo finanč-

no ovrednotenje, način razpolaganja s presežkom ter način
pokrivanja izgube,

– daje mnenja k predlogom direktorja zavoda za zapo-
slitev oseb na vodilna in vodstvena delovna mesta v zavodu,

– daje soglasje k najemanju posojil do 1,000.000 SIT,
– daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za

dela in storitve, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT,
– predlaga ustanovitelju spremembo imena oziroma de-

javnosti zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom

in statutom zavoda,
– sprejema notranjo organizacijo zavoda ter število in

vrste delovnih mest.

16. člen
Odločitve sprejema upravni odbor zavoda na seji z

večino glasov vseh članov odbora. Kadar je glasovanje neod-
ločeno, odloča glas predsednika upravnega odbora zavoda.

Občinski svet na predlog ustanovitelja imenuje upravni
odbor zavoda v 30 dneh po vpisu v sodni register. Upravni
odbor ima pet članov. Od skupnega števila članov upravne-
ga odbora enega imenuje izmed delavcev zavoda, enega
izmed uporabnikov storitev zavoda ter enega predstavnika
ustanovitelja.

Ustanovitelj predlaga izmed članov odbora kandidata za
predsednika. Le-tega imenujejo člani odbora na svoji prvi seji.

17. člen
Mandat članov upravnega odbora zavoda traja štiri leta.

Le-ti so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Način dela upravnega odbora zavoda se določi s po-

slovnikom o delu upravnega odbora zavoda.
Občinski svet občine Kočevje lahko razreši člane uprav-

nega odbora zavoda, če pri svojem delu ne upoštevajo
politike, sprejete na področju turizma, če uporabljajo sredst-
va zavoda v nasprotju s cilji zavoda ter iz drugih razlogov,
opredeljenih s statutom zavoda. Postopek razrešitve se do-
loči s statutom zavoda.

18. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki pred-

stavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitosti dela
zavoda. Zavod zastopa z omejitvijo, da sklepa pogodbe o
najemanju posojil do 1,000.000 SIT po soglasju upravnega
odbora, nad 1,000.000 SIT pa po soglasju ustanovitelja.

Pogodbe o izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za delo
– storitve, ki po vrednosti presegajo 1,000.000 SIT sklepa
po soglasju upravnega odbora.

Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s
soglasjem Občinskega sveta občine Kočevje.

Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za štiri
leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.

Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja
in razrešitve direktorja se določijo s statutom zavoda.

S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti
in odgovornosti direktorja zavoda.

VII. ORGANIZACIJA ZAVODA

19. člen
Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom

zavoda.
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VIII. NADZOR

20. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja nadzorni od-

bor Občine Kočevje.

IX. PRENEHANJE

21. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z

zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Finančna sredstva za delovanje zavoda v prvih petih

letih njegovega delovanja zagotovi Občina Kočevje iz prora-
čunskih sredstev.

23. člen
Do imenovanja upravnega odbora in direktorja zavoda

predstavlja in zastopa zavod župan Občine Kočevje.

24. člen
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najka-

sneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.

25. člen
Upravni odbor zavoda sprejme statut zavoda v tridese-

tih dneh po imenovanju.

26. člen
Zavod v redno delavno razmerje prevzame delavca, ki

je ob ustanovitvi zavoda v občinski upravi zaposlen na po-
dročju turizma.

27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

879. Sklep o uvrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) 14. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list
SRS, št. 16/87) in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89) ter 16. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popra-
vek in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 35. redni
seji dne 3. 3. 1998 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto
1998 znaša 0,150 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. ja-

nuarja 1998 dalje.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

KOZJE

880. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Kozje za leto 1998

Na podlagi 56. in 57. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilni-
ka o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti sta-
novanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 20/90) ter na
podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji
dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

v Občini Kozje za leto 1998

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in za
vrednost zemljišča, znaša na dan 1. 1. 1998 za območje
Občine Kozje 109.320 SIT/m2.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti
100–200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1998
16.500 SIT, in sicer:
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– stroški za naprave individualne komunalne rabe
7.350 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 9.150
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona
o stavbnih zemljiščih.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalne-
ga urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1997, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/97.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-23-004/98
Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

881. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje

V skladu z uredbo o načinu oblikovanja komunalnih
storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in na podlagi 17. člena
statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski
svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi

odpadki na območju Občine Kozje

1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območ-

ju Občine Kozje (Uradni list RS, št. 10/97) se spremeni
16. člen tako, da se glasi:

“Za organizirano ravnanje z odpadki so dolžni povzroči-
telji plačevati komunalno storitev.

V urbanih naseljih se plačuje komunalna storitev, obra-
čunana po kvadratnem metru stanovanjske površine oziro-
ma površine poslovnega prostora.

Višino zneska, po katerem se obračunava m2 površi-
ne, se določi na predlog izvajalca, s soglasjem občinskega
sveta.

V vaških naseljih in zaselkih se plačuje komunalna sto-
ritev v pavšalnem znesku, in sicer mesečno. Ceno komunal-
ne storitve določi občinski svet enkrat letno s posebnim
sklepom.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-23-015/98
Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

882. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Kozje

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni
seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila

Občine Kozje

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega

glasila Občine Kozje (v nadaljnjem besedilu: glasilo).

2. člen
Ime glasila je: ZMAJEV GLAS – glasilo Občine Kozje.

3. člen
Izdajatelj javnega glasila je Občina Kozje s sedežem

Kozje 37, 3260 Kozje.

4. člen
Glasilo izhaja praviloma vsake tri mesece, lahko pa

izide tudi kot dvojna ali izredna številka.

5. člen
Glasilo je informativno gradivo za obveščanje občanov

o delu Občinskega sveta občine Kozje in o delu njegovih
delovnih teles, o delu urada župana, javnih zavodov, strank,
društev, krajevnih skupnosti ter o življenju in delu občanov.

Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinj-
stva v Občini Kozje.

6. člen
Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor, ki ga sestavlja-

jo odgovorni urednik in dva člana, ki jih imenuje in razrešuje
občinski svet.

7. člen
Uredniški odbor:
– oblikuje programsko zasnovo glasila, kjer določi

namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča javnega
glasila,

– naroča, ureja, pripravlja besedila za posamezno šte-
vilko,

– letno poroča občinskemu svetu o svojem delu.
Mandat uredniškega odbora je štiri leta.
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8. člen
Pri pripravi glasila je potrebno upoštevati svobodo ob-

veščanja, nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti in
dostojanstva, svoboden pretok informacij in odprtost glasila
za različna mnenja.

9. člen
Viri financiranja glasila:
– proračunska sredstva Občine Kozje,
– prihodki od reklam in sporočil,
– drugi prihodki.

10. člen
Za tehnično izvedbo opravil v zvezi z izdajanjem glasila

lahko župan sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 061-23-006/98
Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

883. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1998

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 50. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94)  ter
17. člena statuta Občine Kozje je Občinski svet občine
Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 1998

1
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998 znaša 0,11 SIT.

2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. ja-

nuarja 1998 dalje.

3
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskla-

ditvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 1997, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 17/97.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 061-23-003/98
Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

884. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni
seji dne 26. 2. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

1
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

na parc. št. 1399/2, dvorišče, v izmeri 81 m2, vpisane v
vlož. št. 560, k.o. Kozje ter na parc. št. 1399/4, dvorišče, v
izmeri 182 m2, vpisani v vlož. št. 560, k.o. Kozje.

Zemljišče preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi
in postane lastnina Občine Kozje.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah po urad-

ni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Obči-
ne Kozje na zemljišču, navedenem v 1. členu tega sklepa.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-23-005/98
Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

885. Sklep o vrednosti točke za določitev komunalne
takse za posamezne predmete in storitve

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 54/95) in v skladu z odlokom o komunalnih taksah v
Občini Kozje (Uradni list RS, št. 17/97) je Občinski svet
občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel
naslednji

S K L E P

Vrednost točke, s katero se določi komunalna taksa za
posamezne predmete in storitve, znaša za leto 1998
11 SIT.

Št. 061-23-013/98
Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.
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886. Sklep o ceni storitev organiziranega ravnanja z
odpadki v vaških naseljih in zaselkih na
območju Občine Kozje

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 54/95) in v skladu  z odlokom o ravnanju s komunal-
nimi odpadki na območju Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 10/97) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji
dne 26. 2. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

Cena storitve organiziranega ravnanja z odpadki v vaš-
kih naseljih in zaselkih na območju Občine Kozje znaša za
leto 1998 500 SIT mesečno na hišno številko.

Lastniki vikendov, kleti in zidanic, ki na območju, kjer
Javno podjetje OKP, Rogaška Slatina, opravlja organiziran
odvoz smeti, že plačujejo storitev odvoza smeti po hišni
številki, plačujejo ceno storitve odvoza smeti 100 SIT.

Lastniki vikendov, kleti in zidanic, ki na območju, kjer
Javno podjetje OKP, Rogaška Slatina, opravlja organiziran
odvoz smeti, ne plačujejo storitev odvoza smeti po hišni
številki, plačujejo ceno storitve odvoza smeti 300 SIT.

Št. 061-23-014/98
Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

887. Sklep o določitvi praznika Občine Kozje

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 54/95) in na podlagi predloga komisije za pripravo
aktivnosti v zvezi z občinskim praznikom in za pripravo pred-
loga celostne podobe  občine je Občinski svet občine Kozje
na 21. redni seji dne 11. 12. 1997 sprejel naslednji

S K L E P

Za praznik Občine Kozje se določi 15. april, dan, ko se
leta 1016 v zgodovinskih virih  prvič omenja kraj Kozje.

Št. 061-21-007/97
Kozje, dne 11. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

KRŠKO

888. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu stanovanjsko poslovno
območje Komočar–Leskovec

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona

o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 63/95 in 26/97 ter odločbe US RS 6/94, 45/94,
20/95, 9/96, 44/96) ter 35. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem

načrtu stanovanjsko poslovno območje
Komočar–Leskovec

I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu

stanovanjsko poslovno območje Komočar–Leskovec.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka

za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne skup-
nosti Leskovec. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku
za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

Krajevni skupnosti Leskovec.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-1/97
Krško, dne 30. januarja 1998.

Župan
Občine Krško

Danilo Siter l. r.

KUZMA

889. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Kuzma

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št.
57/95), je Občinski svet občine Kuzma na seji dne
23. januarja 1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Kuzma
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I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji (v nadaljeva-

nju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega prostora
v Občini Kuzma, ki jih je izdelala ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring pod številko 13/97.

2. člen
PUP za območje Občine Kuzma so usklajeni s spre-

membami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za ob-
močje Občine Kuzma, dopolnjeni v letu l997 (Uradni list RS,
št. 52/97).

3. člen
PUP vsebuje tekstualni del in grafične priloge v merilu

1:2500, ki se nanašajo na merila in pogoje za posege v
prostor in na prikaze iz prostorskih sestavin planov.

Tekstualni del vsebuje:
– splošni del s prilogami (soglasja pristojnih organov in

organizacij),
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor.
Grafični del vsebuje:
– pregledno karto obravnavanega območja v merilu

1:25000,
– ureditvena območja naselij v merilu 1:2500.
Za odprti prostor se pri opredelitvi namenske rabe

uporabljajo tudi grafične priloge iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– območje urejanja in veljavnost;
– funkcijo območja;
– pogoje in merila glede vrste posegov;
– pogoje in merila za urbanistično oblikovanje obmo-

čij;
– splošne pogoje za arhitektonsko oblikovanje objek-

tov in naprav;
– merila in pogoje za:

– komunalno in energetsko urejanje;
– prometno urejanje;
– druge posege, ki trajno spreminjajo prostor.

Prostorski ureditveni pogoji določajo tudi merila in po-
goje za:

– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine
ter drugih dobrin splošnega pomena;

– varovanje in izboljšanje okolja;
– urejanje prostora za potrebe obrambe in zaščite,
– odstopanja in
– končna določila.
Merila in pogoji, določeni v odloku o prostorskih uredi-

tvenih pogojih so podlaga za pripravo lokacijske dokumen-
tacije za posamezen poseg v prostor na območju, ki ga
urejajo.

II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST

5. člen
Meja ureditvenega območja PUP poteka po meji Ob-

čine Kuzma, ki zavzema naslednje katastrske občine: Do-
lič, Dolnji Slaveči, Gornji Slaveči, Grad, Kruplivnik, Kuzma,
Kovačevci, Matjaševci, Motovilci, Radovci, Vidonci in Trd-
kova.

6. člen
PUP veljajo neomejeno za celotno območje naštetih

katastrskih občin, razen za območja, za katera je predvide-
na izdelava prostorsko-izvedbenega načrta in sicer:

1. Območje Purga pri Gradu.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

7. člen
Celotna površina območja obdelave zavzema območja

strnjenih naselij ter odprti prostor, ki se deli po namenu na
kmetijska zemljišča, območja gozdov, vodnih površin, infra-
strukturnih objektov in ostala območja.

Poselitvena območja so območja naselij in zaselkov ter
posameznih objektov in vključujejo vse dejavnosti, ki so
vezane na bivanje in delovanje prebivalstva v poselitvenih
območjih. V pretežni meri je to kmetijska dejavnost in to v
vseh naseljih v območju obdelave.

Največ površin odprtega prostora odpade na kmetijska
zemljišča, v nižinskem delu večinoma trajno namenjena kme-
tijski rabi. Na teh površinah so delno izvedene agro in hidro-
melioracije.

Nekatera območja v hribovitem delu občine so v plan-
skih dokumentih opredeljena kot vinorodna območja, kjer je
ob vinogradih in sadovnjakih možna gradnja gospodarskih
objektov in vikendov.

Gozdne površine so manjše gozdne združbe proizvod-
nega značaja.

Ostala območja izven poselitvenih površin so poleg
vodnih površin (reke, potoki, jezera, gramoznice) in površin
infrastrukturnih objektov (ceste, koridori) še površine za iz-
koriščanje rudnin (gramoznice).

Tako odprti prostor, kot poselitvena območja so poleg
primarne rabe v določenih mejah opredeljena tudi kot zava-
rovana ali varovalna območja. To so varovalni pasovi zajetij
pitne vode, koridori in varnostni pasovi posameznih infra-
strukturnih objektov, območja naravne in kulturne dediščine
ipd. Celotno območje obdelave je opredeljeno tudi kot razi-
skovalni prostor za nafto in plin ter geotermalno vodo.

IV. POGOJI IN MERILA GLEDE VRSTE POSEGOV

8. člen
Vrsto posegov delimo glede na funkcijo prostora v

ureditvenih območjih naselij in v odprtem prostoru po na-
slednjih območjih:

A) Ureditvena območja naselij
B) Vinorodna območja
C) Območja odprtega prostora:
– kmetijska zemljišča,
– območja gozdov,
– vodne površine,
– infrastrukturni objekti,
– ostala območja.
D) Območja, ki segajo preko ostalih območij:
– zavarovana območja naravne in kulturne dediščine,
– raziskovalni prostor za nafto in plin.

9. člen
A) Ureditvena območja naselij, zaselkov in posamičnih

 objektov
 Na območjih naselij in delov naselij, ki so v prostorskih

sestavinah planov opredeljena kot poselitvena območja, so
dopustni naslednji posegi:
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– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih, napravah in površinah;

– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje in-
frastrukturnih objektov, naprav in omrežij;

– novogradnja vseh vrst objektov (dopolnilna gradnja);
– novogradnja pritiklin kot samostojnih objektov ali pri-

zidkov v sklopu že obstoječih objektov;
– sprememba namembnosti objektov in prostorov za

proizvodno, kmetijsko, obrtno, servisno, trgovsko in gostin-
sko dejavnost;

– odstranitev dotrajanih objektov in naprav;
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za

sezonsko prodajo;
– postavitev začasnih montažnih objektov za turistične,

športne ali druge prireditve;
– postavitev obeležij, spomenikov in reklamnih objek-

tov;
– vodnogospodarske ureditve.

10. člen
Na območju predvidenega zazidalnega načrta Purga

pri Gradu je dopustna gradnja posamičnih objektov na že
formiranih stavbnih parcelah ob pogoju, da je do parcele
urejena minimalna komunalna oprema in da je zagotovljen
dovoz na javno cesto.

11. člen
B) Vinorodna območja
Na območjih, ki so v prostorskih sestavinah planov

opredeljena kot vinorodna območja so dopustni naslednji
posegi:

– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih, napravah in površinah,

– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje in-
frastrukturnih objektov, naprav in omrežij,

– novogradnja gospodarskih objektov (vinskih kleti,
shramb),

– novogradnja prizidkov k obstoječim objektom,
– sprememba namembnosti objektov za gostinsko ali

turistično dejavnost,
– vodnogospodarske ureditve.
Gospodarski objekti so vinske kleti in shrambe za po-

trebe vinogradništva in vinarstva. Vikendi so sekundarna
začasna bivališča in niso vezana na gospodarsko dejavnost.

12. člen
C) Območja odprtega prostora
1. Kmetijska zemljišča
a) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so trajno na-

menjena kmetijski rabi, so poleg primarne rabe dopustni
naslednji posegi:

– manjše dograditve in nadomestne gradnje infrastruk-
turnih objektov in naprav,

– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoje-
čih kmetijah,

– vodnogospodarske ureditve,
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in

površinah,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– postavitev ograj,
– širitev pokopališč,
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe

kmetijstva (rastlinjaki),
– ureditev travnatih igrišč.
b) Na ostalih kmetijskih zemljiščih so dopustni nasled-

nji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in

površinah,

– gradnja in dograditev infrastrukturnih objektov in na-
prav,

– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoje-
čih kmetijah,

– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– ureditev rekreacijskih in športnih površin,
– vodnogospodarske ureditve,
– širitev pokopališč,
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe

kmetijstva, turizma, športnih in drugih prireditev,
– postavitev ograj,
– odstranitev obstoječih objektov in naprav,
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.

13. člen
2. Območja gozdov
 Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:
– novogradnja ali dograditev objektov in naprav za goz-

darsko, lovsko, turistično ali športno dejavnost,
– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih ob-

jektov in naprav,
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– vodnogospodarske ureditve.
Za večje posege v območjih gozdov je potrebno prido-

biti soglasje Zavoda za gozdove.

14. člen
3. Območja vodnih površin
Na območjih vodnih površin in na površinah, ki jim

pripadajo so dopustni naslednji posegi:
–  tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah,

objektih in napravah,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve manjših zajemališč požarne vode,
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.

15. člen
4. Koridori in varovalni pasovi infrastrukturnih objektov
 Na območjih infrastrukturnih objektov (ceste) so do-

pustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih

komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
 Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov

so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi
za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša uprav-
ljalec tega objekta.

16. člen
5. Ostala območja
 Na območjih za izkoriščanje rudnin (gramoznice, pe-

skokopi) so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– postavitev začasnih pomožnih objektov in naprav,
– postavitev ograj,
– odstranitev in ponovna zasaditev visoke vegetacije,
– ureditev manjših zajemališč požarne vode.

17. člen
C) Območja, ki segajo preko ostalih območij
1. Zavarovana območja
 Območja in objekte kulturne dediščine ureja odlok o

razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Murska Sobota (Ur. objave, št. 8/91).
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Na zavarovanih območjih kulturne dediščine so do-
pustni posegi na obstoječih objektih, napravah in površinah
pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim za varovanje
kulturne dediščine.

Za vse posege na varovanih območjih je potrebno pri-
dobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine, Maribor).

18. člen
2. Raziskovalni prostor
 Na celotnem območju obdelave so dopustna razisko-

valna vrtanja za pridobitev nafte, plina in geotermalne vode,
pod pogoji, ki jih navajajo strokovne podlage za raziskovalni
prostor za nafto in plin (št. 1/86-SP/MS) izdelana na Zavo-
du za ekonomiko in urbanizem ter pod pogoji iz zakona o
rudarstvu.

 Dopustne so tudi raziskave ležišč drugih rudnin in
surovin.

 Na celotnem območju so dopustna tudi geološka vrta-
nja pod pogojem, da vrtanja trajno ne spreminjajo obstoje-
čega stanja na površini in podtalju.

V. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE OBMOČIJ

19. člen
Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij

določajo:
– velikost in lego gradbenih parcel;
– odmike med objekti in parcelami;
– lego objektov in naprav;
– ureditev parcele.
Merila in pogoji se nanašajo na zazidana in nezazidana

stavbna zemljišča.

20. člen
Stavbna parcela se določa ob upoštevanju koncepta

obstoječe tlorisne zasnove določenega območja, naselja ali
zaselka, ter zavisi od namembnosti, velikosti in zmogljivosti
objektov in naprav na predmetnem zemljišču.

Širina gradbene parcele za samostojne objekte s priti-
klinami znaša najmanj 16 m. Parcela mora biti praviloma
podolgovata, ožja stranica naj bo ob cesti.

Velikost funkcionalnega zemljišča zavisi od velikosti in
namembnosti objekta in znaša za stanovanjske objekte 3 m
od fasade (razen ob manjšem odmiku od parcelne meje),
širina dovoza je 3 m. Za proizvodne objekte znaša funkcio-
nalno zemljišče 4 m od fasade (razen ob manjšem odmiku
od parcelne meje). Širina dovoza je 4 m. Za vinske kleti in
vikende znaša funkcionalno zemljišče 1 m od fasade. Širina
dovoza je najmanj 2,5 m.

Funkcionalno zemljišče mora zagotavljati vse potrebne
površine za dejavnost v obstoječih in bodočih objektih. Če
celotnega funkcionalnega zemljišča ni možno zagotoviti zno-
traj obravnavane gradbene parcele, se lahko predvidijo tudi
druge površine stavbnih zemljišč.

Pri razporeditvi objektov in naprav se mora dosledno
upoštevati obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene
površine.

Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo
graditi ob cesti, ostali (gospodarski objekti, pritikline in po-
možni objekti) pa v notranjosti parcele. Izjemoma se stano-
vanjski objekti lahko gradijo v notranjosti parcele le, če so
na sosednjih parcelah že taki objekti in če imajo zagotovljen
dovoz z javne ceste.

Ob cesti se lahko gradijo tudi proizvodni in servisni
objekti, ob pogoju, da s svojo dejavnostjo ne vplivajo nega-
tivno na sosednje stanovanjske objekte.

Gospodarski in stanovanjski objekti v vinorodnih ob-
močjih se morajo graditi v liniji obstoječih objektov ob do-
voznih poteh. Kjer še ni objektov, se mora predvidena pozi-
dava zastaviti v liniji pod grebenom ali vrhom. Gradnja objek-
tov na izpostavljenih legah ni dopustna.

