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DRŽAVNI ZBOR
1145.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-C)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 27. marca 1998.
Št. 001-20-42/98
Ljubljana, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU
IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-C)
1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) se četrti
odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
“Prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: prostovoljno zavarovanje) izvajajo zavarovalnice.“
2. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovalnice uvedejo prostovoljno zavarovanje za razliko do polne vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23. člena
tega zakona.
Zavarovalnice lahko uvedejo prostovoljno zavarovanje
tudi za večji obseg pravic, kot je določen s tem zakonom ali
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za višji standard storitev in za dodatne pravice, ki niso zajete
v obveznem zavarovanju.“
3. člen
V 62. členu se prvi odstavek črta.
V drugem odstavku se besedilo “Zavod in druge“ črta.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Premije za doplačila k ceni zdravstvenih storitev iz
2. do 6. točke 23. člena zakona, ki jih določijo zavarovalnice, se oblikujejo glede na tveganja, katerim so izpostavljeni
zavarovanci, ob upoštevanju starosti, spola, bonusov in malusov, tablic smrtnosti in bolezenskih tablic, trajanja sklenjenih pogodb o zavarovanju in višine zavarovalno-tehničnih
rezervacij za starost.
Zavarovalnice, ki uvedejo prostovoljna zavarovanja za
doplačila, morajo:
– takšno zavarovanje organizirati kot dolgoročno zavarovanje;
– sklepati pogodbe za to zavarovalno vrsto ločeno od
drugih zavarovalnih vrst in tudi voditi prihodke in stroške
tega zavarovanja ločeno od drugih zavarovalnih vrst in izdelovati ločen izkaz uspeha;
– oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije za starost,
s katerimi zagotovijo zavarovancem zdravstveno in socialno
varnost za življenjska obdobja, ko so zdravstvena tveganja in
višina odškodnin višja od povprečno pričakovanih.“
4. člen
Za 62. členom se dodajo novi členi 62.a, 62.b, 62.c
in 62.č, ki se glasijo:
“62.a člen
Za nadaljnje izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, ki jih je do sprejema tega zakona uvedel in zagotavljal
zavod, ta ustanovi skladno z določili zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in skladno s tem zakonom
družbo za vzajemno zavarovanje kot specializirano zavarovalnico za prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Zavarovanci, ki imajo na dan 31. 12. 1998 sklenjene pogodbe o
prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju pri zavodu, postanejo člani družbe za vzajemno zavarovanje.
Sredstva za oblikovanje ustanovitvenega sklada družbe
zagotovi zavod iz garancijskega sklada prostovoljnega zavarovanja. Ustanovitveni sklad se uporablja za namene, določene z zakonom o zavarovalnicah, in se vrne v garancijski
sklad družbe.
Družba za vzajemno zavarovanje je last članov družbe.
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62.b člen
Zavod kot ustanovitelj vzajemne družbe prenese skladno z določili 19. člena zakona o zavarovalnicah in tega
zakona na družbo, ustanovljeno po prejšnjem členu, vse
zavarovalne pogodbe, sredstva, prenosne premije in rezerve, računalniške programe, zbirke podatkov s področja prostovoljnega zavarovanja, obveznosti, ki izhajajo iz pogodb,
sklenjenih pred začetkom poslovanja družbe in nezapadle
neporavnane obveznosti s področja prostovoljnega zavarovanja ob začetku poslovanja družbe.
Pri tem je družba dolžna:
– prevzeti od zavoda vse zavarovance in izpolniti do
njih vse obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb med
njimi in zavodom;
– obvestiti zavarovance o prenosu njihovih zavarovalnih pogodb na vzajemno družbo in jim omogočiti, da prekinejo pogodbo, če se s tem ne strinjajo;
– zagotoviti, da ne bo prekinila že sklenjenih pogodb z
zavodom pred njihovim iztekom.
Osebe, ki so po zavarovalnih pogodbah iz prvega odstavka tega člena zavezanci za plačilo premij (zavarovanci),
postanejo s prenosom teh zavarovalnih pogodb na družbo
člani družbe v skladu s statutom družbe.
Člani družbe uveljavljajo svoje pravice v družbi v
skupščini zastopnikov članov v skladu s statutom družbe.
62.c člen
Začasno skupščino družbe največ za dobo enega leta
imenuje skupščina zavoda izmed oseb, ki so prostovoljno
zavarovane za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev
pri zavodu. K imenovanju začasne skupščine družbe mora
dati soglasje Vlada Republike Slovenije.
Zavod in družba se dogovorita, da zavod opravlja za
družbo strokovne in administrativno-tehnične naloge in o
tem skleneta posebno pogodbo.
62.č člen
Zavarovalnica iz 62.a člena začne poslovati s 1. 1.
1999. Z dnem začetka poslovanja zavarovalnice preneha
zavod opravljati dejavnost prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.“
5. člen
V 70. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu, finančnemu načrtu in zaključnemu računu zavoda.“
6. člen
V 76. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtata
besedi “in prostovoljnega“.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/91-2/62
Ljubljana, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1146.

Odlok o imenovanju namestnika Družbenega
pravobranilca Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/95) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. aprila
1998 sprejel

ODLOK
o imenovanju namestnika Družbenega
pravobranilca Republike Slovenije
Imenuje se:
Staša TREBEŽNIK, za namestnico Družbenega pravobranilca Republike Slovenije.
Št. 700-08/89-2/9
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1147.

Odlok o imenovanju člana Nadzornega sveta
Kapitalskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja

Na podlagi tretjega in petega odstavka 250. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 56/92 – odločba US, 5/94, 7/96 ter
29/97 in 7/98 – odločbi US) ter dvanajste alinee drugega
odstavka 48. in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o imenovanju člana Nadzornega sveta
Kapitalskega sklada pokojninskega
in invalidskega zavarovanja
V Nadzornem svetu Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
se črta član:
Franc PREMK
ter se imenuje za člana:
Janez ŽELEZNIK.
Št. 412-01/93-9/14
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1148.

Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s
sedežem v Celju

Na podlagi smiselne uporabe 134. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) v zvezi z 258.c
členom zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba
US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US ter
87/97) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in
172. ter 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem
v Celju
Razreši se:
Vinka SAVŠEK STEVOVIČ, funkcije sodnice za prekrške s sedežem v Celju.

Št.

1150.

1149.

Odlok o razrešitvi sodnika za prekrške s
sedežem v Tolminu

Na podlagi smiselne uporabe 134. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) v zvezi z 258.c
členom zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba
US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US ter
87/97) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in
172. ter 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
3. aprila 1998 sprejel

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Lena MEDIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Št. 716-01/89-2/74
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1151.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja GRABRIJAN, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju.
Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.

ODLOK
o razrešitvi sodnika za prekrške s sedežem
v Tolminu

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Razreši se:
Patricij BRATUŽ, funkcije sodnika za prekrške s sedežem v Tolminu.

1152.
Št. 716-01/89-2/74
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel
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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Magda TEPPEY, na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1153.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

1155.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja DOBOVŠEK, na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Ada KOŠIR, na sodniško mesto okrožne sodnice na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1154.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

1156.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija UDE MARINČEK, na sodniško mesto vrhovne
sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/47
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Darinka MARGUČ, na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

1157.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Anton Gašper FRANTAR, na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/47
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1158.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Št.

1160.
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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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Zdenka ŠTUCIN, na sodniško mesto višje sodnice na
Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 717-01/98-2/1
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Karel VIDMAR, na sodniško mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 717-01/98-2/1
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1159.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

1161.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjanca FAGANEL, na sodniško mesto višje sodnice
na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 717-01/98-2/1
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Darja TRČEK JANEŽ, na sodniško mesto višje sodnice
na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 717-01/98-2/1
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

1162.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel
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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena DOVNIK, na sodniško mesto okrožne sodnice na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1163.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Uradni list Republike Slovenije

1165.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjan NEUVIRT, na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni.
Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Samo PUPPIS, na sodniško mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 714-01/89-1/74
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1164.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1166.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Hrvaški

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) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Hrvaški

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 Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 3. aprila 1998 sprejel

Odpoklicujem
Matijo Malešiča, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški.
Št. 001-19-10/98
Ljubljana, dne 7. aprila 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Elizabeta ŠAJN DOLENC, na sodniško mesto okrožne
sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 714-01/89-1/74
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

MINISTRSTVA
1167.

Odredba o spremembi odredbe o prepovedi
uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin,
ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske,
Francije, Švice in Portugalske

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena

Uradni list Republike Slovenije
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

ODREDBO
o spremembi odredbe o prepovedi uvoza pošiljk
govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od
govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in
Portugalske

Št.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-1/97
Ljubljana, dne 31. marca 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

I
V naslovu, I. in II. točki odredbe o prepovedi uvoza
pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske
(Uradni list RS, št. 18/96 in 34/96) se za besedama “in
Portugalske“ doda besedi “ter Belgije“.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-41/96
Ljubljana, dne 23. marca 1998.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

1168.
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BANKA SLOVENIJE
1169.

Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan
31. 3. 1998

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90,
42/90 in 61/90) ter odloka Skupščine Republike Slovenije
o soglasju k dopolnitvi tega zakona (Uradni list RS, št.
42/90) in 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije

SPOROČILO
o cenah plemenitih kovin na dan 31. 3. 1998
Cena 1 grama čiste kovine
v tolarjih po tekočem tečaju

Odredba o spremembi odredbe o določitvi
višine nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih za leto
1997

Na podlagi prvega odstavka 95. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) 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

1. Zlato
2. Platina
3. Paladij
4. Srebro

1671,0292
2259,4979
1476,7234
35,2249

Navedene cene so izračunane iz tržnih cen na borzi v
Londonu.
Ljubljana, dne 1. aprila 1998.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi višine
nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih za leto 1997

USTAVNO SODIŠČE
1. člen
V odredbi o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih za leto 1997 (Uradni list RS, št.
63/97) se v 1. členu črta naslednje besedilo:
“Turnišče
2.775,00 SIT/ha
Koritnice
1.588,00 SIT/ha
Šmihel – Strane
4.873,00 SIT/ha
Postojnsko polje
6.869,50 SIT/ha
Slavina
9.812,50 SIT/ha
Selce – Petelinje
5.665,50 SIT/ha
Velika Ligojna
4.310,00 SIT/ha
Mala Ligojna pri hlevih
4.310,00 SIT/ha
Stara Vrhnika
4.310,00 SIT/ha
Podlipska dolina
4.310,00 SIT/ha
Mala Ligojna – Kantala – Drenov Grič 4.310,00 SIT/ha
Bevke
4.310,00 SIT/ha“.

1170.

Odločba o oceni ustavnosti 28. člena zakona o
konfiskaciji premoženja in izvrševanja
konfiskacije

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Generalnega državnega tožilca Republike Slovenije ter na pobudi Marije Bitenc Samec iz Celja in
Jožice Ilenič iz Ljubljane, po opravljeni javni obravnavi dne
5. februarja 1998 na seji dne 12. marca 1998