21. člen
Odmiki objektov in naprav od sosednih parcelnih mej

morajo biti tolikšni, da omogočajo normalno vzdrževanje,
omogočajo tudi pozidavo sosednjih parcel in ne smejo po-
slabšati bivalnih pogojev v objektu.

Pri določanju odmikov od sosednjih parcelnih mej je
potrebno dosledno upoštevati obstoječi zaporedni sistem
odmikov.

Odmiki od objektov morajo upoštevati osončenost so-
sednjega objekta.

Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m.
Odmiki od vseh javnih prometnih poti in cest morajo biti

najmanj 4 m od kategoriziranih cest pa tudi v skladu s
cestno-prometnimi predpisi.

Odmiki med objekti znotraj stavbne parcele morajo biti
tolikšni, da omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo
sanitarne in druge pogoje. Odmik med objekti na sosednjih
parcelah ne sme biti manjši kot znaša maksimalna višina
sosednjih objektov.

Novi in nadomestni objekti morajo zagotavljati ustrezno
osončenost sosednje parcele.

Ventilacijske odprtine in okna na proizvodnih kmetij-
skih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim prosto-
rom ali sosednjem dvorišču.

V strnjeni vrstni zazidavi se novi objekti locirajo na
mejo.

22. člen
Vsak objekt na zaključeni stavbni parceli mora imeti

zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na
javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.

Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po mož-
nosti za več objektov skupaj skupni priključek.

Javni objekti in lokali morajo imeti glede na svojo dejav-
nost zadostno število parkirnih mest.

23. člen
V strnjenih naseljih in zaselkih morajo biti smeri slemen

usklajene z obstoječo zazidavo. Praviloma so smeri slemen
na objektih, ki mejijo na cesto vzporedne s cesto.

Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na funk-
cijo objekta. Zasaditev naj upošteva domačo avtohtono ve-
getacijo.

24. člen
Parcela ali deli parcele znotraj naselja, zaselka ali za

posamezni objekt je lahko ograjena. Ograja mora biti po-
stavljena znotraj parc. meje, ali na meji, če se tako sporazu-
meta oba soseda. Ograje v ureditvenih območjih naselij
morajo biti ob cesti praviloma žive ali lesene in ne smejo
presegati višine 1,20 m. Postavitev ograje zunaj ureditvenih
območij naselij je dopustno ob zemljiščih, ki jih je potrebno
zavarovati, oziroma preprečiti dostop. Višina in izvedba ogra-
je se prilagodi namenu.

Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena
višini sosednjega zemljišča.
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25. člen
Kmetijski objekti za proizvodnjo (hlevi) morajo biti

praviloma najmanj vsaj 15 m oddaljeni od stanovanjskih
objektov.

Proizvodni objekti z večjo kapaciteto se lahko gradijo le
na robu ali izven strnjenega naselja.

Gnojne jame in gnojišča morajo biti oddaljena od sta-
novanjskih objektov oziroma objektov, kjer bivajo ljudje pra-
viloma vsaj 15 m.

Posamični komunalni objekti in naprave morajo biti
postavljen tako, da ne vplivajo negativno na sosednje objek-
te in okolico.

Obstoječi vodnjaki se ne smejo zasipati. Odvajanje
odpadnih voda v opuščene vodnjake ni dopustno.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE  OBJEKTOV IN  NAPRAV

26. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav dolo-

čajo:
– tlorisne oblike in velikosti objektov,
– višinske gabarite,
– obliko in naklon strehe ter kritine.
Merila in pogoji veljajo za novogradnje in za obstoječe

objekte, ki se preurejajo (prizidave, nadzidave, sanacije itd.).

27. člen
Tlorisna oblika novih stanovanjskih in drugih objektov

ter objektov, ki se preurejajo v ureditvenih območjih naselij
in v zaselkih mora biti podolgovata v razmerju stranic od
1:1,2 do 1:2 ali več. Enako razmerje se mora upoštevati
tudi pri gradnji pritiklin.

Tlorisna velikost objekta mora biti prilagojena velikosti
parcele oziroma velikosti in legi funkcionalnega zemljišča.

Višina predvidenih objektov in objektov, ki se nadzida-
vajo ne sme presegati višine bližnjih obstoječih objektov.

V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina indi-
vidualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati dve sta-
novanjski etaži nad terenom.

Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodni, obrtni
ali drugi poslovni dejavnosti je lahko višja, vendar le tam,
kjer je višina že obstoječih objektov višja, in če to dopuščajo
odmiki od sosednjih parcelnih mej.

Vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo morajo
imeti streho v naklonu (enakostranične, dvokapnice). Eno-
kapne, ustrezno oblikovane so dovoljene le nad prizidanimi
pomožnimi objekti in pritiklinami v smeri slemena osnovne-
ga objekta.

Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih
proizvodni dejavnosti (industrijski objekti) ter na manjših po-
možnih objektih.

Naklon strehe mora biti od 35–45 stopinj, v nobenem
primeru pa ne sme biti manjši od 30 stopinj. Kritina mora biti
opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki.

Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico
objekta.

Pri obdelavi fasad predvidenih in obstoječih objektov je
možno uporabiti vse razpoložljive materiale, vendar prilago-
jeno že obstoječim objektom.

28. člen
Gospodarski objekti, vikendi in stanovanjski objekti na

vinorodnih območjih morajo imeti tloris v razmerju stranic od
1:1,5 do 1:2.

Višina teh objektov ne sme presegati 1,5 etaže nad
terenom (na odprti strani), kletni del mora biti vkopan.

Streha mora biti dvokapna z naklonom 45 stopinj, kriti-
na obvezno opečna. Na svislih so lahko čopi. Smer slemena
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta.

Fasade naj bodo ubito bele barve, okna s polkni, lese-
ni deli temno obarvani.

Izpostavljene fasade na grebenih in vrhovih morajo biti
zasajene z domačim avtohtonim rastlinjem.

VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNIH,
 ENERGETSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV

IN  OMREŽIJ

29. člen
Predvideni gradbeni posegi (novogradnje, dozidave, nad-

zidave, rekonstrukcije) so dopustne le na komunalno oprem-
ljenih zemljiščih ali zemljiščih, ki jih je možno opremiti.

Komunalno opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima
zagotovljen dovoz na javno cesto in če ima v bližini priključ-
ke za elektriko, rešeno vodooskrbo in odvajanje vseh od-
padnih voda.

30. člen
Vodooskrba
Vsi predvideni objekti v sklopu naselij in zaselkov ter

predvideni posamični stanovanjski in proizvodni objekti mo-
rajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.

Gradnja objektov, ki jih ni možno priključiti na vodovod-
no omrežje, pa je gradnja cevovoda predvidena je dopustna
pod pogojem, da bo uporabno dovoljenje izdano ob priklju-
čitvi na javni vodovod.

Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba
vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin us-
trezne vode. V območjih urejanja namenjenih poselitvi, kjer
vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostnih
količin požarne vode in ustreznega pritiska, je potrebno
urediti ustrezne požarne bazene, oziroma zagotoviti odvzem
iz obstoječih vodnjakov, oziroma vodnih površin.

Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno upo-
števati minimalne odmike od cevovodov javnega vodovoda.

Do sistema vodooskrbe za celotno občino je potrebno
vse obstoječe vodne vire, iz katerih se oskrbujejo naselja in
zaselki, ustrezno sanirati ter zagotoviti stalen zdravstveni
nadzor.

31. člen
Odvajanje odpadnih voda
V naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija, se morajo vsi

predvideni stanovanjski, poslovni, proizvodni in drugi objek-
ti, ki so ali bodo priključeni na vodovodno omrežje, priključiti
tudi na kanalizacijsko omrežje.

V ureditvenih območjih naselij, zaselkov in ob posamič-
nih gradnjah, kjer ni kanalizacije, se odvod fekalne vode
rešuje z individualnimi ali skupinskimi vodotesnimi, triprekat-
nimi greznicami brez odtoka, ki se po potrebi praznijo.

Vsebina greznic se ob praznenju mora odvažati na
bližnjo komunalno čistilno napravo. V primeru, da je le-ta
preveč oddaljena, pa se odplake iz greznic lahko odvažajo
na obdelovalne kmetijske površine.

Vsebina greznic se ne sme izpuščati direktno v vode,
melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih voda.

V ureditvenih območjih naselij in zaselkov, kjer se bodo
urejale večje utrjene površine ali gradili objekti večjih dimen-
zij, se mora urediti odvodnja meteornih odpadnih voda. Od-
vod se mora urediti ločeno od fekalne kanalizacije in obvez-
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no preko lovilcev maščob v bližnje površinske odvodnike, za
kar je potrebno pridobiti soglasje od ustreznega organa.

Objekti z agresivnejšimi odpadnimi vodami morajo ime-
ti svoj sistem čiščenja.

32. člen
Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s

kmečkih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične ja-
me in gnojišča).

Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna,
brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se
lahko odvaža na obdelovalne kmetijske površine v skladu z
gnojilnim načrtom. Gnojevka se mora takoj podorati.

V naseljih, zaselkih in ob posamičnih stanovanjskih ali
gospodarskih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati v sklopu ostalih
ureditev na parceli.

33. člen
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je

urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunal-
na organizacija.

Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpad-
kov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.

Odlaganje posebnih odpadkov je dopustno le s soglas-
jem ustreznih inšpekcijskih služb začasno na lastnem dvo-
rišču sicer pa za to določenih mestih.

34. člen
Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki

jih določi upravljalec v svojem soglasju.
V strnjenih naseljih in večjih zaselkih ter pomembnejših

posameznih objektih, površinah in območjih se mora v skla-
du s potrebami urediti javna razsvetljava.

35. člen
Telekomunikacijsko omrežje in sistemi zvez
Telefonsko omrežje se bo izgrajevalo na podlagi plan-

skih usmeritev. Za posamezno medkrajevno povezavo bo
izdelana ustrezna lokacijska dokumentacija oziroma lokacij-
ski načrt.

V naseljih je v skladu s predpisi dopustna gradnja ka-
belskih TV in drugih sistemov, vendar le na podlagi ustreznih
strokovnih podlag.

Za posamezen poseg v prostor, s katerimi so tangirane
telekomunikacijske naprave, je potrebno pridobiti telekomu-
nikacijsko soglasje.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

36. člen
Urejanje prometnega omrežja mora biti načrtovano in

izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.
V varovalnih pasovih, obstoječih prometnih površin ni

dopustna gradnja nadzemnih objektov.
Postavitev nadzemnih prometnih, turističnih in drugih

objektov ter gradnja podzemnih naprav v cestnem telesu ali
cestnem pasu je dopustna le s soglasjem upravljalca ceste.

Rekonstrukcija obstoječih cest se mora izvajati na
podlagi ustrezne lokacijske dokumentacije in v skladu s
predpisi.

Predvideni priključi na cesto ali sanacija obstoječih,
morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa in da se ne
poškoduje cestno telo.

Prometne površine in dovozi morajo biti urejeni tako,
da omogočajo dostope do objektov z vseh strani za primer
intervencije.

Pri lokaciji novih objektov in površin je treba glede na
možnosti predvideti skupne priključke za več objektov.

Parkiranje javnih prometnih vozil (avtobusov) in tovor-
njakov na območju naselij ni dopustno, razen na mestih, ki
so za to določena.

Parkirni prostori morajo biti fizično ločeni od cestišča.
Objekti, ki so locirani v neposredni bližini ceste, mora-

jo na strešni kritini imeti snegobrane.

IX. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
 SPREMINJAJO  PROSTOR

37. člen
Merila in pogoji za druge posege, ki trajno ali začasno

spreminjajo prostor se nanašajo na urejanje površin in ob-
močij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbe-
nih načrtov in sicer:

– ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč,
– manjše hidromelioracije in agromelioracije v sklopu

že obstoječih (do velikosti 10 ha),
– namakanje kmetijskih površin do velikosti 10 ha,
– manjše regulacije,
– gradnja mostov,
– ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih

gradbenih ali drugih posegov,
– druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti.
Poleg že navedenih pogojev je pri naštetih ureditvah

potrebno upoštevati vse pogoje varovanja naravne dedišči-
ne in sicer:

– ohranitev značilne krajinske podobe območja,
– ohranitev značilne trase obstoječih strug vodotokov,
– ohranitev kvalitetne obvodne vegetacije.
Pri urejanju območij za začasno rabo za določen na-

men, je potrebno območje po izvedbi posega primerno
sanirati in ga vzpostaviti v prvotno stanje.

Za vse predvidene posege je potrebno izdelati ustrez-
ne strokovne podlage. V postopku priprave sodelujejo vsi
prizadeti in vse pristojne inšpekcijske službe, ki jih določi
upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Izkop gramoza, gline, peska ali drugih naravnih surovin
je dopusten le v sklopu že obstoječih površin za izkorišča-
nje, ki so evidentirane v planskih aktih v smislu sanacije le-
teh, in na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije (loka-
cijska dokumentacija, ureditveni načrt).

Odpiranje novih izkopov za raziskovalno dejavnost je
dopustno le do velikosti, podane v planskih aktih in na
podlagi predhodnih strokovnih podlag.

X. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE
NARAVNE DEDIŠČINE, KULTURNE DEDIŠČINE
TER DRUGIH DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA

38. člen
Naravna dediščina na območju občine še ni zavarova-

na. Že evidentirana lai predlagana območja in objekte je
potrebno ohranjati. Za posege na teh območjih ali v njihovi
bližini pa je potrebno pridobiti mnenje varstvene službe.

39. člen
Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo

prostorski ureditveni pogoji, zavarovana z odlokom o razgla-
sitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Murska Sobota.
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Pri izdelavi lokacijske dokumentacije se morajo upo-
števati varstveni režimi iz zgoraj navedenega odloka, če gre
za posege na zavarovanih objektih in območjih ali v njihovi
bližini.

Pri posegih na zavarovanih in nezavarovanih objektih in
območjih je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti so-
glasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine, Maribor).

Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana)
so razvidna iz grafičnega dela PUP.

XI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
 OKOLJA

40. člen
Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovolje-

no. Prav tako ni dovoljeno nekontrolirano odpiranje gramoz-
nic in odvažanje gramoza ali peska.

Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varova-
nja okolja je potrebno sanirati vse obstoječe vire onesnaže-
nja kot so:

–  nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda;
– prekomerno izpuščanje zračnih emisij;
– nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv;
– divja odlagališča komunalnih odpadkov;
– nelegalne gramozne jame, peskokope, glinokope ipd.
Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potreb-

no upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene vpli-
ve na te objekte.

Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzročajo
prekomerne emisije (hrup, smrad ipd.) morajo biti locirani
izven stanovanjskih območij, praviloma na robu naselja. Za
vse tovrstne posege mora v skladu z zakonom o varstvu
okolja in na podlagi uredbe o vrstah posegov v okolje, za
katere je potrebna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS,
št. 66/96) biti izdelano poročilo o vplivih na okolje.

41. člen
Vse trajne spremembe v krajini, povzročene z gradnjo

objektov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kme-
tijskih in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z
vidika dolgoročnih posledic na okolje.

Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo
brez ustreznega dovoljenja pristojne službe niso dovoljeni,
četudi gre za vzdrževalna dela, razen, ko gre za izvajanje
vzdrževalnih del na vodotokih, ki so nujna za zagotavljanje
zahtevane poplavne varnosti prebivalstva.

XII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
ZA POTREBE  OBRAMBE IN ZAŠČITE

42. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse

predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, popla-
vami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.

V lokacijskem postopku je za vsak poseg za katerega
to določi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami potrebno definirati osnovne in dodatne vire po-
žarne vode. Definirati je potrebno tudi interventne poti ter
možnost evakuacije v primeru požara.

XIII. ODSTOPANJA

43. člen
Dopustna so odstopanja od posameznih določil odloka

in sicer:

V funkciji območja (11. člen)
Izjemoma je na vinorodnih območjih (ki so v grafičnih

prilogah označena z U – V) dopustna tudi gradnja stanovanj-
skih objektov ob pogojih:

– da so na območju že stanovanjski objekti;
– da velikost parcele zagotavlja minimalno funkcional-

no zemljišče in
– da je zagotovljena minimalna komunalna oprema.
Pod enakimi pogoji je dopustna tudi sprememba na-

membnosti obstoječih objektov (kleti, vikendov) v stanovanj-
ske objekte.

V merilih in pogojih za urbanistično oblikovanje obmo-
čij (20. do 25. člen)

Odstopanja v širini in obliki parcele so dopustna, če
gre za že odmerjeno parcelo in če so z gradnjo na ožji
parceli zagotovljeni odmiki, definirani v tem odloku.

Odstopanja v velikosti in odmikih funkcionalnega zem-
ljišča in v razporeditvi objektov na parceli so možna, če ni
možno zagotoviti v 20. členu definiranih pogojev in če se z
odstopanji ne poslabšajo pogoji funkcioniranja objektov na
obravnavani in na sosednjih parcelah.

Odstopanja v odmikih od javnih cest so možna le v
soglasju z upravljalcem.

Odstopanja v odmikih med objekti so dopustna, če
tako narekuje sistem zazidave, obstoječa razporeditev ob-
jektov ter konfiguracija terena in če niso v nasprotju s požar-
nimi, sanitarnimi in drugimi predpisi.

Odstopanje v višini in izvedbi ograje je možno tam, kjer
so ograje ob sosednjih parcelah že drugačne.

Arhitektonsko oblikovanje objektov (27. in 28. člen) 
Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe so mož-

na izjemoma v večjih urbaniziranih območjih pod pogojem,
da objekti ne rušijo značilne pozidave in da ne spreminjajo
značilne vedute naselja. Pri oblikovanju drugačne strehe
mora sodelovati urbanist – arhitekt.

Odstopanja v oblikovanju objektov iz 28. člena niso
dopustna.

XIV. KONČNA DOLOČILA

44. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Kuzma

so na vpogled na sedežu Občine Kuzma.

45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.

46. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o pro-

storskih ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini
Murska Sobota (Ur. objave, št. 10/90), in sicer v delu, ki se
nanaša na območje Občine Kuzma.

47. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 60/98
Kuzma, dne 26. januarja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.
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LITIJA

890. Statut Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. Litija

Na podlagi 15. ter 73. člena statuta Občine Litija (Urad-
ni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) in 12. člena odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega
podjetja Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97) je Občinski
svet občine Litija na 36. seji dne 23. 2. 1998 sprejel

S T A T U T
Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega

podjetja Litija d.o.o., Litija

I. UGOTOVITVE IN SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-

ni list RS, št. 32/93) in zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94), zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je
Občinski svet občine Litija na izredni seji dne 6. 10. 1997
sprejel odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno sta-
novanjsko podjetje Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97).

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) je pravni naslednik Javnega
podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o. ozi-
roma d.o.o. ustanovljena z odlokoma Občine Litija (Uradni
list RS, št. 19/90 in 71/94).

2. člen
Osnovni oziroma ustanovitveni kapital podjetja znaša

122,381.000 SIT. Ta osnovni kapital je zagotovila Občina
Litija z vložitvijo v podjetje. Občina Litija je ustanovitelj in
lastnik podjetja.

3. člen
Podjetje upravljajo organi določeni z odlokom o usta-

novitvi podjetja in tem statutom skladno z zakoni in s statu-
tom Občine Litija.

4. člen
Podjetje nadaljuje s poslovanjem na podlagi novega

odloka o ustanovitvi podjetja in vpiše v sodni register Okrož-
nega sodišča v Ljubljani spremembe in dopolnitve.

II. IME, SEDEŽ, PEČAT

5. člen
Podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Komunalno

stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. Skrajšana firma podjetja
je: KSP Litija d.o.o.

Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15.
Ustanovitelj lahko spremeni firmo podjetja z odlokom.

6. člen
Pri poslovanju uporablja podjetje pečat pravokotne ob-

like dimenzij 6 cm X 2 cm in v katerem je napis – vsebina:
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta 15.

III. DEJAVNOST PODJETJA

7. člen
Podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih služb

določenih z odlokom o gospodarskih javnih službah v Obči-
ni Litija (Uradni list RS, št. 6/96), ki so obvezne in izbirne kot
osnovne dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo, zajemanje, čiščenje in dovaja-
nje pitne vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporab-
nikom; upravljanje – gospodarjenje, vzdrževanje in obnavlja-
nje vodovodnih objektov in naprav – na območju celotne
občine,

2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda, ki obsega: odvajanje in čiščenje odpadnih
voda iz gospodinjstev, industrije, obrti in drugih uporabnikov
v naselju razen tistih, ki nastajajo v procesu proizvodnje in
specifičnih tehnoloških procesih; odvajanje padavinskih vod
v naseljih ter čiščenje greznic; upravljanje – gospodarjenje,
vzdrževanje in obnavljanje kanalizacijskih objektov in naprav
– na območju celotne občine,

3. ravnanje s komunalnimi odpadki, ki obsega: ločeva-
nje na izvoru, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov od
gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov razen – brez
nevarnih snovi – celotnem območju občine,

4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, ki obse-
ga: deponiranje komunalnih odpadkov; urejanje in vzdrževa-
nje komunalne deponije; druge dejavnosti na komunalni
deponiji – na celotnem območju občine,

5. javna snaga in čiščenje javnih površin – na celotnem
območju občine,

6. urejanje javnih poti, površin za pešce in drugih javnih
površin – na celotnem območju občine,

7. vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest –
na celotnem območju občine,

8. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejav-
nost, upravljanje s pokopališkimi objekti – na območju ce-
lotne občine,

9. odstranjevanje poginulih živali z javnih površin.
Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega in

stanovanjskega značaja kot so:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodo-

vodov, kanalizacij, vodohranov),
3. gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstruk-

cije in popravila,
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
6. prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
7. prodaja pogrebne opreme, smetnjakov – posod za

komunalne odpadke, vodovodnega in kanalizacijskega ma-
teriala,

8. vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in
naprav za lastne potrebe in potrebe občine,

9. določanje pogojev in dajanje soglasij za priključitev
na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju
podjetja,

10. izvajanje investitorskih poslov,
11. izvajanje upravniških poslov po stanovanjskem za-

konu; vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih hiš in naprav,
12. ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš

in počitniških hiš,
13. kot neprofitna stanovanjska organizacija pridobiva,

upravlja, oddaja najemna neprofitna stanovanja ter pridobiva
in upravlja lastna stanovanja pod posebnimi pogoji, ki jih je
predpisal minister za okolje in prostor (pravilnik, Uradni list
RS, št. 64/93),
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14. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
15. urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic, tržnih

prostorov in živinskih sejmov,
16. plakatiranje in okraševanje naselij,
17. odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in za-

puščenih vozil,
18. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
19. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega: vzdrževanje

električne napeljave in naprav javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije,

20. urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
površin.

Poleg poslov navedenih v prejšnjih dveh odstavkih lah-
ko podjetje opravlja še druge posle, ki so potrebni za njegov
obstoj in opravlja dejavnosti (pomožni posli) in tudi druga
javna pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj ali
druge pravne osebe.

Podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja še
javna pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj in
druge pravne osebe, in so potrebne za njegov obstoj (npr.
evidence, računovodsko finančni servis) in v manjšem obse-
gu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti vpisa-
ne v sodni register in ki se običajno v manjšem obsegu ali
občasno opravljajo ob tej dejavnosti ali ki prispevajo k bolj-
šemu in popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti strojev, de-
lovne sile in materialov, ki se uporabljajo za opravljanje
vpisane dejavnosti.

8. člen
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uredba o uvedbi

in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti – Uradni list
RS, št. 34/94) se dejavnosti podjetja glasijo:

A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih površin;

E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo;
E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode;
O/90.00 Storitve javne higiene;
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
O/90.002 Dejavnosti deponij, sežiganje in drugi nači-

ni odstranjevanja trdih odpadkov;
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
O/90.005 Druge storitve javne higiene:
– pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč,
– odstranjevanje snega in ledu s cest, posipanje soli ali

peska;
F/45.21 Splošna gradbena dela:
– gradnja in vzdrževanje mestnih cevovodov,
– komunikacijske in energetske napeljave,
– pomožna komunalna dela;
F/45.23 Gradnja cest in športnih objektov:
– gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni

promet,
– gradnja stadionov in igrišč,
– popravila in vzdrževanje cest in drugih prometnih

površin,
– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč;
I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-

metu:
– dejavnosti povezane s kopenskim prevozom potni-

kov, živali in tovora,
– obratovanje cest, mostov, tunelov, parkirnih prosto-

rov, garaž in kolesarnic,
– obratovanje javne razsvetljave;
O/93.04 Pogrebne storitve:
– pokop mrličev in podobne storitve; priprava umrlih za

pokop, priprava pogrebnih obredov, izposojanje opremlje-

nih prostorov in mrliških vež, prodaja grobov in dajanje  gro-
bov v najem;

F/45.40 Zaključna gradbena dela;
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah;
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela;
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi;
K/74.40 Ekonomska propaganda:
– zasnova in izvedba zunanje propagande, z oglasnimi

panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori,
– distribucija propagandnega materiala,
– zagotavljanje oglaševalnega prostora;
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti.

IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA

9. člen
Notranja organizacija podjetja je določena s pravilni-

kom o organizaciji podjetja. Podjetje je notranje organizira-
no tako, da se vse dejavnosti iz tega statuta opravljajo v
organizacijskih enotah in da se za vsako organizacijsko eno-
to vodi ločen prikaz obratovanja. Delo podjetja je organizira-
no v sektorjih, enotah in službah.

Število izvajalcev v podjetju in znotraj organizacijskih
enot je določeno s sistematizacijo delovnih mest s pogoji.

10. člen
Direktor podjetja lahko poveča, zmanjša oziroma zdru-

žuje organizacijske enote glede na potrebe delovnega pro-
cesa in boljše organizacije dela.

Direktor podjetja lahko poveča ali zmanjša število izva-
jalcev znotraj posamezne organizacijske enote ob upošteva-
nju veljavnih standardov in normativov ter povečevanja ali
zmanjšanja posla na dejavnostih.

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

11. člen
Podjetje zastopa in predstavlja direktor v skladu z dolo-

čili statuta Občine Litija, odloka o ustanovitvi javnega podjet-
ja in pogodbe direktorja o zaposlitvi.

Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun podjetja
v okviru njegove dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja
druga pravna opravila in zastopa podjetje pred sodiščem in
drugimi organi.

12. člen
Direktor podjetja določi predstavnike in podpisnike pod-

jetja za podpisovanje finančne dokumentacije potrebne za
poslovanje z bankami in Agencijo RS za plačilni promet
Ljubljana.

VI. ODGOVORNOST PODJETJA

13. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premo-

ženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne
objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenje-
no opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna
služba.

Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma
omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne služ-
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be, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem
ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti
likvidacijske mase.

VII. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE

14. člen
Direktor podjetja je predlagatelj poslovne politike pod-

jetja.
Poslovno politiko podjetja sprejema ustanovitelj podjet-

ja, direktor podjetja pa ima vsa pooblastila za njeno izvaja-
nje, sprejemanje ukrepov in za uveljavljanje vseh oblik odgo-
vornosti. Na podlagi poslovne politike podjetja se v podjetju
sprejme letni planski akt.

Po potrebi se uvede – sprejme tudi srednjeročni plan
kot razvojni dokument za določeno obdobje.

15. člen
Na podlagi sprejetih planskih in programskih aktov ure-

sničuje podjetje svoje naloge z namenom, da si zagotovi
uspešen razvoj in vzdržuje nenehno usposobljenost za us-
pešno izvajanje svojih nalog. Da bi podjetje zagotavljalo
smotern ekonomski, tehnični in tehnološki razvoj, se podjet-
je povezuje z znanstvenimi, strokovnimi in drugimi podobni-
mi organizacijami ter skrbi za stalno strokovno izobraževanje
delavcev.

VIII. FINANCIRANJE PODJETJA

16. člen
Podjetje pridobiva prihodek s ceno svojih proizvodov in

storitev. Cena je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali
povračila. Viri za financiranje dejavnosti podjetja iz 7. in 8.
člena tega statuta so:

1. sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih
storitev plačujejo uporabniki (cena storitev oziroma tarifa,
taksa),

2. sredstva – viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema
financiranja javne porabe,

3. sredstva – viri določeni z zakonom ali s predpisi
občine, krediti, dotacije,

4. drugi viri določeni z zakonom ali predpisom občine.
Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami stori-

tev po tržnih načelih.

17. člen
Ugotavljanje dobička poteka skladno s predpisi.
O delitvi dobička, ki ostane podjetju odloča, na pred-

log direktorja in nadzornega sveta, skupščina podjetja.

18. člen
Podjetje ugotavlja finančni rezultat poslovanja v letnem

obračunu v skladu s predpisi. Finančni rezultat ugotavlja tudi
ločeno za dejavnosti, ki jih podjetje izvaja (organizacijske
enote).

V primeru, da v podjetju nastane izguba v dejavnostih,
ki so obvezne gospodarske javne službe v občini zaradi
napačne politike cen, ki jih sprejema ustanovitelj, ima pod-
jetje do njega regresivni zahtevek v višini predhodno prou-
čene – dokazane izgube.

IX. ORGANI PODJETJA

19. člen
O upravljanju podjetja odločajo:
1. skupščina podjetja,
2. nadzorni svet podjetja,
3. direktor podjetja.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine

Litija, vlogo skupščine opravlja ustanovitelj.

X. SKUPŠČINA PODJETJA

20. člen
Vlogo skupščine podjetja opravlja ustanovitelj. Ustano-

viteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Litija.
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 26. člena zako-

na o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih,
določenih z zakonom, odlokom o ustanovitvi in statutom
podjetja.

Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ter

zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje
gospodarskih javnih služb,

– odloča o cenah, oziroma tarifah in taksah za uporabo
javnih dobrin,

– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja pod-

jetja,
– sprejema plan in finančni načrt podjetja,
– imenuje člane in predsednika nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja.

Skupščine podjetja se udeležujeta direktor podjetja in
predsednik nadzornega sveta.

XI. NADZORNI SVET

21. člen
Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet.
Nadzorni svet šteje pet članov. Tri člane in predsedni-

ka imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje podjetje; ta
član je predstavnik delavcev podjetja skladno z zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet izmed
članov izvoli namestnika predsednika.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let
in so lahko ponovno imenovani.

Predsednik vodi delo nadzornega sveta, sklicuje in
vodi seje ter zastopa in predstavlja nadzorni svet v okviru
njegovih pristojnosti. V primeru odsotnosti predsednika nad-
zornega sveta le-tega nadomešča namestnik predsednika.

22. člen
Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče ustanovitelj

podjetja in jo vodi do izvolitve predsednika. Konstitutivno
sejo skliče predstavnik ustanovitelja v roku 30 dni po imeno-
vanju članov nadzornega sveta.

23. člen
Nadzorni svet se sestaja in odloča na sejah. Nadzorni

svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih
članov.

Nadzorni svet sprejema odločitve z večino navzočih
članov. Glasovanje je javno. Seje nadzornega sveta so pravi-
loma na sedežu podjetja.
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24. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– v pritožbah delavcev in drugih odloča kot drugostop-

ni organ podjetja,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo pod-

jetja,
– spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska

gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje pod-
jetja,

– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– daje mnenje k predlogu direktorja o strategiji razvoja

podjetja in o letnih programih dela podjetja,
– predlaga skupščini in direktorju podjetja sprejem

ukrepov za izboljšanje poslovanja podjetja,
– seznanja skupščino in direktorja podjetja s svojimi

ugotovitvami,
– opravlja druge naloge določene s sklepom skupšči-

ne podjetja.

25. člen
Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah pripa-

da sejnina. Glede višine sejnine se uporabijo merila, ki jih
določi ustanovitelj za delo odborov in komisij.

Članom nadzornega sveta pripada tudi dnevnica in po-
vračilo stroškov prevoza v primerih, ko opravljajo delo izven
kraja sedeža podjetja.

Skupščina podjetja lahko članom nadzornega sveta
odobri plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami
članov nadzornega sveta in finančnim položajem podjetja.

26. člen
Na predlog predsednika nadzornega sveta ustanovite-

lju lahko le-ta odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je
izvolil.

Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil sklep-
čen, ga je treba dopolniti najmanj na število, ki zagotavlja
potrebno število.

Skupščina podjetja mora na zahtevo preostalih članov
nadzornega sveta ali direktorja podjetja v najkrajšem mož-
nem času izvoliti nadomestne člane v nadzorni svet podjetja.

Mandat nadomestnih članov iz prejšnjega odstavka tra-
ja do poteka mandata celotnega nadzornega sveta podjetja.

XII. SODELOVANJE DELAVCEV PODJETJA
PRI UPRAVLJANJU

27. člen
Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja se ure-

sničuje na naslednji način:
1. s pravico do pobude in dajanja mnenj in predlogov

in s pravico do odgovora nanje,
2. s pravico do obveščenosti,
3. z možnostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem in

ustanoviteljem.

XIII. POSLOVODNI ORGAN – DIREKTOR PODJETJA

28. člen
Poslovodni organ podjetja je direktor.
Mandat direktorja podjetja traja 4 leta in je lahko po

poteku te dobe ponovno imenovan. Direktorja podjetja ime-
nuje skupščina podjetja na podlagi javnega razpisa.

Direktor podjetja je za svoje delo odgovoren skupščini.

29. člen
Za direktorja podjetja je lahko imenovan kandidat, ka-

teri poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še na-
slednje pogoje:

a) da ima visoko, višjo ali srednjo izobrazbo tehnične ali
ekonomske smeri,

b) da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih
mestih v gospodarstvu,

c) da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in
organizacijske sposobnosti razvidne iz dosedanjih zaposli-
tev,

d) da je državljan Republike Slovenije.

30. člen
Skupščina podjetja imenuje direktorja podjetja po izve-

denem razpisnem postopku, ki ga pripravi in izvede tričlan-
ska razpisna komisija. Razpisno komisijo imenuje ustanovi-
telj podjetja.

Po zaključenem razpisnem postopku izdela razpisna
komisija poročilo z ugotovitvijo, kateri od kandidatov v naj-
večji meri izpolnjuje razpisne pogoje in poročilo predloži
komisiji občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja; ta komisija po proučitvi poročila razpisne komi-
sije predlaga skupščini podjetja – Občinskemu svetu občine
Litija, imenovanje najprimernejšega kandidata za direktorja
podjetja.

Za direktorja podjetja je imenovan kandidat, ki prejme
več kot 1/2 glasov vseh članov skupščine podjetja.

Župan sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, s
katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.

31. člen
Če je razpisni postopek neuspešen ali če komisija ob-

činskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na podlagi poročila razpisne komisije v 15 dneh, ko je
prejela poročilo razpisne komisije ne predlaga skupščini
podjetja imenovanje kandidata za direktorja podjetja, komi-
sija občinskega sveta predlaga skupščini podjetja, da ime-
nuje vršilca dolžnosti direktorja podjetja za čas trajanja po-
stopka imenovanja novega direktorja vendar največ za dobo
enega leta in naloži razpisni komisiji, da ponovi postopek
javnega razpisa.

32. člen
Direktor zastopa in predstavlja podjetje, organizira in

vodi delovni proces in poslovanje podjetja preko vodij orga-
nizacijskih enot, odgovarja za zakonitost dela podjetja in
samostojno odloča v okviru pristojnosti, katere so pred-
vsem:

1. predlaga temelje poslovne politike,
2. predlaga razvojni in delovni program ter sprejema

ukrepe za njegovo izvajanje,
3. izvršuje odločitve in predloge, ki jih je sprejel nad-

zorni svet ter ustanovitelj,
4. odloča o notranji organiziranosti podjetja, sprejme

splošni akt o sistemizaciji delovnih mest podjetja, določa
kadrovski načrt, odloča o izboru delavcev v zvezi z zaposli-
tvijo in sklepa pogodbe o zaposlitvah,

5. imenuje in razrešuje vodilne delavce,
6. odloča o razporejanju delavcev na določene naloge,
7. odloča na prvi stopnji o vseh zadevah iz delovnih

razmerij v skladu z zakonom in izreka disciplinske ukrepe v
skladu z zakonskimi pooblastili,

8. daje ocene rezultatov delovnega prispevka delav-
cev, 

9. odloča o odstranitvi z dela in iz podjetja v skladu z
disciplinskim pravilnikom,
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10. predlaga uvedbo disciplinskega postopka,
11. odloča o razporeditvi in medletnih spremembah

delovnega časa,
12. odloča o delu prek polnega delovnega časa,
13. napotuje delavce na izobraževanje,
14. odloča o odsotnosti z dela ob nadomestilih plače

ali brez nadomestila,
15. določa mesečno akontacijo vrednosti točke in do-

loča plače delavcem, ki niso zajeti v ceniku delovnih mest,
16. odloča o odpisih do višine, za katero ga pooblasti

nadzorni svet,
17. predlaga prenehanje dela delavcem zaradi nujnih

operativnih razlogov,
18. daje poročilo o rezultatih poslovanja in po zaključ-

nem računu,
19. zagotavlja zakonitost dela podjetja s pravico zadr-

žanja sklepov nadzornega sveta do odločitve ustanovitelja,
če je z njimi kršen zakon ali splošni akt,

20. izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo
in poslovanje podjetja,

21. skladno s planom odloča o uporabi sredstev skup-
ne porabe in sredstev za reprezentanco,

22. odloča o službenih potovanjih,
23. sklepa pogodbe, s katerimi se zagotavlja poslova-

nje in izpolnjuje letni plan,
24. skrbi, da se izvajajo naloge iz varstva pri delu,

požarne varnosti in naloge na področju obrambe in zaščite,
25. izdaja, podaljšuje in preklicuje soglasja za opravlja-

nje popoldanske obrti delavcem podjetja,
26. podeljuje poslovno pooblastilo,
27. odloča o nagradah delavcem,
28. na predlog služb podjetja določa cene za opravlja-

nje drugih dejavnosti komunalnega značaja,
29. samostojno vodi kadrovsko politiko podjetja,
30. razporeja razrešene delavce s posebnimi poobla-

stili in odgovornostmi na delo, ki ustreza stopnji njihove
strokovne usposobljenosti,

31. opravlja še druge naloge, ki jih ima po zakonu,
kolektivnih pogodbah in splošnih aktih podjetja.

Direktor mora pridobiti pri razpolaganju (nakupu, pro-
daji) in oddajanju nepremičnin v najem za dobo daljšo od
enega leta, soglasje občinskega sveta.

Direktor lahko pisno prenese svojo pristojnost odloča-
nja o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v skladu
z zakonom in kolektivno pogodbo na drugega vodilnega
delavca v podjetju.

33. člen
V pomoč pri delu direktorja se v podjetju oblikuje kole-

gij direktorja, ki ga sestavljajo vodilni in drugi strokovni de-
lavci podjetja.

34. člen
Obvezno ravnanje direktorja v primeru izgube ali plačil-

ne nesposobnosti podjetja določa smiselna uporaba 257.
člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94).

35. člen
Direktor podjetja ima pravico:
– zahtevati, ob utemeljitvi namena in razlogov, takojšen

sklic nadzornega sveta,
– sklicati sejo nadzornega sveta, če je njegova zahteva

po sklicu nadzornega sveta zavrnjena brez obrazložitve.

36. člen
Direktor mora:
– poročati nadzornemu svetu na njegovo zahtevo o

načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih po-
slovanja,

– poročati nadzornemu svetu o poteku poslov in fi-
nančnem stanju podjetja,

– predložiti nadzornemu svetu predlog letnega poroči-
la najmanj 7 dni pred obravnavo na skupščini podjetja,

– posredovati druga poročila in informacije, ki jih zah-
teva nadzorni svet,

– obveščati delavce podjetja o zadevah določenih z
zakonom,

– zahtevati skupno posvetovanje z delavci podjetja v
zadevah določenih z zakonom,

– opraviti druga dejanja določena z zakonom, odlokom
ali sklepom skupščine podjetja.

37. člen
Direktor podjetja mora pri vodenju poslov ravnati s

skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varo-
vati poslovno skrivnost podjetja.

Druge pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja
se podrobneje določijo s pogodbo med direktorjem in župa-
nom.

XVII. OBRAMBA IN ZAŠČITA

38. člen
Delavci podjetja organizirajo in izvajajo kot sestavni del

redne dejavnosti priprave za obrambo in zaščito, za delo v
vojni in reševanje občanov, materialnih in drugih dobrin ob
vojnih akcijah, ob naravnih in drugih nesrečah in v izrednih
razmerah ter opravljajo naloge in aktivnosti obrambe in
zaščite.

Podrobnejše določbe vsebujejo splošni akti s tega po-
dročja. Nadzorni svet lahko imenuje za to področje posebno
komisijo.

39. člen
Podjetje ima svoj obrambni načrt za oskrbo državnih

organov, prebivalstva, oboroženih in drugih obrambnih sil.
Direktor podjetja je vodja obrambnih priprav v podjetju.

XVIII. OBVEŠČANJE DELAVCEV

40. člen
Organi podjetja morajo zagotoviti redno, resnično, po-

polno in pravočasno obveščanje delavcev o poslovanju pod-
jetja.

41. člen
Nadzorni svet podjetja, ko se razpravlja o poslovni ali

drugi tajnosti podjetja izključi javnost.
V podjetju se lahko izdaja interno glasilo.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST

42. člen
Kot poslovna skrivnost se štejejo listine in podatki:
1. ki jih nadzorni svet podjetja na predlog direktorja in v

skladu z zakonom določi za poslovne tajnosti,
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2. ki jih kot zaupne sporoči podjetju pristojni organ ali
druga organizacija,

3. ki vsebuje ponudbo poslovnih partnerjev ali za javni
razpis, do objave rezultatov javnega razpisa,

4. podatki in listine, ki so posebnega pomena (kataster
komunalnih vodov),

5. kalkulacije,
6. podatki o finančnem poslovanju.

43. člen
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje tako člane

skupščine, nadzornega sveta, kakor tudi zaposlene v pod-
jetju. Kršitev varovanja poslovne skrivnosti ima za posledico
uveljavljanje odgovornosti.

44. člen
Način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost kr-

šiteljev oziroma oseb, ki so dolžne varovati poslovno skriv-
nost, določi direktor podjetja.

XX. SPLOŠNI AKTI

45. člen
Splošni akti podjetja morajo biti v skladu z zakonom,

odloki in tem statutom.
Sprejeti splošni akt prične veljati osmi dan po objavi na

oglasni deski podjetja, izjemoma pa lahko prične veljati z
dnem objave, če je v aktu tako določeno.

Posamični akti morajo biti v skladu z veljavnimi splošni-
mi akti podjetja.

S splošnim aktom se lahko določi, da ima akt ali njego-
ve posamezne določbe učinek za nazaj ob pogoju, da se s
tem aktom ne posega v pravice delavcev in drugih subjek-
tov, pridobljene na podlagi do tedaj veljavnih splošnih aktov.
Razlago splošnih aktov daje direktor.

XXI. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

46. člen
Podjetje lahko prodaja starejša, amortizirana ali odveč-

na osnovna sredstva. Predlog prodaje takih osnovnih sred-
stev pripravi komisija, ki jo imenuje direktor podjetja.

Predlog mora zlasti vsebovati: vrste osnovnih sredstev,
posledice prodaje za delovni proces in obrazložitev uporabe
predvidenega izkupička.

K prodaji osnovnih sredstev mora podjetje pridobiti
soglasje ustanovitelja.

XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Pobude za spremembe in dopolnitve statuta se pošlje-

jo direktorju podjetja, ki jih po proučitvi pošlje s svojim
predlogom in mnenjem nadzornega sveta ustanovitelju v
razpravo in odločanje.

Direktor podjetja lahko vedno vloži pobudo za spre-
membo in dopolnitev statuta.

48. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet

občine Litija.

49. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega statuta preneha veljati

statut Komunalno stanovanjskega podjetja Litija z dne 8.
11. 1990 ter določbe tistih splošnih aktov podjetja, ki so v
nasprotju s tem statutom. Pod tem pogojem se sedanji
splošni akti podjetja lahko uporabljajo naprej do uskladitve s
tem statutom.

50. člen
Splošni akti podjetja morajo biti usklajeni s tem statu-

tom v roku enega leta po sprejetju tega statuta.

Št. 031-2/98
Litija, dne 23. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

PIVKA

891. Odlok o ureditvenem načrtu Center Pivke

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93,
47/93 in 44/97) ter statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št.
44/95 in 27/96) je Občinski svet  občine Pivke na seji dne
22. 1. 1998 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Center Pivke

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt “Center

Pivke“, ki ga je izdelala AREA d.o.o., Cerknica, Podjetje za
prostorski, gradbeni, računalniški in poslovni inženiring, v
decembru 1993 pod številko 93/XII – 218 in ga dopolnila
AREA - LINE d.o.o., Cerknica v aprilu in novembru1997,
pod številko 97/XI – 80.