o d l o č i l o:
Določba 28. člena zakona o konfiskaciji premoženja in
izvrševanju konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45) ni bila v
skladu s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času njene
uveljavitve priznavali civilizirani narodi, niti s tedanjimi ustav-
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nimi načeli, kolikor je omogočala, da so bile na njeni podlagi brez pravnomočne kazenske sodbe posamezne osebe
proglašene za vojne zločince ali narodne sovražnike. Njena
uporaba v današnjih sodnih postopkih bi bila v neskladju z
ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Generalni državni tožilec z zahtevo, vloženo 5. 4.
1994 in dopolnjeno 22. 2. 1995, izpodbija določbo
28. člena zakona o konfiskaciji premoženja in o izvršitvi
konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45 – v nadaljevanju:
ZKIK) in določbo 31. člena zakona o zaplembi premoženja
in izvrševanju zaplembe (Uradni list FLRJ, št. 61/46 – v
nadaljevanju: ZZPIZ), kolikor je bilo na njeni podlagi še
naprej mogoče uporabljati določbo 28. člena ZKIK. Meni,
da zakon ni v skladu niti s tedanjim niti s sedanjim ustavnim
redom. Zakona naj ne bi sprejel ustavno določen zakonodajni organ, zato naj ne bi bil pravnoveljaven zakon, ampak
revolucionaren dekret. Določba 28. člena ZKIK naj bi predstavljala kolektivno kazensko obsodbo brez sojenja, ker je
za vojne zločince in narodne sovražnike razglasila vse med
vojno ustreljene, ubite ali izgnane osebe in jih kaznovala z
zaplembo premoženja.
2. Zaplembo premoženja je na podlagi 28. člena ZKIK
izreklo sodišče na podlagi priglasitve okrajnega ljudskega
odbora. Pri tem se sodišče ni smelo spuščati v ugotavljanje,
ali so podani pogoji zanjo. Tako je priglasitev predstavljala
ugotovitveno odločbo o tem, da je bil nekdo vojni zločinec
oziroma narodni izdajalec. Predlagatelj se sklicuje na strokovno literaturo tedanjega časa (dr. Marjan Cigoj, Ljudski
pravnik, št. 2/49), ki je to ugotovitveno odločbo razlagala:
“Treba je bilo šteti, da je bila na primer proti ustreljenim
osebam izdana izvršljiva razsodba, ki pa je sodišče nima v
rokah, ker se pač v izrednih vojnih razmerah ni mogel voditi
reden arhiv“. Neresničnost navedb v priglasitvi se je lahko
ugotavljala le v obnovitvenem postopku. Po mnenju predlagatelja je tako določba 28. člena ZKIK dopuščala fikcijo, da
je bila posamezna oseba narodni izdajalec, ker je bila ustreljena. Po naravi stvari naj bi šlo za kazenski sodbi enakovredno odločbo in zato naj bi bilo zoper njo tudi mogoče
vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti. Določba naj bi vsebovala golo inkriminacijo statusa z izrazi “narodni sovražnik“ in
“vojni zločinec“ namesto določno opredeljenih dejanj ter naj
bi to inkriminacijo v določenih primerih kar predpostavljala.
Zato naj bi bila v nasprotju s splošnimi, od civiliziranih narodov priznanimi pravnimi načeli, prav tako pa tudi v nasprotju
s 27. in 28. členom ustave.
3. Predlagatelj navaja, da v zvezi z uporabo 28. člena
ZKIK ni vložil nobenega pravnega sredstva. Vprašanje njegove ustavnosti pa se je zastavilo v konkretnem primeru, v
katerem je bilo premoženje na podlagi te določbe zaplenjeno posamezniku, ki je bil “likvidiran kot narodni sovražnik“,
ne da bi obstajala pravnomočna kazenska sodba. Predlagatelj navaja, da se za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti ni
odločil zaradi protiustavnosti izpodbijane določbe, ki je vrhovno sodišče ne bi smelo uporabiti pri odločanju. Meni, da
bi bilo mogoče priglasitev odpraviti s spremembo pravnomočne odločbe po 416. členu zakona o kazenskem postopku, če bi ustavno sodišče odločilo, da se določba
28. člena ZKIK ne sme več uporabljati. Na tej podlagi bi bilo
tudi mogoče vrniti dedičem premoženje po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
4. Predlagatelj je na javni obravnavi dodatno obrazložil
svoje stališče, po katerem je določba 28. člena ZKIK posebna določba kazenskopravne narave. V sebi naj bi zdru-
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ževala materialnopravno vsebino s tem, ko naj bi bila posamezne osebe ex lege razglašala za vojne zločince, in s tem,
ko je določala kazen (zaplembo premoženja). Poleg tega pa
naj bi vsebovala tudi postopkovno ureditev s tem, ko je
urejala priglasitev, ki jo je opravil okrajni ljudski odbor. Sodišče naj bi kazen zaplembe premoženja samó formalnopravno zemljiškoknjižno izvedlo. Vsebinsko naj bi torej šlo
za kazensko represijo, ki jo je izvajal upravni organ. Priglasitve okrajnih ljudskih odborov naj sploh ne bi bile vročene
obsojencem oziroma njihovim svojcem. Večinoma teh priglasitev tudi ni mogoče najti v sodnih spisih, temveč je
njihova vsebina razvidna le iz odločb sodišč, s katerimi je
bila izvršena zaplemba premoženja. Generalni državni tožilec meni, da nima na voljo pravnih sredstev, s katerimi bi
lahko izpodbijal odločbe, izdane po 28. členu ZKIK, niti v
tistih primerih ne, ko naj bi šlo za očitne in zelo hude krivice,
storjene posameznikom. Premoženjskopravni vidik pri tem
naj ne bi bil tako sporen zaradi možnosti denacionalizacije,
sporna naj bi bila predvsem obsodba za vojne zločine, ki je
v denacionalizacijskem postopku ni mogoče odpraviti. Generalni državni tožilec meni, da bi prizadete osebe ob ugotovitvi, da gre za kazenskopravno določbo, na podlagi
416. člena zakona o kazenskem postopku lahko dosegle
obnovo kazenskega postopka in s tem moralno rehabilitacijo. Kazenski postopek bi bilo po mnenju generalnega državnega tožilca treba vrniti v fazo pred vložitvijo obtožnice; ker
ta ni obstajala, torej v fazo preiskave. Na vprašanje sodnika
je generalni državni tožilec na javni obravnavi pojasnil, da so
se zelo redki posamezniki odločili za vlaganje izrednih pravnih sredstev v upravnem postopku, zlasti za ugotovitev ničnosti priglasitve okrajnega ljudskega odbora. Obstajala pa
naj bi le ena odločba pristojnega upravnega organa o ugotovitvi ničnosti, v vseh ostalih primerih pa naj bi postopek še
tekel.
5. Pobudnici Marija Bitenc Samec in Jožica Ilenič sta
dne 6. 1. 1997 oziroma dne 7. 3. 1997 vložili pobudi za
oceno ustavnosti ZKIK. Navedli sta, da se pridružujeta zahtevi generalnega državnega tožilca. Pobudnica Marija Bitenc Samec utemeljuje svoj pravni interes za izpodbijanje
ZKIK s tem, da je bilo njenemu očetu z odločbo okrajnega
sodišča v Ljubljani zaplenjeno premoženje kot osebi, ki naj
bi “pobegnila kot okupatorjev sodelavec“. V resnici pa naj bi
se bil pobudničin oče z družino še pred izdajo zaplembene
odločbe vrnil s prisilnega dela na Dunaju. Pobudnica Jožica
Ilenič pa utemeljuje svoj pravni interes s tem, da je bil njen
stari oče v letu 1943 justificiran, v letu 1945 pa je bila na
podlagi 28. člena ZKIK izrečena zaplemba njegovega premoženja.
6. Na javno obravnavo je bil vabljen tudi Andrej Doles,
odvetnik v Domžalah, kot pooblaščenec pritožnice Josipine
Petrocokino. Pred ustavnim sodiščem teče postopek za
preizkus ustavne pritožbe (št. Up-133/96), ki jo je dne
10. 5. 1996 vložila pritožnica zoper sodbo vrhovnega sodišča. Z njo je bila zavržena kot nedovoljena njena zahteva
za varstvo zakonitosti zoper obsodbo in eksekucijo pritožničinega brata, ki jo je izvršila varnostno obveščevalna služba
dne 6. 1. 1944. Na podlagi priglasitve okrajnega ljudskega
odbora v Kranju je bilo pritožničinemu bratu z odločbo okrajnega sodišča v Kranju zaplenjeno premoženje po 28. členu
ZKIK. Pooblaščenec pritožnice Josipine Petrocokino je opozoril na odlok o zaščiti slovenskega naroda in njegovega
gibanja za osvoboditev in združitev (Slovenski poročevalec,
leto II, št. 19 z dne 1. 10. 1941). Ta predpis je določal tudi
postopek zoper ljudi, ki bi se pregrešili zoper slovensko
narodno čast: Postopek naj bi bil nagel, hiter in tajen. Sodba naj bi se izrekala ustno, pritožba je bila po določbah
navedenega odloka izključena, sodba pa takoj izvršljiva.
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Zato naj bi bilo danes zelo težko pridobiti dokaze za tedanja
sojenja. Edini dokaz, ki ga ima pritožnica, je priglasitev
Okrajnega ljudskega odbora, v kateri se navaja, da je bil
njen brat obsojen na smrt in likvidiran kot narodni izdajalec.
Pritožničin temeljni interes je v tem, da doseže moralno
rehabilitacijo svojega brata, zaradi česar bi ji moralo biti
omogočeno vsaj to, da dokaže njegovo nedolžnost.
7. Zahteva je bila poslana Državnemu zboru, ki nanjo
ni odgovoril in se tudi ni udeležil javne obravnave.
B) – I
8. Ustavno sodišče je združilo zaradi skupnega obravnavanja in odločanja zahtevo generalnega državnega tožilca
in navedeni pobudi.
9. Ustavno sodišče je moralo pri odločanju o zahtevi
najprej ugotoviti, ali so podane procesne predpostavke za
presojo ustavnosti zakona. Določba 28. člena ZKIK je bila
razveljavljena že z določbami ZZPIZ, ZZPIZ pa je prenehal
veljati z uveljavitvijo zakona o izvršitvi kazni, varnostnih ukrepov in vzgojnih poboljševalnih ukrepov (Uradni list FLRJ, št.