2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
– obrazložitev k ureditvenemu načrtu
– besedilo odloka
Grafični del:
1. Izvleček iz planskih dokumentov 1:5000
2. Katastrski načrt z mejo območja 1:2880
3. Posegi 1:1000
4. Ureditvena situacija 1:1000
5. Namenska raba 1:1000
6. Funkcionalno oblikovalske usmeritve 1:1000
7. Zelene površine 1:1000
8. Cestno omrežje 1:1000
9. Vodovodno in kanalizacijsko omrežje 1:1000
10. Elektro omrežje in omrežje zvez 1:1000
11. Načrt parcel 1:1000
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II. OPIS LEGE IN MEJE OBMOČJA OBDELAVE

3. člen
Prostor, ki je opredeljen z območjem UN “Center Piv-

ke“, vključuje prostorske planske celote P14/S5 – C1 in
P14/S4 – C1 in je omejen:

Na jugovzhodu 30 m južno od transformatorske posta-
je ob cesti Pivka–Knežak, ob zahodnem robu parcele 4016
k.o. Petelinje proti cesti Pivka–Trnje 30 m od zadnje hiše na
desni strani omenjene ceste, tako da zajame parcelo št.
976 k.o. Petelinje v celoti.

Od vzhoda proti severu: po vzhodni meji parcele 974
in 999 k.o. Petelinje, nato se lomi proti severovzhodu tako,
da seka parcele št. 996/1, 995, 993, 988 in 987 in nazaj v
smeri vzhod–sever po severni meji parcel št. 987 in 989,
lomi proti zahodu tako, da seka parcele 990, 988, 992,
1007/2, lom proti jugu po vzhodni meji parcele št. 1008/1
ter lomi proti zahodu preko parcele št. 1008/3, tako da niso
zajeti objekti na tej parceli, do magistralne ceste. Od tu proti
severu po vzhodnem robu sedanje magistralne ceste z od-
mikom, da zajame parcelo št. 1015/2 do višine, ko vključi
obstoječo lokacijo bencinskega servisa v celoti.

Od severa proti zahodu: do parcele 4387/2 (pot), tako
da zajame parcelo 1382 v celoti, parcela 1379 pa je izklju-
čena.

Od zahoda proti jugu: po parceli 4387/2 do njenega
konca, se lomi proti vzhodu na skrajni vzhodni rob parcele
1080/5, lomi proti jugu do parcele št. 4220, ob severni
meji le-te proti zahodu ne zajame parcele 4222/5, lomi
nazaj proti jugu do poti 4221/6. Od tu na severni vogal
objekta 4235/9, se lomi proti zahodu, da zajame parcelo
št. 4251/6, lomi proti zahodu do parcele železnice, nazaj
proti jugu tako, da zajame parcelo št. 423/5, se lomi proti
vzhodu preko parcele 4245/2 do vzhodnega roba magi-
stralne ceste.

Od juga proti jugovzhodu: po zahodnem robu magi-
stralne ceste severno v center naselja do parcele št.
4200/2, se lomi proti vzhodu preko parcele št. 4200/1
tako, da zajame parcelo št. 4186/6 in med parcelama
4190/2 in 4186/3 do zahodnega roba ceste Pivka–Kne-
žak. Od tu po zahodnem robu omenjene ceste do začetne
točke opisa.

4. člen
Spisek parcel zajetih v območje obdelave:
169/2, 881 del, 882/1 del, 950 del, 951 del, 954,

956/1, 956/2, 957, 958/1, 958/2, 958/3, 958/4,
958/5, 960/1, 960/2, 961, 963/2, 963/3, 964, 965/1,
965/2, 965/3, 965/4, 966/2, 966/3, 967/1, 967/2,
967/3, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 971/1, 971/2,
972/1, 972/2, 972/3, 972/4, 973/1, 973/2, 973/3,
974, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984,
986, 987, 988 del, 989 del, 990 del, 992 del, 993, 994,
995, 996/1, 996/2, 999, 1000/1, 1000/2, 1000/4,
1000/5, 1001, 1002/1, 1002/4, 1002/5, 1003/1,
1003/2, 1003/3, 1003/4, 1003/6, 1003/7, 1004/1,
1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1006, 1008/1 del,
1008/2 del, 1008/3 del, 1008/4, 1015/1, 1015/3,
1015/5, 1015/6, 1015/7, 1015/8, 1015/9, 1015/10,
1023/1, 1023/4, 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/4,
1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1031/1, 1031/2,
1031/3, 1032/1, 1032/2, 1032/4, 1034/1, 1038/1,
1038/2, 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/9, 1038/10,
1038/11, 1045/1, 1046 del, 1053/1 del, 1056 del,
1058/1, 1058/2, 1058/3 del, 1059/1 del, 1059/2 del,
1062/1, 1062/2 del, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/5,
1063/6, 1063/7, 1065/1, 1066/1, 1066/2, 1067,

1068/1, 1068/2, 1069/1, 1069/2, 1069/4, 1070/3,
1070/4, 1071/3, 1072/4, 1073/3, 1073/4, 1080/5
del, 1081/1, 1090/3, 1092, 1099/2, 1100/2, 1102/3
del, 1102/4 del, 1102/5 del, 1102/6 del, 1102/7 del,
1102/9, 1102/10 del, 1366 del, 1367, 1370, 1371,
1373, 1375, 1376, 1379, 1381, 1382, 1384/1, 1384/3,
1384/4, 4015/1, 4015/2, 4016 del, 4017, 4018/1,
4018/2, 4019, 4020, 4021, 4022/1, 4022/2, 4023,
4024/1, 4024/2, 4025, 4026, 4027 del, 4031/1,
4031/2, 4033, 4034, 4035/3, 4036/3, 4038/3,
404071, 4041/2, 4042/1, 4042/3, 4042/6, 4042/7,
4042/9, 4042/10, 4043/1, 4043/3, 4043/4, 4043/5,
4044/1, 4044/2, 4045/3, 4045/4, 4047/1, 4047/3,
4047/5, 4048/1, 4048/3, 4048/5, 4048/6, 4049/1,
4049/4, 4050/2, 4054/1, 4054/2 del, 4054/3, 4054/4,
4057/5, 4148/8, 4186/2, 4186/5, 4186/5, 4186/6,
4187/1, 4190/2, 4190/3, 4190/4, 4190/5, 4200/1
del, 4200/2 del, 4200/3, 4200/4, 4200/5, 4200/6,
4200/7, 4209/1, 4209/3, 4209/4, 4216/1, 4216/2,
4218/1, 4218/2, 4219/2, 4220, 4221/1 del, 4221/2
del, 4221/3, 4222/1 del, 4222/2, 4222/3, 4222/6,
4227/2, 4227/3, 4235/1, 4235/2, 4235/4, 4235/5
del, 4235/6, 4235/7, 4235/9, 4235/10 del, 4251/1
del, 4251/3, 4251/4, 4251/5, 4251/6, 4251/7, 4251/8
del, 4268/2 del, 4268/3 del, 4351/2 del, 4381/2 del,
4384/1, 4385/1, 4386/4, 4387/2 del, 4391/2 del,
4391/12 del, 4392/1, 4392/2 del, 4392/3, 4403, 4407
vse k.o. Petelinje.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI IZRABE

5. člen
Površine območja urejanja so namenjene predvsem

centralnim dejavnostim naselja Pivke, kot centra širšega
zaledja.

Kot vezna funkcija celote je stanovanjska gradnja s
spremljajočim programom. Dodano je območje športno re-
kreacijske cone ob osnovnemu izobraževalnemu, kulturne-
mu in trgovskemu delu ter manjše območje, ki je namenjeno
proizvodnim dejavnostim s spremljajočo stanovanjsko grad-
njo.

Površine obsegajo:
– obstoječe površine izgradnje v strogem centru Pivke,
– nove stanovanjsko-obrtne površine za organizirano

individualno gradnjo,
– površine javnega programa: Osnovna šola, VVZ, kul-

turni dom, avtobusna postaja, cerkev, občina, Zdravstveni
dom, postajo Policije, Gasilni dom, pošta, banka, trgovine,
gostinske lokale, servisni lokali, poslovni prostori in prostori
za ljubiteljsko dejavnost itd.

Prostorska organizacija sledi predlogu programske za-
snove. Zasnova in izhodišča temeljijo predvsem na tem, kaj
predstavlja območje v širšem kontekstu naselja, v zasnovi
mesta kot prostorski in arhitekturni detajl.

Opis območja

6. člen
Na skrajni severni točki območja obdelave UN je ob-

stoječ bencinski servis, katerega lokacijo se prestavi izven
območja UN Pivka – Center. Na obstoječi sproščeni površi-
ni je predvidena gradnja manjšega poslovnega objekta cen-
tralnih dejavnosti s spremljajočimi površinami.
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7. člen
Na SZ strani sledi večje območje namenjeno športu in

rekreaciji za potrebe šolskih aktivnosti in krajanov. S spre-
membo nosilcev uporabe teh zemljišč, se spremeni režim
koriščenja, zato je predvidena izgradnja manjšega servisne-
ga objekta z garderobami, sanitarijami in prostori vzdrževal-
ca površin. Objekt je delno vkopan, z razgledno teraso na
vrhu. Objekt se vkomponira v ureditev tribun v brežini. Uredi-
jo se dostopi in več vstopov v smislu hitrejšega praznjenja
stadiona.

8. člen
V neposredni bližini te cone je območje izobraževalne-

ga programa. V tem delu je Osnovna šola in enota vrtca. Pri
osnovni šoli je predvidena dozidava telovadnice in ureditev
dovozov, dostopov ter razširitev manipulacijskih in parkirnih
prostorov.

Pri enoti vrtca je tudi predvidena dozidava manjšega
aneksa. Nujna pa je ureditev zelenih površin in igrišča, ki se
nekoliko poveča.

Bivši Dom JLA je nujno prenoviti v smislu novih namem-
bnosti. V objektu se uredijo prostori kinodvorane, knjižnice,
kegljišča, pošte, sedeži društev, trgovski in gostinski lokali
ter poslovni prostori. Zaradi notranjih preureditev in spreme-
njenega koriščenja objekta se glede na drobljeno dejavnost
uredijo novi dostopi in poveča število parkirnih mest v nepo-
sredni bližini.

Pred kulturno-poslovnim objektom se ob Prečni ulici
uredi avtobusno postajališče, ki omogoča zadrževanje ve-
čim avtobusom hkrati. Za potnike se uredijo varni dostopi in
nadstrešnica.

9. člen
Območje med Prečno in Postojnsko cesto je namenje-

no blokovni stanovanjski gradnji. Zaradi slabe urejenosti je
nujno urediti zunanje površine in nadomestiti pomožne ob-
jekte z novimi. Izpostavljena lega teh objektov zahteva poe-
notenje objektov. Situacijsko so objekti označeni v grafičnih
prilogah UN. Idejne rešitve oblikovanja objektov in izbor
materialov so razvidne v študiji, kot posebne strokovne pod-
lage, ki jih je izdelalo podjetje “Misel“ d.o.o., Postojna.

Potrebno je tudi označiti parkirna mesta, urediti otroško
igrišče za najmlajše in odstraniti deponije raznega materiala.
Na zalednih površinah se lahko uredijo vrtički, ki pa imajo
posebej obdelano obcestno hortikulturno ureditev.

10. člen
Prečni del Kolodvorske ulice ohranja svoje centralne

dejavnosti. Kljub temu pa je potrebno s prenovo doseči
oživitev zgornjih delov objektov s prenovitvami stanovanj.

Jugozahodni krak Kolodvorske ulice je izrazito obcest-
na pozidava, ki pa je po dejavnostih, arhitekturi in gabaritih
ter oblikovanju izjemno heterogena. Pri zasnovi razvojnih
potencialov želimo več že zgrajenega fonda nameniti javnim,
poslovnim in dopolnilnim dejavnostim. Z urejanjem teh ob-
jektov in zunanjih površin je nujno težiti k poenotenju zlasti
višinskih gabaritov, zagotavljanju primernega števila parkir-
nih mest in izmenjujoče urediti nekaj ploščadi – manjši trgi in
zelene bariere, kot so drevoredi ali polvisoko negovano
grmičevje. V prilogah je predvidena širitev in ureditev parki-
rišč ob Zdravstvenem domu.

11. člen
Severni del Kolodvorske ulice oziroma zaledje uličnega

niza, se oblikuje v skupen večji plato, na katerem je predvi-
dena izgradnja novega sakralnega objekta z zvonikom in
manjšim parkiriščem. Glavni dostop je predviden iz Prečne

ulice. Višinski gabarit objekta je prilagojen višini objektov na
Kolodvorski ulici. Nujno je nadomestiti pomožne objekte, ki
odpirajo pogled na javno ploščad. Površine med javno
ploščadjo in privatnimi zemljišči se uredijo skladno s horti-
kulturnim načrtom.

12. člen
Javorniška cesta, ki je v bistvu nadaljevanje prečnega

dela Kolodvorske ulice, še ohranja raznolikost mestne za-
snove in objektov z ostanki kmečkih domov s svojim zaled-
jem. Pri urejanju tega dela dajemo prednost popolnitvi ob-
cestnega niza pozidave, ki ne sme biti previsoka, ne sledi
osi ceste (se odpira pod rahlim kotom) in zapolnjuje prostor
tudi z dopolnilnimi dejavnostmi, ne samo stanovanjskimi.

13. člen
Snežniška cesta je južni krak Postojnske ceste, ki na

eni strani predstavlja južni vhod v naselje, na drugi strani pa
je napajalna mestna cesta z izrazito ločenimi programi na
njeni levi oziroma desni strani. Tudi tu je pozidava raznolika,
izraža pa tudi raznolikost namembnosti. Potrebno je strniti in
popolniti vmesne prostore. Vmesne objekte je smiselno pri-
lagoditi s primerno razgibanimi vertikalnimi gabariti, ki bolje
izenačujejo višinske razlike v obstoječem nizu.

14. člen
Nova pozidava med Snežniško in Javorniško cesto je

namenjena novogradnji predvsem investitorjem, ki želijo gra-
diti proizvodne ali skladiščne prostore s stanovanjsko hišo.
Tem graditeljem so namenjene večje parcele, ki zagotavljajo
več ali manj nemotene dejavnosti s primernimi manipulacij-
skimi, parkirnimi in zelenimi površinami. Manjši del parcel v
tem območju je predviden samo za individualno stanovanj-
sko gradnjo.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

15. člen
Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo.

Notranja parcelacija, ki je prikazana v UN – parcelacijskem
načrtu, je obvezna. Lega in velikost objektov je definirana v
grafičnem delu ureditvenega načrta.

16. člen
Gradijo se lahko samo objekti za namene, ki so predvi-

deni v tem ureditvenem načrtu.
Lociranje novih objektov na parcelo ter okvirni vertikal-

ni gabariti so določeni prav tako v grafičnih prilogah. Situaci-
je so precizirane z odnosom na dvorišča, ploščadi, zelene
površine, dovoze in dostope. V grafičnih prilogah so defini-
rani možni vertikalni gabariti, če izpolnjujejo pogoj zazidljivo-
sti parcele. V grafičnih prilogah so podani tudi maksimalni
tlorisni gabariti novih objektov, ki lahko odstopajo samo do
–15%.

17. člen
Oblikovanje objektov naj sledi tipologiji arhitekture kva-

litetne okoliške pozidave, oziroma obstoječim prostorskim
zakonitostim s poudarkom ohranjanja identitete naselja.

18. člen
Vsi pomožni objekti, kolikor so lokacije vrisane (za

nadomestne objekte) morajo biti izdelani skladno z določili
tega odloka. Oblikovanje se prilagodi namenu, ter zakonito-
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stim glavnih objektov. V preobremenjenem delu naselja, kjer
je faktor uzurpacije pod 1.3 takšni objekti niso dovoljeni.

V. POGOJI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

19. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma

novozgrajeno komunalno omrežje. Investitor sam poskrbi za
opremljenost stavbnega zemljišča.

Komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskr-
bo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpadnih
vod, oskrbo z električno energijo ter omrežje zvez. Načrti
komunalnih naprav morajo upoštevati planske usmeritve,
zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene organizacije in v
skladu z določili predpisov in pravilnikov veljavnih na ob-
močju Občine Pivka.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na načine, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, vodo, tla) in ustrez-
no obrambno zaščito (varstvo pred požarom, oskrbo v izjem-
nih razmerah, zmanjšanje ogroženosti itd.).

Priključitev objektov na komunalne naprave je možna v
skladu s pogoji upravljavcev.

Oskrba z vodo

20. člen
Obstoječe in predvidene objekte je treba priključiti na

obstoječe vodovodno omrežje. Na območju ureditvenega
načrta je del starega omrežja, ki ga je nujno fazno zamenje-
vati. Trasa novih vodovodov je pod asfaltiranimi površinami.
Izvedeni bodo tudi novi hišni priključki.

Za zagotavljanje požarne varnosti služijo obstoječi pod-
zemni hidranti, ki se bodo ob rekonstrukcijah postopno
zamenjevali z nadzemnimi.

Odvajanje odpadnih voda

21. člen
Obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno začasno

reševati skladno s predpisi o zaščiti vodnih virov in podtalja.
Naselje središčnega značaja na kraški podlagi je nujno

opremiti s kanalizacijskimi kolektorji in izgraditi čistilno na-
pravo.

Kompleksnejšo novogradnjo je nato potrebno priključi-
ti na kanalizacijsko omrežje po pogojih upravljavca.

22. člen
Vse meteorne vode iz utrjenih površin, kjer se odvija

motorni promet ali manipulacija, je treba speljati preko lovil-
cev maščob v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.
Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in
streh je treba speljati v ponikovalnico.

Na večjih parkiriščih in avtobusni postaji se zgradi manj-
kajoča meteorna kanalizacija, ki se preko lovilcev olj in
separatorjev priključi na obstoječo cestno kanalizacijo.

Ravnanje z odpadki

23. člen
Komunalni odpadki se odvažajo na urejeno deponijo

komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so
tipske. Tip in velikost posode določi upravljalec odvoza od-
padkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s
smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Vsi uporabniki odvoza so se dolžni ravnati v skladu z
odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 36/92).

Ožjo lokacijo za postavitev posode za odpadke uredi
uporabnik. Površina mora biti nezdrsljiva, tlakovana, da jo je
možno čistiti in preprečuje izcejanje vod ter dobro osvet-
ljena.

24. člen
Posebne odpadke, ki nastajajo pri različnih dejavno-

stih, je dolžan uporabnik zbirati na dogovorjeni lokaciji in si
preskrbeti odvoz pri ustrezni organizaciji, ki lahko zagotovi
ustrezno predelavo ali deponiranje določenih vrst odpadkov.

Energetska oskrba in javna razsvetljava

25. člen
Potrebno je varovati rezervate daljnovodov. Za oskrbo

z električno energijo veljajo naslednji pogoji:
– na področju oskrbe z električno energijo je potrebno

upoštevati veljavne predpise za področje in zasnovo elek-
troomrežja,

– upravljalec mora zagotoviti ustrezne napetostne raz-
mere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti (obstoječih in
predvidenih) na osnovi tehničnih pogojev, ki jih predpiše v
elektro-energetskem soglasju pred izdajo dovoljenja;

– pri rekonstrukciji omrežja je potrebno fazno zamenje-
vati že obstoječe zračne vode s kabelsko izvedbo.

26. člen
Ob glavnih cestah, večjih odprtih ploščadih in parkiriščih

mora biti zgrajena javna razsvetljava, ki zagotavlja minimalne
vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi
glede na gostoto prometa in dejavnost dela območja.

Omrežje zvez

27. člen
Vse objekte se priključi na javno telefonsko omrežje.

Glede na predvidene širitve in dopolnitve je potrebno zago-
toviti dodatne kapacitete. Priključke objektov se izdela sklad-
no s pogoji upravljavca. Na območju ureditvenega načrta se
izvede kabelsko omrežje. Jaški telefonske kanalizacije se
izvedejo v takem zaporedju, da je mogoče priti s kabli v
najbližja fasadna razvodišča in iz njih nadaljevati priključeva-
nje obstoječih in predvidenih objektov in dejavnosti.

28. člen
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in di-

stribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s spre-
jemnim sistemom. Znotraj ureditvenega načrta ni določena
lokacija antenske postaje.

VI. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA OKOLJA

Varstvo zraka

29. člen
V območju UN ni večjih onesnaževalcev zraka, prav

tako tudi ni predvidena prevelika gostota malih kurišč. Z
izvedbo dopolnilne gradnje in novogradenj se število kurišč
bistveno ne povečuje. V večini objektov so predvidene kot-
lovnice. Male kotlovnice naj bodo redno vzdrževane in v
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maksimalni možni meri obnovljene. Za večje objekte ali po-
sebna kurišča določi pogoje obratovanja Hidrometeorološki
zavod RS.

Pri objektih, ki imajo možnost izgradnje delavnice ali se
znotraj objektov opravlja dejavnost proizvodnega značaja, je
potrebno preveriti možnost prekomernega onesnaževanja
zraka.

Varstvo pred hrupom

30. člen
Naselje Pivka je zaradi svoje lege izpostavljeno promet-

nemu hrupu. S posebnimi ukrepi želimo zmanjšati hitrosti in
s tem ublažiti hrup. Po maksimalni dolžini ob prometnicah
naj bodo protihrupne ozelenjene bariere, ki dopolnjujejo
ulični niz objektov.

V stanovanjih ob glavnih prometnicah naj ne bodo ob
cestni fasadi spalni prostori. V objektih, kjer so v pritličju
lokali ali poslovni prostori – večnamenski objekti, niso dovo-
ljene hrupne dejavnosti.

Varstvo voda

31. člen
V ponikovalnice se lahko izpušča samo čista meteorna

voda, zato jo je potrebno predhodno očistiti in sisteme pesko-
lovov, lovilcev olj, usedalnikov in separatorjev redno vzdrževati.

Pri obratnih dejavnostih definira pogoje za odvajanje
vod pred izdajo dovoljenja pristojna inšpekcijska služba.

Protipožarna varnost

32. člen
Pogoji protipožarne zaščite so podani v pogojih požar-

ne inšpekcije.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

33. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorje, projektante

in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi
in ostalimi posegi na ureditvenem območju. Določila UN
morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih izrisih in loka-
cijskih odločbah.

Poleg določil UN Center – Pivka je pri realizaciji nujno
upoštevati pogoje in soglasja soglasodajalcev za vsak poseg
v prostor posebej.

34. člen
Pri urejanju objektov in spremembi namembnosti v ob-

jektih je potrebno upoštevati potrebe po dodatnih zunanjih
površinah za potrebe manipulacije in parkiranja. Pri vsakem
posegu je potrebno preveriti zadostnost površin, medsebo-
jen vpliv in zagotoviti pregledne in varne dostope in dovoze.

Pri prenovi objektov, ki so definirani kot nosilci identite-
te naselja in predstavljajo značilno mestotvorno arhitekturo
je pri izdelavi projektne dokumentacije ali pred izdajo ustrez-
nih dovoljenj potrebno izdelati načrt prenove fasad z arhitek-
turnimi detajli ter barvno študijo uličnih fasad. Tudi za posa-
mezen objekt se izdela načrt niza, ki prikaže vključitev pre-
nove v prostor.

Prikaz obstoječih in predvidenih hortikulturnih ureditev
je razviden iz grafičnih prilog. Površine za hortikulturne ure-
ditve ločimo glede na način upravljanja:

– javne zelene površine,

– površine z omejeno skupno rabo,
– individualne zelene površine.
Za prvi dve kategoriji je nujno izdelati projekt hortikultu-

re, ki opredeli mejo med javnimi in skupnimi ali individualni-
mi zelenimi površinami, vrste zelenja in vzdrževalca.

Pri vseh zasaditvah pa je potrebno paziti na pregled-
nost cestnega skeleta ter odprtost glavnih vedut naselja.

Pri izvajanju UN morajo biti glede na njihova določila
upoštevani vsi veljavni gradbeno-tehnični, prometni,
zdravstveno-higienski, varnostni in drugi predpisi.

VIII. KONČNE DOLOČBE

35. člen
S sprejemom tega odloka za območje urejanja ne velja-

jo določila prostorskih ureditvenih pogojev za Pivko, Peteli-
nje in Radohovo vas (Uradne objave, št. 23/90).

Določila odloka o pomožnih objektih za potrebe obča-
nov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 23/97) je potrebno
smiselno prilagoditi tako, da bruto etažna površina vseh
objektov na zemljišču (parceli) ne presega 40% velikosti
parcele. Ta faktor se obvezno izračunava pri vsakem posegu
v prostor posebej pred izdajo ustreznih dovoljenj.

36. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled občanom, podjet-

jem in drugim organizacijam na Občini Pivka in pristojni
službi za urejanje prostora.

37. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega načrta opravlja

pristojna Urbanistična inšpekcijska služba.

38. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 32001/98
Pivka, dne 22. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

892. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Pivka v letu 1998

Na podlagi 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 44/95 in 27/96) ter 57. člena člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97 in 70/97 ter odločbe US 6/94, 45/94,
20/95, 9/96, 44/96, 63/95 - obvezna razlaga) je Občin-
ski svet občine Pivka na 25. seji dne 22. 1. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Pivka

v letu 1998

1
Do sprejetja proračuna Občine Pivka za leto 1998 se

izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna na
podlagi proračuna Občine Pivka za leto 1997.
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2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati

sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v
enakih obdobjih po proračunu za leto 1997.

3
Določbe odloka o proračunu Občine Pivka za leto

1997, se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega finan-
ciranja v letu 1998.

4
Prihodki, ki bodo doseženi in odhodki, ki bodo izvršeni

v času začasnega financiranja, bodo vključeni v proračun
Občine Pivka za leto 1998.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 1998 dalje in velja do sprejetja proračuna Občine Pivka
oziroma najeveč do 30. 6. 1998.

Št. 03201/98
Pivka, dne 22. januarja 1998.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

PUCONCI

893. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Puconci za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/ 94), 29. in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
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. ter 94. člena statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97 in
87/97) ter v zvezi določil odloka o proračunu Občine Pu-
conci za leto 1997 (Uradni list RS, št. 31/97) in odloka o
spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za
leto 1997 (Uradni list RS, št. 11/98) je Občinski svet obči-
ne Puconci na 31. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci

za leto 1997

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Puconci za leto 1997, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Puconci.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine

Puconci se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihod-
kov in odhodkov proračuna za leto 1997:

– prihodki  448,501.876,48 SIT
– odhodki  445,518.956,56 SIT,

– presežek prihodkov nad odhodki pa znaša
2,982.919,92 SIT in se prenese v prihodke proračuna
Občine Puconci za leto 1998.

3. člen
Sredstva rezervnega sklada za leto 1997 znašajo na

dan 31. 12. 1997 2,250.000 SIT in predstavljajo stalno
proračunsko rezervo, ki znaša 0,5% prihodkov proračuna in
ki se izločijo iz denarnih sredstev ŽR ter se prenesejo kot
depozit na odpoklic.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna

Občine Puconci za leto 1997 ter njihova razporeditev sta
zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna in sta
sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-1/98
Puconci, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

RIBNICA

894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7–S11

Na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 44/95 in 37. člena zakona o urejanju prostora in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) je Občinski svet občine Ribnica na 27. redni seji
dne 26. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Hrastje v Ribnici R7–S11

 I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici
R7–S11, ki ga je izdelal AREA-LINE d.o.o., Podjetje za
prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring, Cesta 4. maja
51, Cerknica, pod številko 97/XI-83, v mesecu novembru
1997.

 II
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici se nanaša le na izgrad-
njo kanalizacijskega sistema.

 III
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici bo razgrnjen v prosto-
rih Občine Ribnica in Krajevni skupnosti Ribnica.
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Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave tega skle-
pa v Uradnem listu RS.

 IV
V času javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o ZN Hrastje v Ribnici bo organizirana
javna obravnava, ki bo dne 26. marca 1998 ob 18. uri v
sejni sobi Občine Ribnica.

 V
V času razgrnitve zainteresirani lahko podajo pisne pri-

pombe na osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ZN Hrastje v Ribnici na Občino Ribnica, oddelek
za komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3.

 VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01-352-12/97
Ribnica, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ROGAŠKA SLATINA

895. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Rogaška Slatina za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška

Slatina za leto 1997

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za

leto 1997 izkazuje:
SIT

– prihodke v višini 1.142,480.235
– odhodke v višini 791,764.312
– presežek prihodkov nad odhodki 350,715.923

2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine

Rogaška Slatina za leto 1997 izkazuje:
SIT

– prihodke v višini 9,201.430,50
– odhodke v višini 7,363.938,20
– presežek prihodkov nad odhodki 1,837.492,30

3. člen
Račun financiranja občine Rogaška Slatina za leto

1997 izkazuje:

SIT

– dolg občine do
ekološkega kredita s 1. 1. 1997 22,203.400
– odplačilo glavnice v letu 1997 2,337.200
– ostane za izplačilo 19,866.200

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997 v višini
350,715.923 SIT se prenese v proračun Občine Rogaška
Slatina za leto 1998 za določene namene.

5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu Rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 1997 v višini 1,837.492,30 SIT se prenese v na-
slednje leto za namene določene v 12. členu zakona o
financiranju občin.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-0002-6/98
Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

896. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96), 6. in 17. člena zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in
v skladu z določbami zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina
na 32. redni seji dne 25. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju občinske
uprave

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave (Uradni list RS, št. 53/95) se v drugem odstavku za
besedo”oddelki”, doda vejica in besedilo: “ režijski obrat “, v
4. točki se doda alinea:” – režijski obrat “.

2. člen
V 7. členu se črtajo 14., 15., 16. in 17. alinea.

3. člen
Za 7. členom se dodata novi 7.a in 7.b člen, ki glasita:

“7.a člen
“V režijskem obratu se izvaja obvezna gospodarska

javna služba gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Režijski
obrat je nesamostojen obrat v okviru Oddelka za okolje in
prostor.
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Režijski obrat:
– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– pridobiva, prodaja, menjuje in oddaja stavbna zem-

ljišča za gradnjo,
– ureja stavbna zemljišča za potrebe investicij,
– planira in upravlja finančna sredstva namenjena za

pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč,
– daje v najem občinske nepremičnine,
– vodi investicijske posle v zvezi z urejanjem stavbnih

zemljišč,
– pripravlja strokovne podlage za razslastitev,
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča,
– pripravlja izračun višine nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča,
– izvaja in vrši nadzor nad plačili zavezancev,
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogod-

be na obstaja predkupna pravica,
– uveljavlja predkupno pravico občine,
– obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja od-

ločbe in vodi evidenco o plačilih,
– planira, organizira in vrši nadzor nad izvajanjem manj-

ših posegov na področjih prometne varnosti, vzdrževanja
infrastukturnih objektov ter urejanja okolja,

– v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi organizira zim-
sko službo,

– v primeru elementarnih nesreč predlaga načrt najnuj-
nejših ukrepov takojšnje sanacije,

– opravlja vsa druga strokovna, tehnična, organizacij-
ska in administrativna dela za potrebe

– izvajanja gospodarske javne službe.
Viri financiranja režijskega obrata so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki.
Računovodska opravila za potrebe režijskega obrata

opravlja oddelek za finance.

7.b člen
Pri izvajanju gospodarske javne službe iz 7.a člena

tega odloka se neposredno uporabljajo določbe zakona o
stavbnih zemljiščih, ki urejajo:

– vrste in obseg javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja in njihovo oblikovanje,
– ter druge elemente, pomembne za opravljanje javne

službe.”

4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
“Oddelke, službo in režijski obrat vodijo vodje, ki so

lahko višji upravni delavci.”

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu.

Št. 06202-0002-1/98
Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

897. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 19. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 32. redni seji
dne 25. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o plačilu sorazmernega deleža stroškov za

pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in podrobnejši izra-

čun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objeki sekun-
darnega omrežja na območju Občine Rogaška Slatina.

2. člen
Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju

urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi
objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč in je zato po-
trebno gradbeno dovoljenje, je dolžan plačati sorazmerni
del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizi-
dati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnih zem-
ljišč, in ga priključiti na komunalne objekte in naprave, na
območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati soraz-
merni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizi-
dati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnega zem-
ljišča in ga priključiti na komunalne objekte in naprave,
zgrajene izven območja urejanja stavbnega zemljišča, je
dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavb-
nega zemljišča.

Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali
spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati soraz-
merni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z
novim objektom ali s spremembo namembnosti objekta po-
veča priključke na komunalne in druge objekte in naprave
sekundarnega omrežja oziroma se mora povečati zmoglji-
vost teh objektov in naprav in če za te še ni plačal sorazmer-
nega dela stroškov.

3. člen
Investitor iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2.

člena tega odloka plača sorazmerni del stroškov priprave in
opremljanja stavbnega zemljišča, kateri se ugotovi z investi-
cijskim programom urejanja stavbnih zemljišč na območju
urejanja.

4. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zem-

ljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča se določi
kot povprečje stroškov opremljanja za m2 stavbnega zem-
ljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekun-
darnega omrežja na vseh območjih urejanja v občini v pred-
hodnem letu in se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in
merili:
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A) lokacija predvidenega objekta:
I. območje: mesto Rogaška Slatina,
II. območje: ostala naselja v Občini Rogaška Slatina,
III. območje: zaselki, ki so oddaljeni od posameznega

naselja in ostala razpršena gradnja.
B) stopnja komunalne opremljenosti:

TABELA 1 – objekti in naprave individualne komunalne
rabe (60% izhodiščne cene)

Vrsta komunalnega voda I. območje II. območje III. območje

Toplovod ali plinski razvod 30% - -
Vodovod 16% 18% 20%
Fekalna kanalizacija 22% 24% -
Električno omrežje 16% 16% 16%
Telefonsko omrežje  8%  6%  4%
Kabelsko omrežje  8% - -
IKR – opremljenost skupaj 100% 64% 40%

TABELA 2 – objekti in naprave kolektivne komunalne
rabe (40% izhodiščne cene)

Vrsta komunalnega voda I. območje II. območje III. območje

Cesta 50% 40% 30%
Meteorna kanalizacija 15% 10% -
Javna razsvetljava 8% 6% 5%
Hidrantno omrežje 10% 5% 5%
Javna parkirišča 7% - -
Igrišča – javne zelene površine 10% 9% -
KKR – opremljenost skupaj 100% 70% 40%

Pri izračunu posamezne vrste komunalne opremljeno-
sti, ki v posameznem območju ni navedena, vendar obstoja,
se upošteva odstotek iz II. oziroma I. območja.

C) korekcijski faktor glede na lego – lokacijo objekta:
za I. območje K = 1,00
za II. območje K = 0,75
za III. območjeK = 0,50
D) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
K1 = 1,00 za stanovanjske objekte
K2 = 1,40 za počitniške objekte
K3 = 1,50 za poslovne objekte
K4 = 0,90 za proizvodne objekte
K5 = 0,70 za objekte družbenih dejavnosti
K6 = 0,70 za objekte deficitarnih dejavnosti
K7 = 0,50 garaže in zaprte športne objekte ter bazene
K8 = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte
K9 = 0,20 za kmetijske pomožne gospodarske objekte

(lope, kozolci, silosi) ter odprte rekreacijske površine (igrišča)

5. člen
Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stro-

škov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja ureja-
nja stavbnega zemljišča in deficitarne storitvene dejavnosti
določi občinski svet občine na dan 1. januarja za tekoče
koledarsko leto.

Izhodiščna cena velja za območje z največjo stopnjo
komunalne opremljenosti v občini, in sicer za objekte indivi-
dualne komunalne rabe 60% in za objekte kolektivne komu-
nalne rabe 40%.

Izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja se
opravi tako, da se število m2 (novega, prizidanega ali nadzi-
danega) objekta, to je koristna površina objekta po
JUS.UC2.100, pomnoži z izhodiščno ceno iz tega člena
odloka. V izračunu se upoštevajo kriteriji in merila iz 4. člena
tega odloka.

6. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zem-

ljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih
taks ter soglasij za priključitev objektov na komunalne objek-
te in naprave.

7. člen
Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov

opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objek-
te in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je
objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v nasled-
njih dveh letih.

8. člen
Krajevne skupnosti lahko investitorja, ki je že namen-

sko vlagal v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na
območju predvidene gradnje oprostijo plačila sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
do višine 20%.

Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo ko-
munalnih objektov in naprav s pisnim potrdilom krajevne
skupnosti, na območju, katere namerava graditi nov objekt,
prizidati ali nadzidati obstoječi objekt.

Za gradnjo javnih objektov lahko župan Občine Ro-
gaška Slatina investitorju zmanjša sorazmerni del stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča ali pa ga v
celoti oprosti plačila.

9. člen
Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov oprem-

ljanja stavbnega zemljišča in vsa prejšnja namenska plačila
investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na
območju predvidene gradnje se revalorizirajo s povprečnim
indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeniš-
tvo in industrijo gradbenega materiala.

10. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva

občinskega proračuna.

11. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zem-

ljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju na njego-
vo zahtevo občinska uprava.

Brez potrdila o plačanem prispevku ni možno izdati
gradbenega dovoljenja.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0002-3/98
Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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898. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter
meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega
plina in višine priključnine na plinovodno
omrežje v Rogaški Slatini

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) in 12. ter 20. člena
odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega
omrežja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96),
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 32. redni seji
dne 25. 2. 1998 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
T A R I F N EG A  S I S T E M A

 ter meril in kriterijev za oblikovanje cen
mestnega plina in višine priključnine na

plinovodno omrežje v Rogaški Slatini

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in

dopolnjuje tarifni sistem ter merila in kriteriji za oblikovanje
cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno
omrežje v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 27/96).

2. člen
V prvem odstavku 7. člena se beseda “investitorja”

nadomesti z besedo “koncedenta”. Drugi odstavek 7. člena
se črta.

3. člen
8. člen se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
“Zavezanci za plačilo za priključitev na javno plinovod-

no omrežje so vse pravne in fizične osebe, ki se priključijo
na plinovodno omrežje.

Zavezanec je dolžan plačati prispevek za priključitev na
javno plinovodno omrežje in nositi stroške izgradnje plinske-
ga priključka. Višina prispevka je naslednja:

1. Za stanovanjske objekte do 220 m2 koristne površi-
ne znaša prispevek za priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v
višini tolarske protivrednosti 2.500 DEM.

2. Za večstanovanjske objekte velikosti nad 220 m2

koristne površine znaša prispevek za priključitev:
– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v

višini tolarske protivrednosti 2.500 DEM ter tolarsko proti-
vrednost 5 DEM za vsak KW obratovalne moči plinskega
trošila nad 50 KW.

3. Za poslovne, proizvodne in druge objekte z odjem-
no močjo plinskega trošila do 50 KW znaša prispevek za
priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v
višini tolarske protivrednosti 2.500 DEM.

4. Za poslovne, proizvodne in druge objekte z odjem-
no močjo plinskega trošila nad 50 KW znaša prispevek za
priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v
višini tolarske protivrednosti 2.500 DEM ter tolarsko proti-
vrednost 10 DEM za vsak KW obratovalne moči plinskega
trošila nad 50 KW.

5. Za vse objekte javnih zavodov, za katere je investitor
občina, znaša prispevek za priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v
višini tolarske protivrednosti 2.500 DEM, ne glede na moč
plinskega trošila.

6. Za vse primarne objekte in naprave, ki služijo za
daljinsko ogrevanje stanovanjske soseske se poravnajo sa-

mo stroški za dejansko priključitev na javno plinovodno
omrežje.

Dejanski stroški za priključitev na javno plinovodno
omrežje se določijo s pogodbo o dobavi zemeljskega plina,
katero skleneta zavezanec in distributer zemeljskega plina.

Plačilo prispevka za priključitev se določi s pogodbo
med Občino Rogaška Slatina in zavezancem za plačilo.”

4. člen
V prvem odstavku 10. člena se črtajo zadnje tri bese-

de, za besedo “priključitvi” se postavi pika.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0002-14/98
Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

899. Sklep o vrednosti točke za izračun višine
komunalnih taks v Občini Rogaška Slatina v letu
1998

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) in v skladu s 4. členom
odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 61/96) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne
25. 2. 1998 sprejel

S K L E P

1. Vrednost točke za izračun višine komunalnih taks v
Občini Rogaška Slatina v letu 1998 znaša 11 SIT.

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

Št. 06202-0002-10/98
Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

900. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) in v skladu z 29. in 63.
členom zakona o uresničevanju javnega interesa na področ-
ju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture
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I
Javna infrastruktura na področju kulture na območju

Občine Rogaška Slatina postane naslednja nepremičnina,
ki je bila na dan 17. 12. 1994 družbena lastnina v upravlja-
nju krajevne skupnosti in je pretežno namenjena opravljanju
kulturnih dejavnosti:

1. Krajevna knjižnica Rogaška Slatina, Celjska c. 3 a,
parc. št. 809/1, v k. o. Rogaška Slatina, vl. št. 1138,
prostori v okviru kulturnega doma Rogaška Slatina v izmeri
200 m2.

2. Nepremičnina iz 1. tč. tega sklepa se kot javna
infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški
knjigi.

II
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša

tudi oprema v nepremičnini iz I. tč. tega sklepa, ki služi
kulturnim dejavnostim.

III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-0002-11/98
Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

SLOVENJ GRADEC

901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95), sta Svet mestne
občine Slovenj Gradec na 38. seji dne 26. 2. 1998 in
Občinski svet občine Mislinja na 39. seji dne 26. 2. 1998
sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Slovenj Gradec

I
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna

določila odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavo-
da Glasbena šola Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97).

II
Dopolni se 6. člen odloka tako, da se dodajo nasled-

nje alinee:
“– I/60.230 – prevozi šolskih otrok in stvari (glasbil),
– I/60.220 – dajanje kombiniranega vozila z voznikom

v najem,
– M/80.422 – drugo izobraževanje,

– K/70.203 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
skladno z namembnostjo,

– DE/22.14 – izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa,

– O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve”,

tako, da se 6. člen odloka glasi:
Dejavnost zavoda:
“– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniš-

kih del,
– O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– I/60.230 Prevozi šolskih otrok in stvari (glasbil),
– I/60.220 Dajanje kombiniranega vozila z voznikom v

najem,
– M/80.422 Drugo izobraževanje,
– K/70.203 Dajanje lastnih nepremičnin v najem sklad-

no z namembnostjo,
– DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-

pisa,
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prire-

ditve.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali

spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja
ustanoviteljev.”

III
Spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 026-006/97
Slovenj Gradec, dne 2. marca 1998.

Predsednik Predsednik
Občinskega sveta Sveta mestne občine

občine Mislinja Slovenj Gradec
Dominik Javornik l. r. Niko R. Kolar l. r.

902. Sklep o določitvi cene zemeljskega plina v
Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statu-
ta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95,
1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne
26. februarja sprejel

S K L E P
o določitvi cene zemeljskega plina v Mestni

občini Slovenj Gradec

I
Cena zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gra-

dec po posameznih skupinah porabnikov:
1. Porabniki v blokih in hišah z najmanj dvema odjemni-

ma mestoma
A: Fiksni del: 11.844 SIT/leto + 6,5% prometni davek

= 12.613,86 SIT/leto
B: Gibljivi del: 32,42 SIT/Sm3 + 5% prometni davek =

34,04 SIT/Sm3

2. Porabniki v hišah z enim odjemnim mestom
A: Fiksni del: 19.737 SIT/leto + 6,5% prometni davek

= 21.020,12 SIT/leto
B: Gibljivi del: 32,42 SIT/Sm3 + 5% prometni davek =

34,04 SIT/Sm3
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3. Komercialni porabniki s priključno močjo do 50kW
A: Fiksni del: 32.887 SIT/leto + 6,5% prometni davek

= 35.024,87 SIT/leto
B: Gibljivi del: 32,42 SIT/Sm3 + 5% prometni davek =

34,04 SIT/leto
4. Komercialni porabniki s priključno močjo nad 50kW
B: Gibljivi del: 40,31 SIT/Sm3 + 5% prometni davek =

42,32 SIT/Sm3.

II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 311-026/97
Slovenj Gradec, dne 2. marca 1998.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997

Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi
29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90), 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter na podlagi 77. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 5.
3. 1998 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Šmarje pri Jelšah za leto 1997

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri

Jelšah za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni
račun rezerv.

2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje za Občino Šmar-

je pri Jelšah za leto 1997 izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke 665,805.462,92 SIT
– odhodke 683,917.583,51 SIT
b) Račun financiranja:
– prihodke 23,500.000 SIT
– odhodke –
Presežek prihodkov nad odhodki 5,387.879,41 SIT

se prenese v proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto
1998 in se uporabi za plačilo neporavnanih obveznosti v
letu 1997.

2. Zaključni račun sredstev rezerv:
– prihodke 5.332.778,73 SIT
– odhodke 472.255,50 SIT

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu sredstev rezerv Občine Šmarje pri Jelšah v znesku
4,860.523,23 SIT se prenese v sredstva rezerv Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 1997.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa pro-

računa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997 je sestavni
del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 060202-9/98
Šmarje pri Jelšah, dne 6. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

904. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu
1998

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 44.b člena starega zako-
na o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85
in 33/89) v povezavi s 57. in 58. členom novega zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in
20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun promet-
ne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepre-
mičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za
podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in
opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS,
št. 22/90) ter 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne
5. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

v letu 1998

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1.
1998 za območje občine Šmarje pri Jelšah znaša
109.320 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od

povprečne gradbene cene iz 1. člena tega zakona odloka in
znaša 0,9 % povprečne gradbene cene.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Šmarje pri Jelšah za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebival-
cev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1998 16.500 SIT za m2

koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe

7.350 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
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– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 9.150
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o
stavbnih zemljiščih.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 1997 (Uradni list RS, št. 14/97).