47/51). Izpodbijane zakonske določbe torej v skladu s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti niso
mogle postati sestavni del pravnega reda Republike Slovenije, ker ob osamosvojitvi niso veljale. Ustavno sodišče praviloma ne more odločati o ustavnosti zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki so prenehali veljati. Izjeme od
tega pravila so mogoče le v določenih primerih. Ustavno
sodišče je tako že presojalo ustavnost posameznih, že ob
sprožitvi postopka neveljavnih predpisov. V odločbi št.
U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994 (OdlUS III, 33), ko je presojalo
uredbo o vojaških sodiščih, je ustavno sodišče svojo odločitev utemeljilo na določbi drugega odstavka 28. člena ustave. Po tej določbi se dejanja, ki so kazniva, ugotavljajo in
kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja,
razen če je novi zakon za storilca milejši. Zaradi te posebnosti, ki velja za materialne kazenskopravne predpise, mora
biti po stališču ustavnega sodišča dopustna tudi presoja
ustavnosti zakonov, ki so bili formalno razveljavljeni. To stališče je bilo potrjeno v odločbi št. U-I-67/94 z dne 21. 3.
1996 (OdlUS V, 31), s katero je ustavno sodišče presojalo
zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže. Poleg tega pa je bila ustavnosodna presoja predpisa v tej odločbi utemeljena tudi na
podlagi določbe 416. člena zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94 – v nadaljevanju: ZKP). Po tej
določbi ima oseba, obsojena na podlagi predpisa, ki po
odločitvi ustavnega sodišča ni v skladu z ustavo, pravico
zahtevati spremembo pravnomočne sodbe v obnovljenem
postopku. Po njeni smrti pa imajo na podlagi določbe prvega odstavka 411. člena in drugega odstavka 367. člena
ZKP to pravico tudi obsojenčev zakonec ali oseba, s katero
je obsojenec živel v zunajzakonski skupnosti, njegov krvni
sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in
rejnik.
10. Glede na navedeno je od presoje tega, kakšna je
pravna narava določbe 28. člena ZKIK in kakšna je bila
pravna narava posamičnih aktov, ki so bili na njeni podlagi
izdani, odvisno, ali so v tem primeru izpolnjene procesne
predpostavke glede zahteve predlagatelja, kakor tudi procesne predpostavke na strani pobudnic. Ustavno sodišče je
iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, ugotovilo, da je imela
določba 28. člena ZKIK v določenih primerih kazenskopravni pomen (tudi v materialnem smislu). Zato je podana
pristojnost ustavnega sodišča za oceno ustavnosti predpisa. Generalni državni tožilec lahko po določbi pete alinee
prvega odstavka 23. člena ZUstS vloži zahtevo, s katero
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začne postopek pred ustavnim sodiščem, če nastane vprašanje ustavnosti oziroma zakonitosti v zvezi s postopki, ki jih
vodi. Državni tožilec Republike Slovenije lahko po določbi
drugega odstavka 421. člena ZKP vloži zoper pravnomočno sodno odločbo, izdano v kazenskem postopku, zahtevo
za varstvo zakonitosti tako v škodo, kakor tudi v korist obdolženca. Pri tem drugače kot obdolženec in drugače kakor
v drugih postopkih, kjer je prav tako legitimiran za vložitev
zahteve za varstvo zakonitosti, ni omejen z nobenim rokom.
Pritrditi je treba predlagatelju, da že samo dejstvo, da bi
sodišča v postopkih po vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti morala ponovno uporabiti izpodbijano določbo 28. člena ZKIK pomeni, da bi zahteve za varstvo zakonitosti lahko
vlagal le v škodo pobudnikov ali pa bi bile njegove zahteve
zavrnjene kot neutemeljene, ker je imelo ravnanje tedanjih
povojnih oblasti temelj ravno v tej določbi zakona, ali pa bi
bile celo zavržene kot nedovoljene ob presoji, da akti, izdani na podlagi izpodbijane določbe, niso kazenske sodbe.
Zato so izpolnjene tudi procesne predpostavke, ki jih določa peta alinea prvega odstavka 23. člena ZUstS.
11. Ker gre za kazenskopravni materialni predpis, so
na podlagi 416. člena ZKP izpolnjene procesne predpostavke tudi za sprejem in obravnavo pobud, s katerima sta
se pobudnici pridružili postopku, začetem na zahtevo predlagatelja. Pobudnici sicer izpodbijata ZKIK kot celoto, vendar je iz njunih navedb razvidno, da izkazujeta pravni interes
le za presojo 28. člena ZKIK, ki je bil pravni temelj za
izvedbo zaplemb premoženja njunima prednikoma, zato je
bilo le v tem obsegu mogoče sprejeti njuni pobudi. Ker je
bila zahteva generalnega državnega tožilca predložena Državnemu zboru, da se o njej izjavi, pobudnici pa se ji po
vsebini pridružujeta, je v skladu z določbo četrtega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZustS) izpolnjen tudi pogoj za odločanje o pobudah.
12. Na vprašanje, po kakšnih kriterijih se presoja ustavnost predustavnih predpisov, je ustavno sodišče odgovorilo
že v citirani odločbi o uredbi o vojaških sodiščih. Presojati
jih je treba s stališča skladnosti s tedaj veljavnimi ustavnimi
in splošnimi pravnimi načeli, ki so jih priznavali civilizirani
narodi, glede njihove uporabe v novih sojenjih pa tudi s
stališča skladnosti z ustavo.
13. Stališče predlagatelja, da zakona ni izdal pristojni
organ in da potemtakem že tedaj ni bil veljaven zakon,
ampak revolucionaren dekret, ni utemeljeno. Ustavno sodišče je že v citirani odločbi o ustavnosti uredbe o vojaških
sodiščih ugotovilo, da je bila zakonodajna funkcija dana od
II. zasedanja AVNOJ naprej nedvomno samo AVNOJ in med
dvema zasedanjima tega organa Predsedstvu AVNOJ. ZKIK
je na podlagi pooblastila AVNOJ v odloku o vrhovnem zakonodajnem in predstavniškem telesu Jugoslavije izdalo njegovo predsedstvo, potrdila pa ga je 1. 12. 1945 ustavodajna skupščina. Kot ZZPIZ pa je bil sprejet po postopku, ki ga
je ustava FLRJ posebej predpisala. Zato je treba šteti, da je
izpodbijani zakon sprejelo telo, ki je bilo tedaj pristojno za
izvrševanje zakonodajne funkcije.
B) – II
14. Določba 28. člena ZKIK se glasi:
“(1) Okrajni ljudski odbori so dolžni največ v roku 90
dni po sprejemu tega zakona dostaviti okrajnemu ljudskemu
sodišču točen popis nepremičnega premoženja tistih vojnih
zločincev in narodnih sovražnikov, ki so bili v času vojne
ustreljeni, ubiti, so umrli ali pobegnili, katerim premoženje
ali sploh ni bilo konfiscirano, ker se do njega ni moglo priti,
ali je bilo konfiscirano samo premično premoženje ali samo
del tega premoženja. V vseh takšnih primerih okrajno ljud-
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sko sodišče ne glede na to, ali razpolaga s sodbo, po kateri
so bile takšne osebe obsojene, smatra to obsodbo za izvršljivo v celoti kot tudi v izreku konfiskacije in oblikuje odločitev o konfiskaciji celotnega premoženja, premičnega in nepremičnega, v skladu s tem zakonom in odločitev do konca
izvede in izvrši prehod konfisciranega premoženja in vpis
pravic države na konfisciranem nepremičnem premoženju.
(2) Okrajni ljudski odbori morajo prijaviti takšne primere tudi, kadar je že bila izvršena konfiskacija nepremičnega
premoženja, da bi sodišče lahko izvršilo predpisan prehod
tega premoženja v lastnino države.
(3) Prav tako morajo vojaška sodišča in vojaška poveljstva pristojnemu okrajnemu ljudskemu sodišču za gornje
primere dostaviti iz svojih arhivov prepise sodb, da bi sodišče lahko do konca izvedlo konfiskacijo in sprejelo odločitev o konfiskaciji, kolikor ta s sodbo ni bila izrečena.“
15. Predsedstvo AVNOJ je 3. 8. 1945 sprejelo avtentično razlago posameznih določb ZKIK (Uradni list DFJ, št.
56/45), med njimi tudi določbe 28. člena ZKIK. Ta se je
glasila:
“Treba je šteti, da prvi odstavek, ki govori o ustreljenih,
ubitih ali umrlih, velja tudi za tiste, ki so umrli, preden so bili
kaznovani.
Sodišču ni treba ugotavljati, ali je posameznik dejansko ustreljen, ubit, je pobegnil ali umrl, ker je to izključna
pristojnost ljudskih odborov.
Če okrajni ljudski odbori razpolagajo s sodbami v smislu prvega odstavka 28. člena, jih morajo dostaviti skupaj s
popisom premoženja.“
16. Z zakonom o potrditvi, spremembah in dopolnitvah
ZKIK z dne 9. junija 1945 (Uradni list FLRJ, št. 61/46) je
bil ZKIK spremenjen tako, da ni vseboval več določbe 28.
člena ZKIK, pač pa je ZZPIZ v členu 31 določil, da morajo
sodišča dokončati vse tiste primere, za katere so jim do dne
uveljavitve tega zakona (to je do 6. 8. 1946) okrajni ljudski
odbori ter vojaška sodišča in poveljstva poslala podatke iz
28. člena ZKIK. Novih postopkov z novimi priglasitvami
okrajnih ljudskih odborov po 28. členu ZKIK pa po določbah ZZPIZ ni bilo več mogoče začeti. Zato je po svoji vsebini sporna in predstavlja predmet te obravnave le določba
28. člena ZKIK.
17. Pojma “vojni zločinec“ in “narodni sovražnik“ sta v
besedilu prvega odstavka 28. člena ZKIK pojma, ki jih v
tistem časovnem obdobju najdemo v UVS (13. in 14. člen)1,
katere ustavnost je ustavno sodišče presojalo v že citirani
zadevi št. U-I-6/93. Tedaj je ustavno sodišče opredelilo kot
nasprotne splošnim, od civiliziranih narodov priznanim prav-