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 060202-10/98
Šmarje pri Jelšah, dne 6. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

TREBNJE

905. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Trebnje prešel na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Socialdemokratske
stranke Slovenije

Na podlagi sklepa 30. seje Občinskega sveta občine
Trebnje z dne 11. 2. 1998, s katerim je ugotovil, da je
Toniju Kotar prenehal mandat člana Občinskega sveta obči-
ne Trebnje, je Občinska volilna komisija občine Trebnje na
podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95)

u g o t o v i l a

da je mandat člana Občinskega sveta občine Trebnje
prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialde-
mokratske stranke Slovenije v 2. volilni enoti za volitve čla-
nov Občinskega sveta občine Trebnje.

Novi član Občinskega sveta občine Trebnje je Marjan
Kolenc, roj. 16. 8. 1968, stanujoč v Mokronogu, Prelo-
ge 12.

Kandidat je dne 4. 3. 1998 podal izjavo, da je priprav-
ljen opravljati navedeno funkcijo.

Št. 006-07-1/98
Trebnje, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

Občine Trebnje
Mitja Prijatelj, dipl. jur. l. r.

VIDEM

906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Videm za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Videm na 34.
redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Videm

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun za leto 1997, katerega

sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki znašajo:

Planirano Doseženo
SIT SIT

1. Po zaključnem
računu
– prihodki 407,296.243,00 436,261.463,81
– odhodki 405,294.444,10 436,254.218,34
– presežek prihodkov 7.245,47
2. Po zaključnem računu
sredstev rezerv
– prihodki 2,200.000,00
– odhodki
– presežek prihodkov 2,200.000,00

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna

Občine Videm v znesku 7.245,47 SIT se prenese v prora-
čun Občine Videm za leto 1998.

4. člen
Presežek prihodkov sredstev rezerv za leto 1997 v

znesku 2,200.000 SIT se prenese v prihodek sredstev
rezerv Občine Videm za leto 1998.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2/98
Videm, dne 3. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Videm
Friderik Bračič l. r.

907. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Videm
(Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) je Občinski
svet občine Videm na seji dne 27. 1. 1998 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Videm za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Videm za leto 1998 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe in drugih nalog občine.

2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998

znašajo 389,048.000 SIT, in sicer:

Bilanca prihodkov in odhodkov SIT

– prihodki 389,048.000
– odhodki 405,381.906
– deficit –16,333.906

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov.

3. člen
Skupni obseg prihodkov in odhodkov v bilanci prihod-

kov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje v reba-
lansu proračuna, ki ga sprejme občinski svet.

4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1998 se

izloča 0,5% rezerve Občine Videm do 2% letnih doseženih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je

župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje
proračuna je odgovoren župan.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih pri-
hodkov in odhodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom
občinskega sveta določeno drugače.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

10. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejena za po-
samezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spre-
membo občinskega proračuna.

11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenov javne uporabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki,

– uporabi sredstva rezerv za premeščanje likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstva rezerv za namene iz 12. člena zako-
na o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačno do konca proračunskega leta,

– porabi sredstva za sponzorstvo do višine, določene s
proračunom,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih računskih sred-
stev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko
pooblasti tudi druge osebe, ki so dogovorne za finančno
poslovanje občine.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 11/98
Videm, dne 27. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Videm
Friderik Bračič l. r.

VRHNIKA

908. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana
Cankarja

Na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja in 29. člena
statuta Občine Vrhnika je Občinski svet občine Vrhnika na
28. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda
OŠ Ivana Cankarja

1. člen
Prvi odstavek 10. člena odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja se do-
polni z:

– I/60.21 Drug kopenski potniški prevoz na
rednih progah,

– I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz,
– H/55.51 storitve menz,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti.
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2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski

svet občine Vrhnika.

Št. 11/3- 028/97
Vrhnika, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

909. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Log
Dragomer

Na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer in 29. člena
statuta Občine Vrhnika je Občinski svet občine Vrhnika na
28. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda
OŠ Log Dragomer

1. člen
Prvi odstavek 10. člena odloka o ustanovitvi javnega

vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer se do-
polni z:

– I/60.21 Drug kopenski potniški prevoz na
rednih progah,

– I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz,
– H/55.51 Storitve menz,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski

svet občine Vrhnika.

Št. 11/1-028/98
Vrhnika, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

ŽALEC

910. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta stanovanjske soseske V.
Žalec in soseske Frenga Žalec

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 19. februarja 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske
Frenga Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in sose-
ske Frenga Žalec, ki jih je izdelal Razvojni center – Planira-
nje, d.o.o. Celje pod št. proj. 028/96 v januarju 1998 in so
sestavni del tega odloka.

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stano-

vanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec se nana-
šajo na:

a) pozidavo s stanovanjskimi, infrastrukturnimi in po-
slovnimi objekti ter z objekti za družbene dejavnosti in re-
kreacijo znotraj še prostih površin oziroma na dopolnilno
gradnjo na posameznih karejih ureditvenega območja zazi-
dalnega načrta;

b) spremembo meje ureditvenega območja zazidalne-
ga načrta v jugovzhodnem delu tako, da se iz ureditvenega
območja izločijo površine, ki jih ureja odlok o ureditvenem
načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim
vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96 in 78/96).

3. člen
Za ureditveno območje zazidalnega načrta stanovanj-

ske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, ki ga ne
obravnava ta odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalne-
ga načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga
Žalec (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN) – 5.
člen tega odloka, veljajo določila odloka o zazidalnem načr-
tu stanovanjske soseske V. v Žalcu (Uradni vestnik Celje, št.
16/68), odloka o zazidalnem načrtu soseske Frenga Žalec
(Uradni vestnik Celje, št. 11/69 in 23/70 ter Uradni list
SRS, št. 42/72) in odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta stanovanjske soseke V. v Žalcu in zazi-
dalnega načrta soseske Frenga Žalec (Uradni list SRS, št.
10/82).

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen
Celotno območje zazidalnega načrta

Celotno območje zazidalnega načrta stanovanjske so-
seske V. Žalec in soseske Frenga Žalec meji na jugu na
Savinjsko cesto, na vzhodu poteka meja po Aškerčevi ulici
do Oničeve ulice, poteka po njej do njenega vzhodnega
roba, kjer se obrne proti jugu po vzhodni meji zemlj. parc.
št. 835/6 k.o. Gotovlje in nato po južni meji parcele št.
835/2 k.o. Gotovlje proti vzhodu do Velenjske ceste. Meja
se obrne proti severu in poteka po Velenjski cesti do magi-
stralne ceste M 10 Celje–Ljubljana, kjer se obrne proti
zahodu in poteka po južnem robu magistralne ceste do
križišča z Gotoveljsko cesto. Zahodna meja poteka po Go-
toveljski cesti proti jugu do križišča s Savinjsko cesto.

Površina celotnega ureditvenega območja zazidalnega
načrta, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu stano-
vanjske soseske V. v Žalcu (Uradni vestnik Celje, št. 16/68),
z odlokom o zazidalnem načrtu soseske Frenga Žalec (Urad-
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ni vestnik Celje, št. 11/69 in 23/70 ter Uradni list SRS, št.
42/72) in z odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidal-
nega načrta stanovanjske soseske V. v Žalcu in zazidalnega
načrta soseske Frenga Žalec (Uradni list SRS, št. 10/82) se
zmanjša za 2,50 ha in meri ca. 33,70 ha.

5. člen
Posamezni deli območja – kareji

Ureditveno območje je zaradi preglednosti razdeljeno v
5 karejev z oznakami A, B, C, D in E. Vse navedene parcele
ležijo v k.o. Gotovlje.

Kare A:
Nahaja se na severozahodnem delu območja in je ome-

jen na severu z južnim robom magistralne ceste M10 Celje–
Ljubljana, na vzhodu z zahodnim robom Ulice heroja Stane-
ta. Južna meja poteka od Ulice heroja Staneta proti zahodu
po južnem robu zemlj. parc. št. 162/6, 162/1, prečka
cesto 1758/1 in se nadaljuje proti zahodu po južnem robu
parcel 171/13 in 171/14. Meja se obrne proti jugu po robu
parcel 237/26 in 215/1, nato proti zahodu po južnem robu
parcele 215/1 do Arničeve ulice, jo prečka in teče po
njenem zahodnem robu proti severu do parcele 237/1. V
nadaljevanju poteka meja po zahodni meji parcele 237/1,
240/1, zaobide parceli 237/12 in 171/21 ter se nadaljuje
po zahodnem robu parcele 171/1 proti severu in nato proti
zahodu po južnem robu parcel 170/1 in 170/2, nato se
obrne proti severu po zahodnem robu parcele 170/2 do
južnega roba parcele 35/1, po katerem gre proti zahodu do
izhodiščne točke v križišču magistralne ceste in Gotoveljske
ceste.

Kare A meri ca. 6,4 ha.

Kare B:
Leži na severovzhodnem delu ureditvenega območja.

Severna meja poteka po južnem robu magistralne ceste M10
Celje–Ljubljana, vzhodna po zahodnem robu Velenjske ce-
ste, južna po severnem robu parkirišč osnovne šole in južnem
robu kompleksa športnih igrišč ter zahodna po vzhodni meji
funkcionalnega zemljišča nogometnega stadiona.

Območje meri ca. 2,2 ha.

Kare C:
Območje na jugozahodnem delu ureditvenega območ-

ja je omejeno na zahodu z vzhodnim robom Gotoveljske
ceste, na severu z južnim robom Tomšičeve ulice, na vzho-
du z zahodnim robom parcele št. 1757/2 k.o. Gotovlje in
jugu s severnim robom Savinjske ceste.

Kare C meri ca. 1,4 ha.

Kare D:
Nahaja se na južnem delu ureditvenega območja.

Vzhodna in južna meja potekata po zahodnem robu Ulice
heroja Staneta in severnem robu Savinjske ceste, zahodna
meja pa po vzhodnem robu parcele 197/11. Severna meja
teče po severnem robu Tomšičeve ulice, zaobide parcelo
195/4, prečka parcelo 195/18 in se nadaljuje po sever-
nem robu parcele 195/24.

Območje meri ca. 1,4 ha.

Kare E:
Kare vključuje jugovzhodni del ureditvenega območja.

Južna meja poteka po Savinjski cesti do Aškerčeve ulice,
kjer se obrne proti severu po zahodnem robu Aškerčeve
ulice do parcele 157/3. Po južnem robu te parcele – parki-
rišče teče meja proti zahodu do občinske poti ob nogomet-
nem stadionu in se nadaljuje po tej poti do parcele 161/2.

Tu se obrne proti jugu po vzhodnem robu parcel št. 161/2,
150/4 in 149/5. V oddaljenosti ca. 35 m severno od objek-
ta Žana se obrne proti zahodu in prečka parceli 149/5 ter
149/3 k.o. Gotovlje do vzhodnega roba Ulice heroja Stane-
ta, po katerem se nadaljuje proti jugu do križišča s Savinjsko
cesto.

Kare E meri ca. 4,1 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

6. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN je namenjeno

pozidavi z objekti, katerih dejavnosti spadajo med prevladujo-
če dejavnosti posameznih karejev ali pa so z njimi povezane.

Kare A:
– predvidena je gradnja 4 enodružinskih stanovanjskih

hiš kot dopolnitev obstoječe stanovanjske pozidave,
– prostor severno in zahodno od obstoječe blokovne

zazidave je namenjen novogradnji treh nizov stanovanjskih
blokov in enega niza poslovno-stanovanjskega bloka (po-
slovni prostori v kletni etaži za nehrupno trgovsko, servisno
in poslovno dejavnost),

– v obcestnem pasu magistralne ceste M 10 je predvi-
dena gradnja bencinskega servisa s spremljajočimi prostori
(prodajalna, avtopralnica, avtosalon, avtoservis, gostinski lo-
kal), 3 nizi garažnih boksov, garažna hiša, poslovni objekt za
trgovsko in servisno dejavnost, avtobusna postaja, spre-
memba namembnosti obstoječe kotlarne, poslovni objekt in
gradnja prizidka k obstoječemu poslovno-stanovanjskemu
objektu,

– parkirne površine za potrebe prebivalcev blokov so
predvidene ob internih dovoznih cestah (211 parkirnih mest),
v nizih garažnih boksov (72 garažnih boksov) in v garažni hiši
(60 garaž), za potrebe stanovalcev – individualnih stanovanj-
skih objektov pa v sklopu funkcionalnih zemljišč,

– parkirne površine za potrebe javnih objektov (bencin-
ski servis, poslovni objekt, avtobusna postaja) so predvide-
ne na funkcionalnih zemljiščih teh objektov,

– zelenicam je namenjen prostor južno od magistralne
ceste M 10, pas ob internih dovoznih cestah (drevoredi) in
površine ob stanovanjskih blokih, ki se proti stanovanjske-
mu območju zaključujejo z notranjimi dvorišči,

– v atriju poslovnega objekta je predvidena ureditev
manjšega trga.

Kare B:
– predvidena je ureditev parka z otroškim igriščem kot

dopolnitev obstoječega športno-rekreacijskega centra.

Kare C:
– prostor med obstoječo stanovanjsko pozidavo in ob-

cestnim pasom (10 m od Savinjske ceste) je namenjen
gradnji prizidkov in samostojnih objektov za stanovanjsko
oziroma nehrupno storitveno in servisno dejavnost.

Kare D:
– predvidena je gradnja prizidka h gasilskemu domu in

prizidka k poslovnemu objektu za oskrbne, storitvene ali
družbene dejavnosti,

– zemljišče južno od obstoječega objekta Telekoma je
namenjeno ureditvi javnega parkirišča (26 parkirnih mest).

Kare E:
– na lokaciji obstoječe avtobusne postaje je predvide-

na gradnja novega poslovnega objekta za trgovsko, gostin-
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sko, obrtno dejavnost in poslovne prostore mestnega zna-
čaja ter sprememba namembnosti obstoječega objekta av-
tobusne postaje v prostore za gostinsko, servisno ali trgov-
sko dejavnost,

– ob blagovnici Žana je predvidena gradnja prizidka,
– prostor vzhodno od hotela je namenjen gradnji baze-

na s spremljajočimi prostori (savna, fitnes, zimski vrt),
– predvidena je razširitev objekta glasbene šole (nadzi-

dava, dozidava),
– na severnem zaključku Aškerčeve ulice je predvide-

na gradnja poslovno-stanovanjskega objekta za dejavnost,
ki ne vpliva negativno na okolje,

– predvidena je razširitev obstoječega parkirišča se-
verno od kulturnega doma (62 novih parkirnih mest),

– v atriju južno od blagovnice Žana je predvidena uredi-
tev manjšega trga,

– zelenicam je namenjen prostor ob poslovnih in druž-
benih objektih, pas ob dostopnih poteh (drevored) ter na
parkiriščih (zasaditev drevja).

Obstoječi objekti:
– dovoljena je dozidava, nadzidava in adaptacija obsto-

ječih objektov po predhodni prostorski preveritvi,
– dovoljena je sprememba namembnosti obstoječih

stanovanjskih objektov po predhodni prostorski preveritvi in
ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo okolja.

7. člen
Rušenje objektov
Zaradi predvidenih posegov na območju sprememb in

dopolnitev ZN je predvideno rušenje dveh objektov v kareju E:
– stanovanjski objekt Aškerčeva ulica 8,
– objekt s klubskimi prostori Aškerčeva ulica 10.
Na objektih, ki so z načrtom predvideni za rušenje, so

dovoljena nujna potrebna vzdrževalna dela. Prizidave, dozi-
dave in nadzidave ter druga dela, ki bi povečala gradbeno
vrednost objekta, niso dopustna. Rušenje objektov je pred-
videno samo v primeru ustrezne novogradnje oziroma uredi-
tve površin.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

8. člen
Za urbanistično oblikovanje območja sprememb in do-

polnitev ZN veljajo naslednji pogoji:
Splošno:
– ohranitev obstoječih objektov in ureditve pripadajo-

čih funkcionalnih zemljišč z zgrajeno prometno, komunalno
in energetsko infrastrukturo v največji možni meri.

Kare A:
– vzdolžna os blokovne zazidave v smeri vzhod–zahod

in sever–jug,
– orientacija dnevnih prostorov stanovanj v smeri proti

vzhodu in zahodu v lamelah z osjo sever–jug in v smeri proti
jugu v lamelah z osjo vzhod–zahod,

– členitev višinskega gabarita blokovne zazidave na na-
čin, da je ustvarjen prehod med obstoječo visoko blokovno
zazidavo ter enodružinsko zazidavo in kmetijskimi površinami,

– lociranje objektov infrastrukturnega značaja v obcest-
ni pas magistralne ceste M 10 (visoka obremenitev prostora
ob cesti s komunalnim hrupom),

– ureditev zemeljskih nasipov ob dostopih na vhodni
podest stanovanjskih blokov in ureditev notranjih dvorišč na
drugi strani,

– ureditev ploščadi s primerno opremo na severni stra-
ni poslovno-stanovanjskega bloka,

– krožna zasnova dovoznih cest,
– pravokotni tlorisni gabarit enodružinskih stanovanj-

skih hiš z daljšo stranico v smeri vzhod–zahod, orientacija
bivalnih prostorov proti jugu in zahodu, uvoz v garažo s
servisne ceste.

Kare C:
– dopolnilna gradnja prizidkov in samostojnih objektov

do gradbene linije v oddaljenosti 10 m od Savinjske ceste.

Kareji A, D in E:
– upoštevanje v grafičnem delu določene gradbene

linije – odmik od ceste za poslovne objekte v kareju A, D in
E, prizidek gasilskega doma, glasbeno šolo, bazen, prizidek
blagovnice in poslovno-stanovanjsko hišo v kareju E ter
ureditev dostopov do teh objektov z obstoječih prometnih
površin,

– premostitev višinske razlike med obstoječim plato-
jem pred blagovnico Žana in predvidenim platojem severno
od novega poslovnega objekta s stopnicami v obliki polkro-
ga (amfiteater) v kareju E.

9. člen
Za arhitektonsko oblikovanje objektov veljajo naslednji

pogoji:
Splošno:
– vertikalni gabariti vseh predvidenih objektov so opi-

sani v arhitektonski zazidalni situaciji.

Kare A:
1. Blokovna zazidava
– določena je linija maksimalnega tlorisnega gabarita

objektov,
– vertikalni gabarit je K+P+3 in K+P+4 in je po objektih

razviden iz arhitektonske zazidalne situacije,
– členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlori-

snega gabarita,
– zaradi vedutno izpostavljene lokacije ob magistralni

cesti morajo biti fasade primerno členjene in oblikovane,
– zaradi bližine magistralne ceste in obremenitev s ko-

munalnim hrupom je obvezna dodatna protihrupna zaščita
severnih fasad stanovanjskih blokov,

– streha bo dvokapnica z naklonom 25–30° in temno
kritino.

2. Poslovni objekt
– določena linija maksimalnega tlorisnega gabarita
– bruto tlorisni gabarit 1350 m2

– etažnost P+IP
– streha dvokapnica

v naklonu 30-35°
– kritina temna
3. Enodružinska stanovanjska gradnja
– maksimalni tlorisni gabarit 10 x 12 m
– etažnost P+1
– streha dvokapnica, smer

slemena vzhod–
zahod, naklon 25-35°,
temna kritina

– oblikovanje objekti se prilagajajo
obstoječim objektom

– kota pritličja ca. 20-30 cm nad
nivojem obstoječega
terena
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Kare C:
– novogradnje kot zapolnitve med obstoječimi objekti

in adaptacije, ter prizidave obstoječih objektov, je oblikovno
prilagoditi obstoječi zazidavi.

Kare D:
1. Poslovni objekt
– bruto tlorisni gabarit 550 m2

– etažnost P+2
– streha dvokapnica, temna

kritina
– oblikovanje skrbno oblikovanje

fasad s poudarjenimi
uličnimi fasadami

2. Prizidek gasilskega doma
– bruto tlorisni gabarit 675 m2

– etažnost P+1
– oblikovanje skrbno oblikovanje

fasad s poudarjeno
ulično fasado

Za oba objekta je določena linija maksimalnega tlori-
snega gabarita.

Kare E:
1. Poslovni objekt
– bruto tlorisni gabarit 1030 m2

– etažnost P+2
– streha dvokapnica, temna

kritina
2. Glasbena šola
– bruto tlorisni gabarit 1020 m2

– etažnost K+P+1
3. Poslovno-stanovanjska hiša
– maksimalni tlorisni gabarit 15 x 20 m
– etažnost P+1+IP
– streha dvokapnica v naklonu

30–35°
– kritina temna
4. Bazen s spremljajočimi prostori
– tlorisni bruto gabarit 780 m2

– etažnost P
5. Prizidek blagovnica
– tlorisni bruto gabarit 350 m2

– etažnost P+1
Za vse objekte je določena linija maksimalnega tlori-

snega gabarita.
Zaradi izpostavljene lokacije v novem centru mesta je

potrebno skrbno oblikovanje fasad s poudarjenimi uličnimi
fasadami in fasadami, ki mejijo na trg.

10. člen
Tolerance

Elementi za zakoličbo objektov so opredeljeni v spre-
membah in dopolnitvah ZN iz 1. člena tega odloka in so
obvezni.

V grafičnih prilogah so določene linije maksimalnega
tlorisnega gabarita za naslednje objekte oziroma skupine
objektov:

– blokovno zazidavo v kareju A,
– poslovne objekte v kareju A, D in E,
– prizidek gasilskega doma v kareju D,
– glasbeno šolo, bazen in prizidek blagovnice v kareju E.
Za enodružinske stanovanjske hiše so določeni maksi-

malni možni tlorisni gabariti.
Odmiki vseh objektov od prometnic so obvezujoči.
Višinski gabariti so določeni okvirno s številom etaž,

natančneje bodo določeni v idejnih zasnovah objektov.

Tolerance pri tlorisnih in višinskih gabaritih:
Pri stanovanjskih objektih – blokih in enodružinskih

hišah je dovoljena le gradnja z zazidalnim načrtom določe-
nih ali manjših objektov. Za ostale objekte so kot tolerance
dovoljene spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov pod
pogoji, da spremembe ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in
realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi,
zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje
okolja.

Tolerance pri namembnosti objektov:
V kareju C je dovoljena sprememba namembnosti ob-

stoječih stanovanjskih objektov v poslovno-stanovanjske ob-
jekte kakor tudi dopolnilna gradnja (novogradnje, prizidave)
za nehrupno storitveno in servisno dejavnost pod pogojem,
da investitor z oceno vplivov na okolje dokaže, da vplivi na
okolje ne bodo presegali zakonsko dovoljenih ravni.

Tolerance pri funkcionalnih zemljiščih:
Meje funkcionalnih zemljišč so informativne. Kot tole-

rance so možne korekcije pri zakoličbi na terenu.
Tolerance pri ureditvi parkirnih površin:
Zazidalni načrt predvideva tlorisne dimenzije parkirnega

mesta 5 x 2,5 m, s talno obeležbo za dimenzije 4,6 x 2,3 m je
možno pridobiti ustrezno večje število parkirnih mest.

V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načr-

ta je potrebno urediti proste zelene površine kot jih prikazuje
koncept zasaditve v grafičnem delu ZN z naslednjo funkcijo:

– mestno-higienska funkcija zelenja: to je zelenje, ki je
predvideno zaradi zadrževanja hrupa, prahu in izboljšave
zraka. Takšno vlogo imajo obvezni zeleni tamponi južno od
magistralne ceste M 10, ki ločijo prometnico od zazidanih,
športnih in parkovnih površin, zasaditev drevja na parkirišču,
drevoredi ob servisnih cestah in peš poteh (od parkirišča do
kulturnega doma in glasbene šole) ter nekatere skupine
dreves, ki ločijo med seboj različne dejavnosti (med območ-
jem kulturnega doma in predvidenim bazenom);

– oblikovalska funkcija: to so nekateri drevoredi, sku-
pine drevja ob križiščih, soliterna drevesa, ki ločujejo posa-
mezna območja med seboj ali jih povezujejo in pomenijo v
prostoru orientacijske točke oziroma nekaj, s čemer se pro-
stor identificira;

– ambientalna funkcija: to so zelene in proste površi-
ne, ki ustvarjajo določene zaključene prostore s svojimi
specifičnimi vizualnimi in ambientalnimi rešitvami. Mednje
sodijo predvideni park severno od osnovne šole in zelene
površine ob kulturnem domu, ter zasaditev ob centralnem
igrišču in ploščadi notranjega dvorišča stanovanjskih blokov
in zasaditev ob nizu garaž.

Koncept zasaditve v spremembah in dopolnitvah ZN je
osnova za podrobnejšo obdelavo v projektu zunanje ureditve.

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

12. člen
Promet

Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo
naslednji pogoji:

– ureditev prometa na obodnih cestah ureditvenega
območja sprememb in dopolnitev ZN kot to opredeljujejo
sprejete “Urbanistične zasnove naselja Žalec” kot sestavni
del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 69/93),
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– izgradnja notranjega cestnega omrežja v kareju A:
interna dovozna cesta v smeri vzhod–zahod in nanjo pravo-
kotne servisne ceste, ki napajajo objekte ob magistralni
cesti M 10, na drugi strani pa se priključujejo na že obstoje-
če cestno omrežje stanovanjske soseske,

– priključitev predvidenih objektov v karejih C, D in E
na obstoječe cestno omrežje,

– vzpostavitev takšnega prometnega režima v kareju A,
da bo notranje cestno omrežje namenjeno samo prometu
vozil stanovalcev in uporabnikov objektov ter urgentnemu
dovozu,

– ureditev parkirišč ob dovoznih cestah oziroma v sklo-
pu funkcionalnih zemljišč predvidenih objektov,

– izgradnja treh nizov garažnih boksov (72 boksov) in
garažne hiše (60 garaž) v kareju A,

– ureditev prometnih površin avtobusne postaje (krožni
promet z bočnimi postajališči za avtobuse),

– ureditev manipulacijske ploščadi bencinskega servi-
sa z desnim uvozom in izvozom na magistralno cesto M 10,

– ureditev kolesarskega prometa na način, da sledi
cestam in glavnim peš povezavam,

– ureditev manjšega trga s popločenimi površinami,
manjšimi zelenimi površinami, fontano ali skulpturami ter
možnostjo ureditve letnih vrtov gostinskih lokalov v atriju
poslovnega objekta v kareju A in južno od blagovnice Žana v
kareju E,

– ureditev vseh karejev sprememb in dopolnitev ZN na
način, da je omogočeno nemoteno gibanje pešcev (otroci,
odrasli, invalidi) tako znotraj območja ZN kot tudi zunaj ob-
močja ZN,

– pred izgradnjo bodoče avtobusne postaje je potreb-
no izdelati prometno presojo ustreznosti priključevanja avto-
busne postaje in kareja A na ulico Heroja Staneta. Prometna
presoja mora opredeliti potrebo po semaforizaciji predvide-
nega cestnega priključka.

13. člen
Vodovodno omrežje

Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– oskrba uporabnikov s pitno vodo se zagotovi iz ob-

stoječega vodovodnega omrežja, ki ga je potrebno ustrezno
dograditi,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je po-
trebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo za dogra-
ditev vodovodnega omrežja in ga zgraditi,

– pred priključitvijo predvidenih objektov na vodovod-
no omrežje je potrebno zgraditi transportni vodovod ∅ 400,
ki poteka ob severnem robu obravnavanega kareja A,

– priključevanje poslovno stanovanjskih objektov na vo-
dovodno omrežje je možno v okviru razpoložljivih vodnih
virov oziroma po zagotovitvi dodatnega vodnega vira in iz-
gradnji vodohrama Plevno II,

– na predvidenem vodovodnem omrežju je potrebno
predvideti in namestiti nadzemne hidrante za potrebe proti-
požarne zaščite, v skladu s pravilnikom o tehničnih normati-
vih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje
požara,

– gradnja garažnih boksov ob objektu kotlovnice je
mogoča po predhodnem soglasju Javnega komunalnega
podjetja Žalec in določitvi mikrolokacije vrtine tople vode.

14. člen
Kanalizacijsko omrežje

Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– odvodnjo odpadnih vod z obravnavanega območja je

potrebno zagotoviti preko obstoječega kanalizacijskega

omrežja, ki se ga ustrezno dogradi, obratuje pa v mešanem
sistemu,

– predvideno kanalizacijsko omrežje kareja A je po-
trebno dograditi v dveh delih. Zahodni del predvidenega
kanalizacijskega omrežja se navezuje na kanal ∅ 80, ki
poteka po koridorju Kidričeve ulice. Vzhodni del omrežja
kareja A pa se navezuje na kanal, ki poteka v koridorju Ulice
heroja Staneta,

– v primeru neustreznih vzdolžnih sklonov predvidene
kanalizacije oziroma ekonomsko učinkovitejše rešitve, je
dopustna sprememba zasnove predvidenega kanalizacijske-
ga omrežja, sprememba pa mora biti izdelana pod pogoji in
v soglasju z upravljalcem kanalizacijskega omrežja Javno
komunalno podjetje Žalec,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je po-
trebno dograditi kanalizacijsko omrežje, pred obratovanjem
predvidenih objektov, pa morajo biti predvideni objekti pri-
ključeni na kanalizacijo skladno s pogoji upravljalca,

– priključevanje poslovno stanovanjskih objektov na ka-
nalizacijsko omrežje je možno v okviru razpoložljivih zmoglji-
vosti čistilne naprave Kasaze,

– pred odvodom meteornih vod z utrjenih površin, na-
menjenih prometu motornih vozil, v kanalizacijo, je potrebno
vode predhodno očistiti v lovilcih olj in maščob, požiralniki
pa morajo biti opremljeni s peskolovi,

– v primeru, da na območju v tehnološkem procesu
uporabnika nastajajo onesnažene odpadne vode, jih je po-
trebno na območju, kjer nastajajo očistiti do stopnje, ki je
dopustna za odvod v javno kanalizacijo in jih nato odvajati v
javno kanalizacijo.

15. člen
Plinovodno omrežje

Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– oskrba uporabnikov z zemeljskim plinom v predvide-

nih objektih se zagotovi preko obstoječega plinovodnega
omrežja, ki se ustrezno dogradi,

– za območje kareja A, kjer je predvidena izgradnja
novega distributivnega plinovodnega omrežja z navezavo na
obstoječe plinovode v Čopovi in Bevkovi ulici, je potrebno
izdelati projektno-tehnično dokumentacijo, v kateri je po-
trebno zagotoviti minimalne predpisane vertikalne in hori-
zontalne odmike od ostalih komunalnih in energetskih vo-
dov,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je po-
trebno zgraditi distributivno plinovodno omrežje,

– oskrba s plinom pri večstanovanjskih blokih in po-
slovnih objektih zagotavlja pripravo sanitarne vode in kuha-
nje, medtem ko je pri individualnih stanovanjskih hišah plin
namenjen tudi ogrevanju.

16. člen
Električno omrežje

Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predvideni objekti bodo z električno energijo oskrbo-

vani iz obstoječega mestnega nizkonapetostnega (NN) in
visokonapetostnega (VN) električnega kabelskega omrežja,
ki ga je potrebno dograditi,

– pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno iz-
delati tehnično dokumentacijo za elektrifikacijo kareja A
obravnavanega območja in električno NN in VN kabelsko
omrežje zgraditi,

– v kareju A je za zagotavljanje nemotene oskrbe pred-
videnih objektov z električno energijo potrebno zgraditi trans-
formatorsko postajo TP Arničeva (20/0.4 kV),

– v kareju E je potrebno pred pričetkom gradnje glas-
bene šole (GS) izdelati projektno dokumentacijo za prestavi-
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tev dela obstoječega VN električnega kabla in prestavitev
izvesti,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je po-
trebno na daljnovodu DV 2x110 kV Podlog-Žalec namestiti
drugi sistem vodnikov, ki bo v prvi fazi obratoval z napetostjo
20 kV in bo vključen v mestno 20 kV kabelsko omrežje,

– priključitev posameznih uporabnikov na električno
omrežje mora biti izvedena v soglasju in pod pogoji upravljal-
ca električnega omrežja Javnega podjetja Elektro Celje.

17. člen
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije

Za telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije
veljajo naslednji pogoji:

– pred pričetkom gradnje v ZN predvidenih objektov je
potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo za do-
graditev obstoječe kabelske kanalizacije in jo zgraditi,

– predvideni uporabniki bodo na TT kabelsko omrežje
priključeni preko obstoječega TT kabelskega omrežja, ki ga
je potrebno ustrezno zgraditi,

– predvidena kabelska kanalizacija se naj načrtuje in
izgradi pod utrjenimi površinami namenjenim peš prometu,

– za priključitev uporabnikov na TT kabelsko omrežje
je potrebno v objektih, oziroma na območju individualnih
hiš, predvideti TT razvodišča,

– priključitev uporabnikov na TT kanalizacijsko omrežje
mora biti izvedena v soglasju in pod pogoji upravljalca TT
omrežja Telekom Slovenije PE Celje.

18. člen
Ogrevanje

Ogrevanje večstanovanjskih, poslovnostanovanjskih in
poslovnih objektov je potrebno zagotoviti s priključitvijo na
centralni sistem ogrevanja mesta Žalec.

Za izgradnjo priključnega toplovodnega omrežja je po-
trebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo in ga zgra-
diti pred pričetkom gradnje objektov.

Ogrevanje individualnih stanovanjskih hiš je potrebno
izvesti z uporabo zemeljskega plina s priključitvijo objektov
na distributivno plinovodno omrežje.

19. člen
Odpadki

Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih pro-
storih ob objektih v tipiziranih posodah in kesonih. Odjemno
mesto mora biti ob prometnici oziroma ob dovozih v posa-
mezna območja in ob posameznih dvoriščih. Upoštevati je
potrebno občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 19/97).

Na območju ZN ob pešpoteh ter vseh objektih je po-
trebno postaviti zadostno število visečih smetnjakov.

Upravljalec bencinskega servisa mora zagotoviti naj-
strožje ukrepe za ravnanje s posebnimi odpadki. Kolikor se
bo na bencinskem servisu izvajala tudi menjava olj, je po-
trebno odpadno olje obravnavati kot posebni odpadek, od-
voz na regeneracijo pa mora vršiti za to pooblaščena organi-
zacija. Kot posebni odpadek je potrebno obravnavati tudi
olje iz lovilcev olj.

Zagotoviti je potrebno ločeno zbiranje odpadkov na
bencinskem servisu. Za vse tiste odpadke, za katere je
možna regeneracija, je potrebno organizirati odvoz na rege-
neracijo, za ostale pa zagotoviti ustrezno deponiranje ali
sežig.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

20. člen
Zrak

Predvideni objekti v območju ZN ne smejo predstavljati
možnosti povečanja onesnaženosti zraka. Za zagotovitev
čim nižje stopnje onesnaženosti zraka sta za ogrevanje pred-
videna plin in olje kot energetski vir, parkirne površine pa se
nahajajo ob prometnicah na robu zazidave. V območju je
možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča
uspešno preprečevanje onesnaževanja zraka, kar mora biti
opredeljeno v oceni vplivov na okolje in projektni dokumen-
taciji za posamezne objekte.

Na bencinskem servisu je obvezna uporaba zaprtega
sistema pri pretakanju goriva v vkopane cisterne in v avto-
mobilske rezervoarje, uporaba nivojskega stikala za avto-
matsko blokado pretoka v agregatih za polnjenje avtomobil-
skih rezervoarjev (preprečitev večjega razlitja goriva) in upo-
raba absorbcijskih sredstev za posutje večje količine razlitih
goriv.

21. člen
Hrup

V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodijo območja A, B in C v
II. območje varstva pred hrupom, za katerega veljajo mejne
dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni hrupa 45
dBA, območji D in E pa v III. območje varstva pred hrupom,
kjer so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in
mejne nočne ravni hrupa 50 dBA.

Ureditveno območje je obremenjeno predvsem s ko-
munalnim hrupom – cestnim prometom. Za omilitev komu-
nalnega hrupa je predvidena južno od magistralne ceste
ureditev zasajenega protihrupnega nasipa severno od šole
na območju predvidenega parka, v kareju A pa je ob magi-
stralni cesti predviden zeleni tampon ter ureditev parkirnih
površin, obvezna pa je dodatna protihrupna izolacija sever-
nih fasad stanovanjskih blokov.

22. člen
Vode

Vse odpadne vode bodo odvajane v javno kanalizacij-
sko omrežje, s tem, da bodo meteorne vode s parkirnih
površin (onesnažene z naftnimi derivati) vodene v kanaliza-
cijsko omrežje preko zadostno dimenzioniranih lovilcev olj.
Oljno goščo, ki nastane v lovilcu olj, je potrebno obravnavati
kot posebni odpadek.

Izbrana tehnologija na bencinskem servisu mora zago-
tavljati, da ne bo prišlo do onesnaževanja talnih vod (dvojni
plašči rezervoarjev za gorivo, kontrolne naprave, proti kori-
zojska zaščita). Površine v območju pretakanja goriva, vse
kinete in jaški morajo biti zgrajeni iz vodotesnega in oljeod-
pornega betona.

23. člen
Požarna varnost

Pri izvedbi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno
upoštevati pogoje s področja varstva pred požari (22. člen
zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93,
pravilniki in ostali predpisi). Do vseh objektov je omogočiti
dovoz urgentnih vozil vsaj s treh strani po glavni in internih
dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da
omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezna je izvedba
hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti in zagotovitev
predpisanih odmikov med objekti.
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Za posamezne nove objekte, ki so predvideni z ZN, je
na osnovi izračuna povečane obremenitve pri projektiranju
objektov potrebno upoštevati takšne materiale in naprave, ki
ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom.
Zaradi povečane varnosti pred požarom je v objektih obvezno
predvideti ustrezne naprave in sredstva za gašenje požara.

Za območje bencinskega servisa je v lokacijskem po-
stopku potrebno izdelati protipožarni elaborat.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZN

24. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah odvisno od

potreb in finančnih možnosti posameznih investitorjev. Ob-
vezno je, da se posamezne faze izvedejo kot celota z vso
pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastruk-
turo in z upoštevanjem pogoja, da ne bodo negativno vpliva-
le na varstvo okolja.

Do pričetka gradnje ostaja namembnost površin ne-
spremenjena s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogo-
čajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo
predvidenih posegov skladno s spremembami in dopolnitva-
mi ZN.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

25. člen
Investitor mora v postopku za izdajo upravnega dovolje-

nja za poseg v prostor pridobiti geotehnično poročilo, za
dejavnosti, ki lahko vplivajo na okolje, pa pridobiti oceno
vplivov na okolje ter v projektni dokumentaciji prikazati reši-
tve predvidenih ukrepov za zaščito okolja.

Za vsak posamezni objekt, v katerem se bodo opravlja-
le take dejavnosti, kjer bi v proizvodnem procesu nastajale
odpadne vode ali škodljive snovi, je potrebno v lokacijskem
postopku pridobiti ločene vodnogospodarske pogoje.

26. člen
Za komunalno opremo zemljišč je odgovoren investitor

objekta v območju sprememb in dopolnitev ZN Občina Ža-
lec v okviru razpoložljivih namenskih sredstev.

27. člen
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-

tov in izvedbo prometnih površin, je uporabiti za ureditev
zelenic, viške pa je deponirati na določenih lokacijah sklad-
no z občinskim odlokom o ravnanju s plodno zemljo (Uradni
list SRS, št. 8/88).

X. KONČNE DOLOČBE

28. člen
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, komu-

nalnega in energetskega omrežja je upoštevati idejne pro-
jekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih sprememb in dopolni-
tev ZN iz 1. člena tega odloka.

29. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled pri

Upravni enoti Žalec – oddelek za okolje in prostor in Občini
Žalec.

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35200/0001/97-2
Žalec, dne 19. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prispevku za investicijska vlaganja na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih
(Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 20. in 104.
člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95,
16/96, 1/97) je Občinski svet občine Žalec na 31. seji dne
17. februarja 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prispevku za investicijska vlaganja na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki

1. člen
V odloku o prispevku za investicijska vlaganja na po-

dročju ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št.
40/97) se dopolni 3. člen z naslednjim odstavkom:

“Plačila prispevka so začasno oproščeni krajani Ložni-
ce in dela Podvina, po posebnem seznamu, ki ga potrdi
Občina Žalec, oddelek za okolje, prostor in komunalne za-
deve, Vaški svet Ložnica in izvajalec odvoza in deponiranja
odpadkov Javne naprave, Javno podjetje Celje. Začasna
oprostitev plačevanja velja od 1. januarja 1998 do 31. de-
cembra 1998.”

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35300/0001/97
Žalec, dne 19. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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912. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
19. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi

parc. št. 1141/3 – cesta v izmeri 111 m2, vpisane v seznam
I., k.o. Šempeter. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 46600/034/97
Žalec, dne 19. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

913. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
19. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi

parc. št. 1724/18 – travnik v izmeri 118 m2, vpisane v
seznam V., k.o. Gotovlje. Navedena parcela preneha imeti
status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 46600/054/97
Žalec, dne 19. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

914. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Gotovlje

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet KS Gotov-
lje na 14. seji dne 9. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Gotovlje

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka za območje Krajevne skupnosti Gotovlje.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 19. 4. 1998 v prostorih

KS Gotovlje, volilna opravila prično teči 17. 3. 1998.

3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,

in sicer od 1. 5. 1998 do 1. 5. 2003.

4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila

za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
– sofinanciranje izgradnje in vzdrževanja krajevnih cest,
– sofinanciranje izgradnje krajevne kanalizacije,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave,
– sofinanciranje investicijskih vlaganj društev in organi-

zacij.

5. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvido-

ma zbralo 51,000.000 SIT. Prioritetni vrstni red izvajanja
referendumskega programa določi Svet KS Gotovlje.

6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in

občani s stalnim prebivališčem v KS Gotovlje, in sicer v
naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila za
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po po-
godbah o delu,

– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% od pokojnin,
– 2% neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s

stalnim prebivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Gotovlje,
– 2% od povprečne bruto plače v RS enkrat letno

občani na začasnem delu v tujini.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št.
35/85 – prečiščeno besedilo).

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseben

račun bo upravljal Svet KS Gotovlje, ki je odgovoren za zbiranje
in namensko uporabo sredstev, nadzor o namenski uporabi
referendumskih sredstev bo izvajal nadzorni odbor KS.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati zboru krajanov.
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9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Gotovlje pri če-

mer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih voli-
tvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik KS Gotovlje ter krajani, ki še
nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik,
so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samostojni
podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v
KS Gotovlje oziroma opravljajo dejavnost na območju KS
Gotovlje.

11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, ki je opremljena z žigom KS Gotovlje ter glasi:

Krajevna skupnost Gotovlje

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu, dne 19. 4. 1998 o
uvedbi krajevnega samoprispevka v KS Gotovlje, ki se bo
uporabil za izvedbo naslednjega referendumskega programa:

– sofinanciranje izgradnje in vzdrževanja krajevnih cest,
– sofinanciranje izgradnje krajevne kanalizacije,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave,
– sofinanciranje investicijskih vlaganj društev in organi-

zacij.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od

1. 5. 1998 do 1. 5. 2003.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% neto plače zaposlenih oziroma nadomestila pla-

če ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu,

– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% od pokojnin,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnim podjet-

nikom s stalnim prebivališčem ali sedežem dejavnosti v KS
Gotovlje,

– 2% od povprečne bruto plače v RS enkrat letno
občani na začasnem delu v tujini.

G L A S U J E M

“ZA” “PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če glaso-
valec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži be-
sedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Gotovlje.

13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno

se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu KS

Gotovlje, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Gotovlje, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Gotovlje

Henrik Krajnc l. r.

VLADA

915. Uredba o prepovedih in omejitvah pri
proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta
in azbestnih izdelkov

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena zakona o prepove-
di proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitvi
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neaz-
bestno (Uradni list RS, št. 56/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji,

dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih
izdelkov

1. člen
Ta uredba določa prepovedi in omejitve pri proizvodnji,

dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov.

2. člen
Po tej uredbi se štejejo za azbet naslednji vlaknati silikati,

ki spadajo v skupino serpentinov:
– krizotil (beli azbest)
in v skupino amfibolov:
– amozit (rjavi azbest),
– aktinolit,
– antofilit,
– krokidolit (modri azbest) in
– tremolit.
Določila te uredbe se uporabljajo za snovi, pripravke in

končne izdelke, ki vsebujejo azbest v utežnem deležu, več-
jem od 0,1 odstotka.

Kot dajanje v promet se v skladu s to uredbo šteje tudi
uvoz zaradi prepustitve blaga v določen carinski postopek v
skladu s carinskim zakonom (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95),
pri čemer pa se prepustitev v tranzitni postopek ne šteje kot
dajanje v promet v skladu s to uredbo.