1 Določbi

sta se glasili:
Člen 13: Za vojne zločince, pa če so oni državljani Jugoslavije,
okupatorskih ali drugih dežel, se morajo smatrati: pobudniki, organizatorji, naredbodajalci ter pomagači in neposredni izvrševalci množičnih ubijanj, mučenj, prisilnega izseljevanja prebivalstva ter njegovega
odgona v taborišča in na prisilno delo, potem požigov, uničevanja in
ropanja narodne in državne imovine; vsi posamezni posestniki imetij in
podjetij v Jugoslaviji, v okupatorskih in drugih deželah, ki so nečloveško izkoriščali delovno silo na prisilno delo odpeljanih ljudi; funkcionarji terorističnega aparata in terorističnih oboroženih formacij okupatorja in domačini v okupatorjevi službi; oni, ki so izvrševali mobilizacijo
našega ljudstva za sovražno vojsko.
Člen 14: Za narodne sovražnike se morajo smatrati: vsi aktivni
ustaši, četniki in pripadniki ostalih oboroženih formacij v sovražnikovo
službi v kakršnemkoli svojstvu – kot špijoni, ovaduhi, kurirji, agitatorji
in slično; ki so silili ljudstvo, da okupatorjem odda orožje; vsi oni, ki so
izdali narodno borbo in so bili v zvezi z okupatorjem; vsi oni, ki
odpadejo od narodne oblasti in delajo proti njej; vsi oni, ki rušijo
narodno vojsko ali so na drug način pomagali in pomagajo okupatorju; vsi oni, ki izvrše težke primere umora in ropa in slično.
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nim načelom, danes pa nasprotne ustavi vse tiste elemente
določb uredbe, ki so in kolikor so v konkretnih kazenskih
postopkih bili uporabljeni kot gola inkriminacija statusa in se
niso nanašali na določno opredeljena dejanja obtožencev,
(točka 11 obrazložitve citirane odločbe) ter so in kolikor so v
konkretnih kazenskih postopkih zaradi svoje premajhne določnosti predstavljali podlago za samovoljo takratnih sodišč
(točka 13 obrazložitve citirane odločbe). Ta opredelitev pa
se ne nanaša na tiste določbe uredbe, ki dovolj jasno in
določno inkriminirajo kazniva dejanja oziroma udeležbo pri
takšnih dejanjih (na primer storilci ali udeleženci množičnih
pobojev, mučenj, prisilnega izseljevanja prebivalstva, požigov, uničevanja in ropanja državne in narodne imovine itd. –
točka 19 obrazložitve citirane odločbe). Nedvomno je mogoče sklepati, da je imel povojni zakonodajalec pri izpodbijani določbi z uporabo navedenih pojmov v mislih prav terminologijo 13. in 14. člena UVS. Priglasitev naj bi se nanašala
na vse tiste “vojne zločince“ in “narodne sovražnike“, ki so
bili v vojnem času “ustreljeni, ubiti, so umrli ali so pobegnili,
pa jim premoženje sploh ni bilo zaplenjeno ali je bilo zaplenjeno samo premično premoženje ali samo del tega premoženja“. Če je bilo tem osebam v času priglasitve okrajnega
ljudskega odbora premoženje že zaplenjeno, so bile zaplembe lahko izrečene le s sodbami vojaških sodišč, ki so
tedaj sodila po UVS. Očitno je torej, da je priglasitev okrajnega ljudskega odbora lahko temeljila na kazenski sodbi
vojaškega sodišča. Zaplemba premoženja je bila predvidena kot stranska kazen z UVS (drugi odstavek 16. člena). Kot
takšno jo je skupaj z glavno sankcijo izreklo sodišče v kazenskem postopku, v katerem se je odločalo o krivdi obtožene osebe.
18. Že v času izvrševanja ZKIK se je izkazalo, da je bilo
na podlagi 28. člena ZKIK zaplenjeno premoženje osebam,
ki niso bile “vojni zločinci“. Zato se je že tedaj tudi zastavljalo vprašanje vrnitve tako zaplenjenega premoženja oziroma
plačila odškodnine zanj.2 Dejstvo, da določena oseba ni
bila “vojni zločinec“ ali “narodni sovražnik“, naj bi se po
tedanjih stališčih ugotovilo na podlagi izjave pristojnega javnega tožilca, da ta oseba ni bila kaznovana in da zoper njo
ni kazenskega pregona. Če bi tožilec podal takšno izjavo,
naj bi okrajni izvršilni odbor izdal odločbo, da se njegova
prijava razveljavi, na tej podlagi pa naj bi tudi sodišče razveljavilo svojo zaplembeno odločbo. Tak postopek pa naj bi
se izvedel le na predlog prizadete osebe.
19. Pooblaščenec pritožnice v postopku ustavne pritožbe št. Up-133/96 je opozoril na določbo 7. člena odloka SNOO o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev. Ta je določala za posamezna
kazniva dejanja sojenje posebnih sodišč in določala nagel,
usten in tajen postopek, brez zaslišanja krivca, brez možnosti pritožbe in takojšnjo izvršitev kazni. Takšna ureditev je
veljala do 15. avgusta 1943, ko je stopil v veljavo odlok o
postavitvi brigadnih in odrednih vojaških sodišč (Slovenski
poročevalec, leto IV, št. 15). Ta odlok je že določal, da
podrobno organizacijo teh sodišč, poslovanje in postopek
ureja poseben pravilnik, ki je bil izdan dne 5. 8. 1943, dne
16. 10. 1943 pa že nadomeščen s pravilnikom za organizacijo in poslovanje brigadnih in odrednih vojaških sodišč.