3. člen
Prepovedano je proizvajati, dajati v promet in uporabljati

amozit, aktinolit, antofilit, krokidolit in tremolit in njihove izdel-
ke, razen za raziskovalne in razvojne namene, pri čemer je
treba upoštevati tudi predpise o varnosti in zdravju pri delu.

Azbest in izdelki iz prejšnjega odstavka se smejo upo-
rabljati v raziskovalne in razvojne namene na podlagi dovo-
ljenja, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje in ministrom, pristojnim za
delo.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora uvoznik ob vno-
su blaga na carinsko območje predložiti carinskemu organu v
potrditev. Kopija dovoljenja se priloži carinski deklaraciji.

4. člen
Prepovedano je proizvajati, dajati v promet na domačem

trgu in uporabljati naslednje izdelke, ki vsebujejo krizotil:
1. igrače,
2. materiale ali pripravke, ki so namenjeni za uporabo v

razpršilcih,
3. končne izdelke, ki se prodajajo v trgovini na drobno v

obliki prahu,
4. pipe za tobak ter ustnike za cigarete in cigare ali

druge predmete splošne rabe,
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5. katalitske filtre ter izolacijska sredstva za katalitske
grelce, kjer se uporablja kot gorivo utekočinjen plin,

6. barve in laki,
7. filtre za tekočine, vključno s filtri za medicinsko rabo,
8. zračne filtre ali filtre v transportu, distribuciji ali upora-

bi zemeljskega ali mestnega plina,
9. membrane, ki se uporabljajo pri elektrolitskih po-

stopkih,
10. material za gornji sloj cestišča, če je delež krizotilnih

vlaken večji od 2 odstotka,
11. betone, malte, zaščitne obloge, polnila, tesnilne

mase, sestavine spojnih materialov, kite, lepila, dekorativne
praške ter sredstva za poliranje,

12. tesnila, če niso predhodno obdelana tako, da je
preprečeno izločanje krizotilnih vlaken,

13. izolacijske materiale ali izolatorje nizke gostote (manj-
še od 1g/cm3) za:

a) varstvo pred požari,
b) zvočno izolacijo,
c) toplotno izolacijo,
d) hidroizolacijo,
14. podlage za plastične pode in zidne prevleke,
15. tekstilne izdelke za končno uporabo, če niso pred-

hodno obdelani tako, da je preprečeno izločanje krizotilnih
vlaken,

16. filci (strešni in drugi),
17. zaščitna oblačila proti toploti za temperature pod

500 stopinj C,
18. zavorne obloge za stroje in industrijsko opremo.
Za izdelke iz 12. in 15. točke prejšnjega odstavka mora

proizvajalec oziroma tisti, ki daje izdelke v promet najkasneje
ob začetku proizvodnje oziroma prometa, ministrstvu, pristoj-
nemu za zdrastvo, predložiti dokumentacijo, iz katere je raz-
vidno, da izdelek ne izloča krizotila.

Seznam izdelkov iz 12. in 15. točke prvega odstavka
tega člena objavi minister, pristojen za zdravstvo v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5. člen
Za dajanje v promet ali uporabo izdelkov, ki vsebujejo

krizotil in niso prepovedani po prejšnjem členu, izda dovolje-
nje minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje in ministrom, pristojnim za delo.

Za proizvodnjo izdelkov iz prejšnjega odstavka izda do-
voljenje minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zdravstvo.

Dovoljenje iz prvega odstavka mora uvoznik ob vnosu
blaga na carinsko območje predložiti carinskemu organu v
potrditev. Kopija dovoljenja se priloži carinski deklaraciji.

6. člen
Proizvajalec ali uvoznik, ki proizvaja, daje v promet ali

uporabo izdelke, ki vsebujejo krizotil, mora zagotoviti, da so
označeni na način, določen v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe, in da je k izdelkom priloženo navodilo za varno
uporabo.

7. člen
Proizvajalec, ki daje izdelke, ki vsebujejo krizotil, v pro-

met ali uporabo, mora voditi evidenco, ki vsebuje naslednje
podatke:

– firma oziroma ime in sedež dobavitelja krizotila, ki je
uporabljen pri proizvodnji izdelkov,

– letna količina krizotila, uporabljenega za proizvodnjo
izdelka,

– vrsta izdelka in količina krizotila, ki ga vsebuje izdelek,
– vrsta in namen rabe izdelkov,

– letna količina izdelkov, ki so dani v promet ali v
uporabo,

– firma oziroma ime in sedež uporabnika za izdelke, ki
so dani neposredno v uporabo,

– količina zalog krizotila in izdelkov.
Uvoznik, ki daje izdelke, ki vsebujejo krizotil v promet ali

uporabo, mora voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– letna količina uvoženih izdelkov,
– vrsta izdelka in količina krizotila, ki ga vsebuje izdelek,
– vrsta in namen rabe izdelkov,
– letna količina izdelkov, ki so dani v promet ali v

uporabo.
Proizvajalec iz prvega odstavka in uvoznik iz prejšnjega

odstavka tega člena morata evidenco hraniti najmanj tri leta in
ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo kadarkoli omogočiti vpo-
gled oziroma posredovati dokumentacijo.

8. člen
Določila te uredbe, razen 6. in 7. člena se ne uporablja-

jo za zaloge azbestnih izdelkov in za azbestne izdelke v skla-
diščih ali naročene pri tujem dobavitelju do uveljavitve te
uredbe, vendar ne dlje kot eno leto po njeni uveljavitvi.

Za membrane v elektrolitskih procesih, ki vsebujejo kri-
zotil, se začnejo določila 4. člena te uredbe uporabljati 1.
januarja 1999.

Za tesnila, ki niso predhodno obdelana tako, da je pre-
prečeno izločanje krizotilnih vlaken, se določila 4. člena te
uredbe začnejo uporabljati 1. januarja 2001.

9. člen
Proizvajalci lahko dajejo izdelke iz prvega odstavka 3.

člena te uredbe v promet ali uporabo še en mesec, izdelke iz
prvega odstavka 4. člena te uredbe, razen igrače, pa še
dvanajst mesecev po njeni uveljavitvi.

10. člen
Nadzor nad določili te uredbe, ki se nanašajo na uvoz

opravljajo carinski organi, nad določili, ki se nanašajo na
dajanje v promet, tržni in zdravstveni inšpektorji, nad določili,
ki se nanašajo na označevanje in uporabo ter določili 12. in
15. točke prvega odstavka 4. člena zdravstveni inšpektorji,
nad določili, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu pa
inšpektorji za delo.

V primeru, da carinski organ v carinskem postopku ugo-
tovi, da gre za azbest ali azbestne izdelke, za katere veljajo
prepovedi in omejitve iz te uredbe, ravna v skladu s 57.
členom carinskega zakona.

11. člen
Ta uredba se ne uporablja za azbestne izdelke, ki so na

dan njene uveljavitve že v uporabi.

12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 524-00/98-1
Ljubljana, dne 5. marca 1998

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1

OZNAČEVANJE IZDELKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST

1. Vsi izdelki, ki vsebujejo azbest in njihova embalaža,
morajo biti označeni kot sledi:

a) nalepka, ki ustreza spodaj podanemu vzorcu, mora
biti najmanj 5 cm visoka (H) in 2,5 cm široka;

b) sestavljena mora biti iz dveh delov:
– zgornjega (višine h

1
 = 40% H), ki predstavlja črko »a«

bele barve na črni podlagi,
– spodnjega (višine h

2
 = 60% H), ki jasno in čitljivo

podaja standardno besedilo v beli in/ali črni barvi na rdeči
podlagi;

c) če se označevanje izvaja z neposrednim tiskanjem,
zadostuje kontrastiranje z barvo podlage.

2. Nalepka mora biti nameščena v skladu z naslednjimi
pravili:

a) na vsaki najmanjši enoti dobave;
b) če je izdelek sestavljen iz komponent, ki vsebujejo

azbest, zadošča, da nosijo oznako te komponente.
3. Označevanje pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest
3.1. Na embalaži pakiranih izdelkov, ki vsebujejo az-

best, morajo biti jasno in neizbrisno označeni naslednji ele-
menti:

a) oznaka in odgovarjajoče navedbe nevarnosti v skla-
du s tem dodatkom;

b) varnostna navodila, ki morajo biti izbrana v skladu z
navedbami tega dodatka, v obsegu kot je to za določen
izdelek potrebno.

Če so na embalaži predvidena še dodatna varnostna
navodila, le-ta ne smejo oslabiti ali biti v nasprotju z elementi
pod a) in b).

3.2. Označevanje v skladu s točko 3.1. se izvaja na
naslednji način:

– z nalepko, trdno prilepljeno na embalažo,
– s privezano ploščico, zanesljivo pritrjeno na embala-

žo ali

– z neposrednim tiskom na embalažo.
3.3. Izdelki, ki vsebujejo azbest in ki so pakirani v

ohlapnih plastičnih ovojih, vrečkah in podobno, se štejejo
kot pakirani izdelki in morajo biti označeni v skladu s točko
3.2. Če se izdelki vzamejo iz takšne embalaže in dajejo v
promet razpakirani, mora biti vsaka najmanjša enota ozna-
čena z elementi, navedenimi v točki 3.1.

4. Označevanje nepakiranih izdelkov, ki vsebujejo az-
best

Nepakirani izdelki, ki vsebujejo azbest, se v skladu s
točko 3.1. označujejo na naslednje načine:

– z nalepko, trdno prilepljeno na izdelek, ki vsebuje
azbest,

– s privezano ploščico, zanesljivo pritrjeno na takšen
izdelek,

– z neposrednim tiskom na izdelke ali
– če zgornji načini niso praktični, zaradi npr. majhnosti

izdelkov, neprimernih lastnosti izdelkov ali določenih tehnič-
nih težav – s pomočjo prospekta z oznakami v skladu s
točko 3.1.

5. Ne glede na določila v zvezi z varstvom pri delu mora
biti oznako na izdelki, ki vsebujejo azbest in v kontekst
njihove uporabe sodi tudi obdelava, spremljati varnostno
navodilo v zvezi s takšno obdelavo, posebno pa naslednja
opozorila:

– delajte po možnosti zunaj zaprtih prostorov ali ob
dobrem prezračevanju,

– uporabljajte po možnosti ročno orodje ali orodje z
nizkimi hitrostmi, opremljeno z odsesovalno napravo za prah;
pri visokih hitrostih je le-ta obvezna,

– če je mogoče, navlažite pred žaganjem ali vrtanjem,
– navlažite prah in ga shranite v primerno posodo ter

varno odstranite.

MINISTRSTVA

916. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev

Na podlagi 18. člena zakona o sladkovodnem ribištvu
(Uradni list SRS, št. 25/76, 21/78 in 42/86) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odločba
US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi

ribiških rajonov in ribiških okolišev

I
V odredbi o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev

(Uradni list LRS, št. 17/59 in Uradni list RS, št. 9/93) se v I.
poglavju, v podpoglavju č) Gorenjski ribiški rajon, 2. točka
spremeni tako, da se glasi:

“2. Blejski okoliš, ki zajema Savo Bohinjko od jezu v
Soteski do Cajhnovega jezu v Radovljici z vsemi pritoki na tej
vodni progi in Blejsko jezero;“

V istem podpoglavju se doda nova 6. točka, ki se glasi:
“6. Bohinjski ribiški okoliš, ki zajema Savo Bohinjko od

izvira (Savica) do jezu v Soteski z vsemi pritoki na tej vodni
progi ter Bohinjsko in Triglavska jezera.“.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 325-01-58/97
Ljubljana, dne 24. februarja 1998.

Minister
 za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

917. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in
drugih prejemkov za zaposlene v državnih
organih

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in v skladu z
določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97)
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

U S K L A D I T E V
zneskov povračil, nadomestil in drugih

prejemkov za zaposlene v državnih organih

Uskladijo se zneski tistih povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za delavce, zaposlene v državnih organih za me-
sec januar 1998, ki se določajo na podlagi cene super
bencina tako, da se znesek:

– pod 4. točko – kilometrina, poveča od 30,75 na
33,42 SIT;

– pod 5. točko – povračilo stroškov za prevoz na delo
in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sreds-
tvi, za vsak kilometer poveča od 15,37 na 16,71 SIT.

Uskladitev velja od 20. 2. 1998 dalje.

Št. 0051/8-142/33-96
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Mirko Bandelj l. r.
Minister

za notranje zadeve

BANKA SLOVENIJE

918. Sklep o razrešitvi dosedanjega in o imenovanju
novega člana Sveta Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o Agen-
ciji Republike Slovenije za revidiranje lastniskega preobliko-
vanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94,
18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97) in na podlagi
drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 1/91-I) je Svet Banke Slovenije na 156. seji
dne 10. 3. 1998 sprejel

S K L E P
o razrešitvi dosedanjega in o imenovanju novega

člana Sveta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet

1
Razreši se dr. Marko Kranjec kot član Sveta Agencije

Republike Slovenije za plačilni promet.

2
Za člana Sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni

promet se imenuje mag. Branko Bertoncelj.

3
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 10. marca 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRŽAVNI ZBOR
811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sod-

nih taksah (ZST-G) 1285
812. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje

posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV) 1287
813. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za zadolže-

vanje za potrebe financiranja izvoza (ZPRSFI) 1288
814. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok

(ZNRŠZ) 1288
815. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) 1293
816. Zakon o spremembah zakona o gospodarskih druž-

bah (ZGD-C) 1301
817. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 1302
818. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 1302
819. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 1302
820. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 1302

821. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 1303
822. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 1303
823. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 1303
824. Odlok o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije 1303
825. Odlok o soglasju k imenovanju člana Zdravstvene-

ga sveta 1303
826. Odlok o imenovanju predsednika Nadzornega sveta

javnega podjetja Slovenske železnice 1304
827. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Ko-

misije Državnega zbora Republike Slovenije za po-
litiko enakih možnosti 1304

828. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Ko-
misije Državnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne zadeve 1304

829. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Od-
bora Državnega zbora Republike Slovenije za no-
tranjo politiko in pravosodje 1305

VSEBINA

StranStran



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 13. 3. 1998 / Stran 1389

StranStran

DRŽAVNI SVET
830. Sklep o imenovanju predstavnika v Statističnem

svetu 1305
831. Sklep o izvolitvi za člana Komisije po zakonu o

nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo 1305

PREDSEDNIK REPUBLIKE
832. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1305
833. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1306
834. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1306
835. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1306
836. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1306
837. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1307
838. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1307
839. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1307
840. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Češki republiki 1307
841. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Romuniji 1307
842. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 1308

VLADA
915. Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji,

dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih
izdelkov 1385

MINISTRSTVA
916. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o do-

ločitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev 1387
843. Navodilo o spremembi navodila o finančnem poslo-

vanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpekto-
ratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in
imajo svoje enote na lokalnih ravneh 1308

917. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državnih organih 1388

USTAVNO SODIŠČE
844. Odločba o ugotovitvi skladnosti z ustavo zakona o

volitvah v Državni zbor, zakona o lokalnih volitvah,
22. člena zakona o evidenci volilne pravice,
četrtega odstavka 53. člena, 134. člena in drugega
odstavka 140. člena statuta Mestne občine Koper,
o ugotovitvi protiustavne pravne praznine v zakonu
o evidenci volilne pravice ter o delnem zavrženju
pobude 1308

BANKA SLOVENIJE
918. Sklep o razrešitvi dosedanjega in o imenovanju no-

vega člana Sveta Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet 1388

SODNI SVET
845. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto

višjega sodnika in okrožnega sodnika 1314

846. Sklep o ponovitvi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto 1314

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
847. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o

obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje
plačilnega prometa prek Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet 1315

848. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar
1998 1315

OBČINE

BOHINJ
849. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o pov-

prečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj
za leto 1998 1316

850. Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj 1316
851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ta-

borjenju v Občini Bohinj 1318
852. Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem

in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera
za leto 1998 1318

853. Sklep o oblikovanju cene najemnin stavbnih
zemljišč v Občini Bohinj 1319

CELJE
854. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proraču-

na Mestne občine Celje v letu 1998 1319
855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usta-

novitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje 1320
856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN

Zgornja Hudinja 1320
857. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu Ostrožno 1321
858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC
Golovec – Celjski sejem 1322

859. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremem-
bah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Tr-
novlje – jug 1323

860. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje 1324

861. Pogodba o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje 1325

CERKNO
862. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cerkno 1329

DIVAČA
863. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Divača za leto 1997 1331
864. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev

za območje regijskega parka Škocjanske jame 1331

GROSUPLJE
865. Program priprave sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosup-
lje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopol-
njen 1989, 1993 in 1994 leta ter prostorskih se-
stavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjen 1987, 1990, 1993 in 1994 leta in pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996
do leta 2000 1333
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866. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Ob-
čine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi plan-
skimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet
občine Grosuplje 1334

HODOŠ-ŠALOVCI
867. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ho-

doš-Šalovci za leto 1997 1335

JESENICE
868. Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine

Jesenice Simonu Sodji 1335
869. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o orga-

nizaciji in delovnem področju Občinske uprave ob-
čine Jesenice 1336

870. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi
sklada stavbnih zemljišč v Občini Jesenice statuta
sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice 1336

871. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gos-
podarskih javnih službah v Občini Jesenice 1337

872. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preimenovanju naselja v Občini Jesenice 1337

KAMNIK
873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Kamnik 1338

874. Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita
in apnenca 1338

875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik 1341

KOBARID
876. Sklep o začasnem financiranju potreb iz

občinskega proračuna do sprejetja proračuna za
leto 1998 1342

KOČEVJE
877. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1998 1342
878. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda

Center za promocijo in razvoj turizma Občine Ko-
čevje 1346

879. Sklep o uvrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 1348

KOZJE
880. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje
za leto 1998 1348

881. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje 1349

882. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ob-
čine Kozje 1349

883. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998 1350

884. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 1350
885. Sklep o vrednosti točke za določitev komunalne

takse za posamezne predmete in storitve 1350
886. Sklep o ceni storitev organiziranega ravnanja z

odpadki v vaških naseljih in zaselkih na območju
Občine Kozje 1351

887. Sklep o določitvi praznika Občine Kozje 1351

KRŠKO
888. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem

načrtu stanovanjsko poslovno območje Komočar–
Leskovec 1351

KUZMA
889. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Kuzma 1351

LITIJA
890. Statut Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega

podjetja Litija d.o.o. Litija 1358

PIVKA
891. Odlok o ureditvenem načrtu Center Pivke 1363
892. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine

Pivka v letu 1998 1367

PUCONCI
893. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Puconci za leto 1997 1368

RIBNICA
894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremem-

bah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Hrastje v Ribnici R7–S11 1368

ROGAŠKA SLATINA
895. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Rogaška Slatina za leto 1997 1369
896. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o orga-

nizaciji in delovnem področju občinske uprave 1369
897. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov za

pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Rogaška Slatina 1370

898. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter meril
in kriterijev za oblikovanje cen mestnega plina in
višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški
Slatini 1372

899. Sklep o vrednosti točke za izračun višine
komunalnih taks v Občini Rogaška Slatina v letu
1998 1372

900. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture 1372

SLOVENJ GRADEC
901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usta-

novitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena
šola Slovenj Gradec 1373

902. Sklep o določitvi cene zemeljskega plina v Mestni
občini Slovenj Gradec 1373

ŠMARJE PRI JELŠAH
903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997 1374
904. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998 1374

TREBNJE
905. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta

občine Trebnje prešel na naslednjega kandidata z
liste kandidatov Socialdemokratske stranke
Slovenije 1375
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VIDEM
906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Videm za leto 1997 1375
907. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1998 1375

VRHNIKA
908. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja 1376
909. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer 1377

ŽALEC
910. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske
Frenga Žalec 1377

911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prispevku za investicijska vlaganja na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki 1383

912. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 1384
913. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

USUSUSUSUSTTTTTAAAAAVVVVVA REPUBLIKE SLA REPUBLIKE SLA REPUBLIKE SLA REPUBLIKE SLA REPUBLIKE SLOOOOOVENIJEVENIJEVENIJEVENIJEVENIJE

Zakaj bi v miniaturnih knjižicah prebirali le poezijo, smo se vprašali v
založbi Uradni list? Namesto odgovora na to vprašanje smo izdali Usta-
vo Republike Slovenije, ki jo lahko spravimo v najmanjši žep ali torbico.

Po vsebini so v centimeter debeli knjižici zbrani vsi temeljni akti sloven-
ske države:

– Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS
– Ustava RS
– vsi ustavni zakoni

Seveda je v tej izdaji v posebnem tisku objavljen tudi lani spremenjen
68. člen ustave, ki govori o lastninski pravici tujcev na nepremičninah.

Cena: 588 SIT 10443

MiniaturMiniaturMiniaturMiniaturMiniaturkkkkkaaaaa

55 mm
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914. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Go-
tovlje 1384

MEDNARODNE POGODBE
 5. Akt o notifikaciji nasledstva Konvencije o medna-

rodni hidrografski organizaciji (MNKMHO) 33
6. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo

narodnih manjšin (MKUNM) 33
7. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o obvesti-

lih o tujem pravu (MEKOTP) 41
8. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slo-

venijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in pre-
moženje (BATIDO) 46

9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi spora-
zuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re-
publike Hrvaške o ukinitvi vizumov (BHRUV) 61

10. Uredba o ratifikaciji Dogovora o dopolnitvi Dogo-
vora o projektu “Svetovalec v okviru sloven-
sko-nemškega programa o reintegraciji in financi-
ranje spremljevalnih ukrepov“, 63
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Obrazci

Oznaka obrazca Cena v SIT

prijavni list 36

nastanitveni gostinski obrat
K/NGO – 1 72
K/NGO – 2 72
K/NGO – 3 120
K/NGO – 4 120
K/NGO – 5 120

apartma
K/App – splošni opis 72
– inventar 72
K/App – 1 72
K/App – 2 72
K/App – 3 72
K/App – 4 72

ČZ Uradni list RS je izdal in založil

OBRAZCEOBRAZCEOBRAZCEOBRAZCEOBRAZCE
iz priloge A pravilnika o merilih in načinu
kategorizacije nastanitvenih obratov in
marin (Uradni list RS, št. 29/97)

V cenah obrazcev je vračunan 20% prometni davek

Oznaka obrazca Cena v SIT

kamp
K/K – 1 72
K/K – 2 72
K/K – 3 72

turistična kmetija
K/TK – 1 120
K/TK – 2 120
K/TK – 3 120
K/TK – 4 120

sobodajalec
K/S – 1 72
K/S – 2 72
K/S – 3 72
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