2 Tedaj se je štelo (vir: mnenje Ministrstva za pravosodje LRS,
št. 69/45-245 z dne 2. 11. 1946), da predstavlja vsaka priglasitev
“odločbo (ugotovitev) o tem, da je bil nekdo vojni zločinec oziroma
narodni izdajalec. Sodišče bi zato moglo razveljaviti svojo zaplembeno
odločbo le na podlagi neke druge odločbe istega okrajnega izvršilnega odbora, da se namreč prvotna prijava (odločba) razveljavi, ker se je
naknadno izkazalo, da dotična oseba ni bila vojni zločinec oziroma
narodni sovražnik“.
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Glede materialne opredelitve kaznivih dejanj se je ta pravilnik skliceval na citirani odlok o zaščiti slovenskega naroda.
Postopek po tem pravilniku je obsegal preiskavo, ki jo je
izvajal tožilec, javno razpravo z obveznim vodenjem zapisnika, z izdelavo sodbe, zoper katero obsojeni ni imel pravnega sredstva, pač pa je bil vpeljan institut njene potrditve.
Sodbe so morale biti dostavljene višjemu vojaškemu sodišču, ki je bilo ustanovljeno z odlokom Glavnega štaba
NOV in POS. V navodilu št. 1,3 ki ga je dne 30. 8. 1943
poslal Sodni oddelek Glavnega štaba NOV in PO Slovenije
vsem brigadnim in odrednim sodiščem, je bilo tako zapisano: “O vsaki obsodbi je treba napisati pismeno sodbo. V tej
mora biti označeno, kdaj se je obsodba izrekla in kje, nadalje je treba kratko in jasno označiti dejanje, zaradi katerega
je bil obdolženec obsojen. Vsako sodbo je treba tudi utemeljiti.“ V navodilu št. 5, ki ga je izdal sodni oddelek 17. 2.
1944, pa je bilo vojaškim sodiščem posredovano ponovno
opozorilo, da je zaplemba premoženja kazenski ukrep, ki ga
izreče le sodišče in sicer s sodbo, proti osebi, ki je zakrivila
kaznivo dejanje. Navedeni pravilnik je bil nadomeščen z
uredbo o vojaškem kazenskem sodstvu, ki jo je dne 20. 4.
1944 izdal Glavni štab NOV in POS, ta pa je bila že dober
mesec zatem nadomeščena z UVS, ki jo je izdal Vrhovni
štab NOV in POJ.
20. Očitno je torej, da je priglasitev po določbi 28.
člena ZKIK lahko temeljila na kazenski sodbi. Mogoče je
tudi, da so bili v posameznih primerih izvedeni kazenski
postopki, pa se niso ohranili sodni spisi.4 Očitno pa so bile
v določenih primerih izvršene likvidacije tudi brez sodnih
postopkov.5 Ustavno sodišče je v že citirani odločbi ob
presoji UVS poudarilo rezultate novejših zgodovinskih raziskav, po katerih so v posameznih primerih kazenske postopke, ki so tekli na podlagi UVS, zlorabili za zaplembo
premoženja, čeprav za izrek takšnega ukrepa ni bilo niti
dejanske niti pravne podlage. Iste raziskave razkrivajo tudi
to, da se večina zlorab ni dogajala na podlagi UVS, temveč
prav mimo nje (samovoljna obračunavanja, izvensodne usmrtitve oziroma likvidacije – točka 17 obrazložitve citirane
odločbe) in, kakor je razvidno iz zgoraj navedenega, tudi
mimo predpisov, ki so na slovenskem območju veljali pred
UVS. Če ne bi bilo določbe 28. člena ZKIK, bi bilo na tej
točki tudi mogoče zaključiti razpravljanje in potegniti jasno
ločnico med primeri, ko so bile osebe obsojene v kazenskih
postopkih, in primeri, ko so bili posamezniki usmrčeni zunaj
sodnih postopkov. Slednje so bile zlorabe, ki pa jih je do3 Vir: M. Šnuderl: Dokumenti o razvoju ljudske oblasti v Sloveniji, Uradni list SRS, Ljubljana 1949.
4 Tominšek (Sodstvo v Istrskem odredu, Revija za zgodovino,
literaturo in antropologijo, opomba 6) se sklicuje na tožilca Jožeta
Markučiča in na komisarja zaščitnega bataljona Milana Cirka. Prvi
navaja, da je bilo več primerov sojenja odrednega sodišča, o katerih
niso ohranjeni sodni spisi. Drugi, ki je večkrat sodeloval v sodnem
postopku, navaja, da je bilo od februarja do maja 1944 poleg registriranih sodnih procesov še najmanj 25 do 26 neregistriranih, od katerih se jih je 15 ali 16 končalo z obsodbo, kakih deset pa z oprostilno
sodbo. O vseh teh sojenjih so se pisali zapisniki, spisi pa naj bi se
verjetno izgubili ob nemškem napadu na Prelože.
5 Tako v okrožnici sodiščem, ki jo je dne 30. 5. 1944 izdal
Oddelek za sodstvo Glavnega štaba NOV in POS pod točko III. beremo: “Če pa je bila vsled posebnih izrednih v citirani okrožnici navedenih okoliščin izvršena kazen brez predhodne sodne razprave, morajo
sodišča na podlagi obtožnice pristojnega javnega tožilca izvesti sodni
postopek naknadno...“. Na to okrožnico je reagiral Vrhovni štab NOV
in POJ, ki je v svojem pismu št. SA 102/44 z dne 19. 12. 1944
Glavnemu štabu NOV in POS izrecno navedel, da to pomeni sojenje
mrtvim osebam, ki v UVS ni predvideno in naj se na ostalih območjih
Jugoslavije tudi ne bi izvajalo.
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ločba 28. člena ZKIK, še posebej njena avtentična razlaga
(prvi odstavek), štela za dopustne. Ne le, da je bilo premoženje dovoljeno na tej podlagi zapleniti tudi osebam, zoper
katere ni nikoli tekel sodni postopek, ampak so bile te
osebe že zgolj s priglasitvijo okrajnega ljudskega odbora
razglašene za “vojne zločince“ in “narodne sovražnike“, kar
je v tedanji kazenskopravni terminologiji (točka 17 te obrazložitve) pomenilo osebe, ki so bile obsojene za vojne zločine. Poleg navedenega je fikcija kazenske obsodbe zajela
tudi osebe, ki so “pobegnile“. S tem je zakonodajalec dal
okrajnim ljudskim odborom – torej upravnim organom –
pooblastilo, da v primerih, ko niso obstajale kazenske sodbe niti dokazi o izvedenih kazenskih postopkih, sami opredelijo določeno osebo za krivo kaznivega dejanja po 13.
oziroma 14. členu UVS, in to v postopku, ki ni zagotavljal
niti najminimalnejših jamstev poštenega sojenja. Pritrditi je
zato treba predlagatelju, da ima izpodbijana določba v svoji
vsebini tudi materialnopravne kazenske elemente, njen pravni nivo pa je po svoji kvaliteti pomenil celo nazadovanje od
tedaj že doseženega kazenskopravnega varstva (kazenskega postopka zoper umrlo osebo ni dovoljeno voditi, kazen
zaplembe premoženja kot kazenki ukrep izreče sodišče osebi, ki je bila spoznana za krivo kaznivega dejanja). Celo
UVS, kljub temu, da je tudi sama vsebovala določene elemente, nasprotne temeljnim načelom, ki so jih že tedaj
priznavali civilizirani narodi, je bila v tem pogledu pravno
razvitejši predpis od kasnejšega ZKIK.
21. Za presojo te zadeve je zato ključnega pomena
pravna narava prvega odstavka 28. člena ZKIK in pravna
narava priglasitve, ki jo je izdal okrajni ljudski odbor. Bistven
del njene vsebine je predstavljala ugotovitev, da je bila določena oseba vojni zločinec ali narodni sovražnik, ki je bil v
vojnem času ustreljen, ubit, je umrl ali je pobegnil. Sodiščem je bilo ob izrekanju konfiskacije prepovedano, da bi
se spuščala v vprašanje, ali je posamezna oseba res bila
ustreljena, ubita, je umrla ali pobegnila, ker je bilo ugotavljanje tega po drugem odstavku avtentične razlage 28. člena
ZKIK v izključni pristojnosti okrajnih ljudskih odborov. Prav
tako se tudi niso smela spuščati v vprašanje, ali je bila
posamezna oseba res zagrešila kakšno kaznivo dejanje, ki
je predstavljalo vojni zločin po tedaj veljavni zakonodaji, in
ali je bila ta oseba obsojena v kazenskem postopku, v katerem naj bi ji bila zagotovljena temeljna jamstva poštenega
sojenja, kakor so jih že tedaj priznavali civilizirani narodi.
Sodišča so torej izrekla in izvršila konfiskacijo nepremičnin
tudi, če jim kazenska sodba ni bila predložena, zgolj na
podlagi priglasitve okrajnega ljudskega odbora.
22. Priglasitev je bila v formalnopravnem pogledu nedvomno upravna odločba in takšna je bila tudi v materialnopravnem pogledu v vseh tistih primerih, ko je in kolikor je
imela ugotovitev, da je bila posamezna oseba storila kaznivo
dejanje – vojni zločin, podlago v kazenski sodbi. V vseh
drugih primerih pa je bilo dejansko mogoče s to upravno
odločbo razglasiti posamezno osebo za vojnega zločinca.
Nedvomno je opredelitev “vojni zločinec“ in “narodni sovražnik“ v tedanjih razmerah pomenila osebo, ki naj bi bila
storila katero od kaznivih dejanj (11. in 12. točka obrazložitve odločbe št. U-I-6/93). Kajti zaplemba kot takšna se je v
teh primerih vendarle štela kot stranska kazen. Kot takšna je
bila obravnavana tudi v strokovni literaturi, na katero opozarja predlagatelj. Tako dr. Marjan Cigoj (O zaplembi, Ljudski
pravnik, 2/49 in 6-7/49) navaja, da je pravo poznalo več
vrst odločb, s katerimi se je izrekla zaplemba.6 Pri tem je
6 Le povojna zaplemba premoženja osebam nemške narodnosti
se ni štela za kazenskopravni ukrep, ampak za ukrep, ki je imel svoj
pravni temelj v reparacijah za vojno škodo.
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sodišče včasih nastopalo kot organ, ki samo izvršuje kazen
zaplembe, včasih pa je to kazen samo izreklo. Pri izrekanju
zaplembe po 28. členu ZKIK je bilo treba po avtorjevem
stališču šteti, da je bila izdana proti osebam iz tega člena
izvršljiva razsodba, ki je pa sodišče nima v rokah, ker se v
izrednih vojnih razmerah ni mogel voditi arhiv. Sam institut
zaplembe po določbi 28. člena ZKIK je torej predstavljal
institut kazenskega prava. To pa pomeni, da je utemeljena
trditev predlagatelja, da je upravna odločba – priglasitev
okrajnega ljudskega odbora v vseh primerih, ko ni temeljila
na kazenski sodbi, po svoji vsebini nadomestila kazensko
sodbo. Pri tem ni šlo za to, da bi si okrajni ljudski odbori to
pristojnost vzeli, ampak so imeli zanjo izrecno zakonsko
pooblastilo. Torej je bila zakonska ureditev tista, ki je dopuščala kazensko obsodbo, ne da bi bilo treba zanjo predhodno izvesti kazenski postopek, ki bi posamezniku zagotavljal vsaj temeljna načela poštenega sojenja, že tedaj
priznana od civiliziranih narodov. Na podlagi te določbe je
bilo torej dopustno zunaj kazenskega postopka in ne glede
na vojno dejstvovanje odvzeti človeku najprej življenje, zatem pa še premoženje. Uporaba takšne določbe, ki je grobo kršila človekove pravice in temeljne svoboščine ljudi, že
tedaj ni bila v skladu s temeljnimi pravnimi načeli, ki so jih
priznavali civilizirani narodi, njena morebitna uporaba v današnjih postopkih pa bi bila še toliko bolj nevzdržna. Kolikor
bi se takšna določba uporabljala v današnjih postopkih, bi
bila njena uporaba najmanj v nasprotju z določbo 23. člena
ustave, po kateri ima vsakdo pravico, da o obtožbah proti
njemu odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Najbolj elementarno je ta pravica lahko
kršena prav s tem, da je posameznik “obsojen za vojnega
zločinca ali narodnega sovražnika“ brez kazenske sodbe in
celo brez kazenske obtožbe.
23. Če je posamični pravni akt, kar je priglasitev bila,
takšne narave, da po svoji vsebini predstavlja kazensko
sodbo, potem mora zanj veljati enak pravni režim, kakor
velja za kazenske sodbe. Na podlagi poziva, ki ga je zakonodajalcu izrecno naslovilo ustavno sodišče v že citirani
odločbi o UVS,7 je bilo z določbo 559. člena ZKP vpeljano
posebno pravno sredstvo za izpodbijanje že pravnomočnih
odločb. Rok za uveljavitev teh pravnih sredstev se je že
iztekel. ZKP vsebuje tudi določbo 416. člena ZKP, ki je
uzakonila kot poseben obnovitveni razlog ustavnosodno razveljavitev predpisa, na podlagi katerega je bila izdana pravnomočna obsodilna sodba. To pravno sredstvo je nedvomno tudi odraz ustavne določbe 28. člena ustave in je kot
takšno namenjeno predvsem primerom razveljavljenih kazenskih materialnih določb, s katerimi se določajo kazniva
dejanja. V tem primeru ustavno sodišče izpodbijane določbe zaradi njene siceršnje neveljavnosti ni moglo razveljaviti,
zato pa je na enak način in iz istih razlogov kot pri UVS
odločilo o tem, da se določba kot protiustavna v postopkih
pred državnimi organi v Republiki Sloveniji ne sme uporabljati. Takšna odločitev ima z vidika 416. člena ZKP po svoji
vsebini enake učinke, kakor bi jih imela razveljavitev še
veljavnega predpisa, ki bi opredeljeval kaznivo ravnanje.
Torej je treba v skladu z 416. členom ZKP dopustiti osebam, ki so bile s priglasitvami brez kazenskih sodb razglašene za vojne zločince in narodne sovražnike, oziroma njihovim pravnim naslednikom, ki so do tega zakonsko
7 3. točka izreka citirane odločbe se glasi: “Veljavna zakonska
ureditev kazenskega postopka je v nasprotju z ustavo, ker ne omogoča odprave vseh v procesnem in vsebinskem pogledu krivičnih odločb, izdanih na podlagi predpisov revolucionarne medvojne in povojne oblasti, in odprave posledic teh odločb z izrednimi pravnimi sredstvi.
Ustavno sodišče poziva Državni zbor, da v najkrajšem možnem roku
ugotovljeno neustavnost odpravi.“
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upravičeni, da zahtevajo v postopku obnove spremembo
pravnomočne odločitve (to je priglasitve okrajnega ljudskega odbora, ki ne temelji na kazenski sodbi) na podlagi te
odločbe ustavnega sodišča.
24. Osebe, ki so bile na ta način po krivem obsojene,
imajo pravico do moralne rehabilitacije, ki jo lahko dosežejo
v postopku obnove po 416. členu ZKP. Prav tako pa imajo
tudi pravico, da se njim oziroma njihovim pravnim naslednikom povrne zaplenjeno premoženje. Premoženje je bilo v
teh primerih na podlagi 28. člena ZKIK formalnopravno
zaplenjeno z odločbo pristojnega okrajnega sodišča, ki je v
bistvu pomenila izvršitev priglasitve. S tega vidika bi ta odločba, za katere izpodbijanje ni več na razpolago nobenega
pravnega sredstva, predstavljala v zgoraj navedenih primerih kljub morebitni razveljavitvi priglasitve oviro za vrnitev
premoženja neupravičeno obsojeni osebi zunaj denacionalizacijskega postopka. Vendar je treba upoštevati, da je tako
v teh primerih, kakor tudi v primerih, ko je predstavljala
podlago za zaplembo kazenska sodba, odločba okrajnega
sodišča predstavljala le nadaljevanje kazenske sodbe in v
tem pogledu dejansko pomenila izrek kazenske sankcije
zoper posameznika. Zato je v primeru, ko posameznik doseže razveljavitev priglasitve okrajnega ljudskega odbora oziroma razveljavitev kazenske sodbe, ki je bila podlaga za
izrek zaplembe z odločbo okrajnega sodišča po 28. členu
ZKIK, treba šteti, da je s tem ustvarjen tudi pravni temelj za
vračilo premoženja po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in Uradni list
RS, št. 8/90, 12/92, 58/93 in 10/98).
C)
25. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
prvega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je
sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala
sodnika Ude in Zupančič, ki sta dala odklonilno ločeno
mnenje. Pritrdilno ločeno mnenje so dali sodniki Jerovšek,
Šturm in Testen.
Št. U-I-249/96-14
Ljubljana, dne 12. marca 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1171.

Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del

Na podlagi 84. in 153. člena zakona o avtorski in
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) ter 31. člena
statuta Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (v nadaljevanju: SAZAS) je odbor za zaščito avtorskih pravic SAZAS na seji dne 19. marca
1998 določil

PRAVILNIK
o javni priobčitvi glasbenih del
1. člen
S tem pravilnikom določa SAZAS pogoje pod katerimi
lahko fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: uporabnik)
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javno priobčuje javnosti glasbena neodrska dela, ki so zaščitena z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in so sestavni del svetovnega repertoarja, ki ga ščiti SAZAS na ozemlju
Republike Slovenije.
2. člen
Repertoar SAZAS sestavljajo naslednja dela:
a) glasbena neodrska dela (oratoriji, kantate, dela resne in zabavne glasbe ipd.);
b) odlomki glasbenih odrskih del (oper, operet, baletov
ipd.) ne glede na trajanje pod pogojem, da ti odlomki ne
predstavljajo dramske celote;
c) glasba iz glasbenih koreografskih del (koncertno
izvajanje) ne glede na trajanje;
d) glasbena dela, uporabljena v dramskih delih, če
avtor svojih pravic ni prenesel na uporabnika;
e) glasbena dela, uporabljena za špice, zvočne podlage, zvočne ilustracije in odmore;
f) glasba iz avdiovizualnih del (kinematografski filmi, TV
filmi, TV nanizanke in nadaljevanke ipd.);
g) druga glasbena avtorska dela, ki jih ščiti SAZAS na
podlagi posebnega pooblastila avtorja ali druge avtorske
organizacije.
3. člen
Uporabnik mora dobiti predhodno dovoljenje SAZAS
za vsako javno priobčitev avtorskih del iz repertoarja SAZAS.
Dovoljenje se lahko nanaša na enkratno ali večkratno (v
določenem časovnem obdobju) uporabo avtorskih del.
4. člen
Dovoljenje za uporabo del iz repertoarja SAZAS lahko
pridobi vsak uporabnik pod naslednjimi pogoji:
– da priglasi uporabo avtorskih del iz repertoarja SAZAS
najmanj 8 dni pred začetkom uporabe;
– da plača avtorski honorar po določbah tarifnega dela
tega pravilnika;
– da pošlje popolne sezname vseh uporabljenih del in
osnove za obračun avtorskega honorarja v rokih iz 13. in
14. člena tega pravilnika;
– da pri uporabi avtorskih del spoštuje moralne pravice
avtorjev.
Če SAZAS ne odgovori na pravočasno poslano priglasitev uporabe avtorskih del iz repertoarja SAZAS, se šteje,
da ima uporabnik dovoljenje za uporabo avtorskih del pod
pogoji iz tega pravilnika.
5. člen
Brezplačna uporaba avtorskih del iz repertoarja SAZAS
je dovoljena v naslednjih primerih:
– pri pouku;
– na šolskih prireditvah, ki so organizirane izključno za
učence šole, ki prireditev organizira, pod pogojem, da je
vstop prost.
6. člen
SAZAS lahko delno oprosti plačila avtorskega honorarja organizatorja dobrodelne prireditve pod naslednjimi
pogoji:
– če je organizator uradno registriran kot nepridobitna
organizacija, za dobrodelno dejavnost;
– če organizator priglasi uporabo glasbenih del v dobrodelne namene najmanj 30 dni pred uporabo;
– če predloži dokaze, da vsi izvajalci nastopajo na prireditvi brezplačno;
– če organizator v uradnem programu in javno navede
SAZAS kot soudeleženca prireditve v dobrodelne namene;
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– če organizator v 20 dneh po prireditvi predloži vso
finančno dokumentacijo iz katere so razvidni vsi prihodki in
stroški prireditve ter delež, ki bo vplačan v dobrodelne namene.
O višini dela avtorskega honorarja, za katerega bo uporabnik oproščen plačila avtorskega honorarja odloča odbor
za zaščito avtorskih pravic, če so izpolnjeni vsi pogoji iz
prvega odstavka tega člena s tem, da ta delež ne more
presegati 50% celotnega avtorskega honorarja. Odbor bo
pri odločanju upošteval naslednje kriterije:
– status uporabnika;
– namen dobrodelne prireditve;
– delež avtorskega honorarja v neto vsoti, ki bo vplačana v dobrodelne namene.
7. člen
Višina avtorskega honorarja je sorazmerna prihodku, ki
ga ustvari uporabnik pri dejavnostih, v katerih uporablja glasbena dela ter pomembnosti uporabe glasbe v dejavnosti
uporabnika.
Višina avtorskega honorarja za različne vrste uporabe
repertoarja SAZAS je določena v tarifnem delu pravilnika.
Tarife, ki so določene v tem pravilniku so povprečne
tarife, ki veljajo za uporabnike, ki so pridobili dovoljenje
SAZAS za uporabo del skladno z določbami zakona in tega
pravilnika. Tarifne postavke za uporabo del brez poprejšnjega dovoljenja SAZAS so višje za 15% glede na povprečno
tarifo. Višje tarifne postavke temeljijo na realnih stroških
SAZAS, ki so potrebni za odkrivanje in preprečevanje nepooblaščene uporabe avtorskih del.
8. člen
SAZAS lahko z interesnimi združenji uporabnikov sklene posebne tarifne sporazume.
9. člen
Osnova za obračun avtorskega honorarja je prihodek,
ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja SAZAS (vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd).
Za nekomercialne koncerte oziroma za prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev ipd. se kot osnova
za obračun avtorskega honorarja upošteva stroškovni proračun prireditve.
Osnova za obračun avtorskega honorarja je lahko tudi
bruto honorar izvajalcev, če je le-ta večji od prihodkov od
vstopnine oziroma drugih oblik plačevanja ali če je vstop
prost.
Avtorski honorar se lahko določi tudi v pavšalnem znesku.
10. člen
Honorar določen v pavšalu se izrazi v SIT.
11. člen
Vrednost tarife se letno usklajuje skladno z uradno
objavljenimi podatki o indeksu cen na drobno. Vrednost se
lahko spreminja tudi v krajših obdobjih, če indeks rasti cen
na drobno preseže 10% od začetka koledarskega leta.
12. člen
Uporabnik mora evidentirati vsako izvedbo glasbenega
dela na obrazcu “Seznam izvedenih del”, ki ga izdaja SAZAS.
Seznam izvedenih del je finančni dokument in hkrati osnova
za pravilno delitev avtorskega honorarja. Uporabnik je odgovoren za popolnost in resničnost podatkov v seznamu izvedenih del.
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Uporabnik lahko pošlje podatke o izvedenih delih tudi v
obliki uradnega natisnjenega programa prireditve, če so v
njem navedena vsa izvedena dela.
Uporabnik mora poslati podatke iz prvega in drugega
odstavka tega člena najkasneje 15 dni po izvedbi.
13. člen
Uporabnik mora poslati SAZAS točne finančne podatke, ki so osnova za delitev avtorskega honorarja najkasneje
15 dni po izvedbi.
14. člen
Uporabnik mora evidentirati podatke o prihodkih, ki so
osnova za obračun avtorskega honorarja na tak način, da je
mogoče ugotoviti, kakšen prihodek je bil ustvarjen pri uporabi avtorskih del.
15. člen
Če obstaja upravičen dvom, da uporabnik ne bo izpolnil svojih obveznosti ali gre za uporabnika, ki je v preteklosti
že kršil avtorske pravice, bo SAZAS za izdajo dovoljenja
zahteval vplačilo varščine v višini najmanj 80% predvidenega
avtorskega honorarja.
16. člen
Če uporabnik namerno krši avtorske pravice, bo SAZAS
skladno z določbami 168. člena ZASP zahteval plačilo predpisanega avtorskega honorarja povečanega za 200%.
Če iz finančne ali druge dokumentacije uporabnika ni
mogoče ugotoviti prihodka, ki je osnova za obračun avtorskega honorarja, bo SAZAS obračunal avtorski honorar po
najvišji tarifni točki, ki velja za ustrezno uporabo avtorskih
del.
17. člen
Če SAZAS ugotovi, da je uporabnik netočno izpolnil
seznam izvedenih del z namenom materialnega okoriščanja
v svojo korist ali v korist tretje osebe, bo SAZAS nemudoma
sprožil sodni postopek zoper uporabnika, sočasno pa izdal
prepoved za nadaljnjo uporabo del iz repertoarja SAZAS.
18. člen
Odbor za zaščito avtorskih pravic SAZAS tolmači določbe tega pravilnika in daje navodila za njegovo uporabo.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati
pravilnik o javnem izvajanju in predstavljanju glasbenih del
javnosti (Uradni list RS, št. 65/93).
20. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, po predhodni odobritvi Urada RS za intelektualno lastnino. Predhodna odobritev je potrebna tudi za
vsako spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
Predsednik
odbora za zaščito
avtorskih pravic
prof. Dane Škerl l. r.
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Tarifa za javno priobčitev glasbenih del

1. Osnove za obračun avtorskega honorarja
Osnove za obračun avtorskega honorarja so različne,
uporabnik pa plača avtorski honorar samo po eni osnovi.
Osnove za obračun avtorskega honorarja so naslednje:
I
a) prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja
SAZAS (vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd.). Če obstajata dve osnovi (vstopnina in
konzumacija oziroma zvišane cene pijače in/ali hrane) bosta
upoštevani obe osnovi. Za prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev ipd. ter za nekomercialne koncerte se kot osnova za obračun avtorskega honorarja upošteva stroškovni proračun prireditve/koncerta ali povprečna
cena vstopnice za podobne prireditve v ustreznem časovnem obdobju,
b) bruto honorar izvajalcev, če je ta višji od prihodkov
od vstopnine oziroma od drugih oblik plačevanja ali če je
vstop prost.
II
Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu, če je vstop
prost in izvajalci nastopajo brezplačno oziroma če iz dokumentacije, ki jo predloži uporabnik niso razvidne osnove za
obračun iz točke I ali pa so le-te nerealne. Če števila obiskovalcev ni mogoče ugotoviti, se plačilo določi tako, da se
računata dva obiskovalca na 1 m2 prostora.
III
Najnižji avtorski honorar upoštevamo:
a) če organizator od prireditve nima nobenih prihodkov
in izvajalci nastopajo brezplačno,
b) če je plačilo določeno v odstotku, kot najnižji honorar, ki ga mora plačat uporabnik za določeno uporabo
glasbenih del.
I. Javna izvajanja
I-A/ Koncerti in glasbene prireditve
1. Koncerti resne glasbe
I
II
III
6%
21
8.400 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
2. Koncerti zabavne, narodno-zabavne in prirejene ljudske glasbe, zabavne prireditve in karaoke
I
II
III
10%
84
16.800 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
I-B/ Občasne glasbene prireditve s plesom
1. Plesne dvorane ali drugi prostori z izjemo gostinskih
obratov ne glede na način izvajanja glasbe
I
II
III
6%
42
12.600 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
I-C/ Redne glasbene prireditve
1. Diskoteke – živa glasba
I
II
III
6%
33,6
10.500 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
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2. Gostinski obrati – živa glasba
Možno število
obiskovalcev

– do 50
– od 51–100
– od 101–150
– od 151–200
– od 201–250
– od 251–300
– od 301–350
– od 351–450
– od 451–550
– nad 550

II-B/ Različne proslave
1. Akademije, proslave ipd.
I
II
III
–
21
4.200 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.

Število obratovalnih dni z glasbo
v mesecu
6
12
20 in več

5.25O
8.400
10.710 SIT
7.140
10.668
12.810 SIT
9.030
12.810
14.910 SIT
9.450
14.910
17.220 SIT
10.710
17.472
19.320 SIT
14.280
19.110
21.420 SIT
16.170
21.420
23.520 SIT
17.850
23.520
25.620 SIT
19.110
25.620
27.720 SIT
2.100 SIT za vsakih nadaljnjih 100
možnih obiskovalcev

2. Veselice
I
II
III
7%
16,8
10.500 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
3. Banket, zabava, svatba maturantski večer ipd.
I
II
III
4%
12,6
7.350 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.

Če gostinski obrat uporablja glasbo po polnoči se osnovna tarifa poveča za 25%.
Avtorski honorar se plača mesečno.

4. Silvestrovanje
I
II
III
8%
31,50 12.600 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.

3. Nočni bari
Možno število obiskovalcev
– do 50
5.250 SIT
– od 51–100
7.355 SIT
– od 101–150
10.500 SIT
– od 151–200
13.650 SIT
– od 201–250
16.800 SIT
– od 251–300
19.950 SIT
– od 301–350
23.310 SIT
– nad 351
2.100 SIT za vsakih nadaljnjih
100 možnih obiskovalcev
Avtorski honorar se plača mesečno.
II-A/ Kombinacija različnih umetniških zvrsti
1. Balet, kabare, variete, music-hall, plesna tekmovanja, revije na ledu ipd.
I
II
III
7%
31,5
12.600 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
2. Gledališča
Trajanje glasbe
do 10 minut
do 20 minut
nad 30 minut

I
1%
2%
3%

II
8,4
12,6
16,8

III
4.200 SIT
6.300 SIT
8.400 SIT

Avtorski honorar se plača za nenaročena glasbena dela, ki se izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot spremljava ali kot ilustracija ali so vključena v samo dramsko delo in
naročena dela za katera avtor ni prenesel pravice na naročnika.
Če se glasbena dela izvajajo pred začetkom predstave,
med odmorom ali po predstavi, se plača avtorski honorar, ki
je za 50% manjši od osnovne tarife.
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
Kinematografi
Velikost dvorane (možno število gledalcev)
do 200
20.160 SIT
do 400
30.240 SIT
do 600
40.320 SIT
čez 600
50.400 SIT
Avtorski honorar se plača za izvajanje glasbe pred začetkom predstave, med odmorom ali po predstavi.
Avtorski honorar se plača letno.
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5. Karneval, pust
I
II
III
6%
12.600 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
6. Promenadi koncert, mažoretke ipd
dnevno
4.800 SIT
mesečno
25.200 SIT
II-C/ Plesne šole
1. Plesne šole
mesečno

6.300 SIT

II-D/ Modne revije, lepotna tekmovanja ipd.
1. Modne revije, lepotna tekmovanja ipd.
I
II
III
3%
6.300 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
Če ima prireditev koncertni del, se plača honorar po
tarifni številki I-A/.
II-E/ Športne in rekreativne prireditve z glasbo
1. Umetnostno drsanje, ritmična telovadba, aerobika
ipd.
I
II
III
2%
4.200 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
2. Fitness studii, rekreacijski centri ipd.
mesečno
4.200 SIT
3. Igrišča, stadioni, športne dvorane (izvajanja pred
začetkom prireditve, med odmorom ali po prireditvi)
do 1.000 sedežev
2.100 SIT
od 1.001 do 5.000 sedežev
4.200 SIT
od 5.001 do 10.000 sedežev
6.300 SIT
od 10.001 do 20.000 sedežev 8.400 SIT
od 20.001 do 30.000 sedežev 10.500 SIT
nad 30.000 sedežev
12.600 SIT
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
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4. Bazeni, drsališča
mesečno

10.500 SIT

II-F/ Artistične prireditve in zabavni parki
1. Cirkusi in artistične prireditve
dnevno tedensko

do 200 sedežev
od 201 do 400 sedežev
od 401 do 600 sedežev
nad 600 sedežev

mesečno

1.680 3.360 5.460 SIT
3.360 6.720 8.400 SIT
5.040 10.080 10.920 SIT
6.720 13.440 14.700 SIT

2. Zabavni saloni in parki
dnevno tedensko

do 200 obiskovalcev
840
od 201 do 400 obiskovalcev 1.680
od 401 do 600 obiskovalcev 3.360
nad 600 obiskovalcev
5.040

1.680
3.360
5.040
6.720

mesečno

3.360 SIT
6.720 SIT
9.240 SIT
12.600 SIT

III-A/ Predvajanje s fonogramov in videogramov ter računalnikov in sekundarno oddajanje
1. Diskoteke – mehanična glasba
Možno število
obiskovalcev

do 50
od 51–100
od 101–150
od 151–200
od 201–250
od 251–350
od 351–450
od 451–600
od 601 naprej

4

8

število obratovalnih dni v mesecu
12

14.280
17.640
21.840
17.640
21.000
25.200
21.000
24.360
28.560
24.360
27.720
31.920
27.720
31.080
33.600
31.080
34.440
36.960
34.440
37.800
40.320
37.800
41.160
43.680
2.100 SIT za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev

Avtorski honorar se plača mesečno.
Če obratuje diskoteka manj kot 4 dni mesečno potem
plača 12.600 SIT dnevno.
2.Gostinski obrati z mehanično glasbo
Možno število obiskovalcev
– do 50
5.040 SIT
– od 51–100
7.350 SIT
– od 101–150
9.240 SIT
– od 151–200
11.550 SIT
– od 201–250
11.440 SIT
– od 251–300
15.750 SIT
– od 301–350
17.640 SIT
– od 351–450
19.950 SIT
– od 451–550
21.840 SIT
– nad 550
2.100 SIT za vsakih nadaljnjih
100 možnih obiskovalcev
Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo so
tarife nižje za 30%.
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem potem se
osnovna tarifa zviša za 25%.
Avtorski honorar se plača mesečno.
3. Juke box
mesečno
12.600 SIT
4. Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim
sprejemnikom 2.940 SIT
Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika potem
se plača še dodatni avtorski honorar v višini 210 SIT po
zvočniku.

16

20 in več

26.040
29.400
32.760
36.120
39.480
42.840
46.200
49.560

30.240 SIT
33.600 SIT
36.960 SIT
40.320 SIT
43.680 SIT
47.040 SIT
50.400 SIT
53.760 SIT

Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki vsebuje več naprav
za reprodukcijo glasbe potem plača avtorski honorar po
določbah tarifne točke III-A/2.
Avtorski honorar se plača mesečno.
5. Kibernetični kafe
Za uporabo računalnikov, ki so povezani na internet v
kibernetičnih kafejih, znaša letni avtorski honorar:
– uporaba računalnika brez posebnega plačil
4100 SIT za en računalnik,
– uporaba računalnika proti plačilu 1% od plačila za
uporabo računalnika.
III-B/ Kabelska retransmisija v hotelih
1. Za en radijski ali televizijski
sprejemnik v sobi
63 SIT
Avtorski honorar za radijske in televizijske sprejemnike
v skupnih prostorih je določen po točki 4. tarifne številke
III-A/.
Avtorski honorar se plača mesečno.
III-C Trgovska podjetja in blagovno trgovski centri
1. Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri, tržnice, bencinske črpalke ipd.
Velikost prostora
1.680 SIT
do 50m2
od 51m2 do 100m2
2.520 SIT
od 101m2 do 200m2
3.150 SIT
4.200 SIT
od 201m2 do 300m2
od 301m2 do 400m2
5.250 SIT
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od 401m2 do 500m2
6.300 SIT
7.140 SIT
od 501m2 do 600m2
Če prostor presega 600m2 potem se plača dodatni
avtorski honorar in sicer

6. Razstave
tedensko
mesečno

od 601m2 do 1000m2
od 1001m2 do 2000m2
od 2001m2 do 5000m2
nad 5001m2

7. Čakalnice in postaje
a) čakalnice
letno
12.600 SIT
b) avtobusne in železniške postaje vključno z čakalni-

420 SIT za vsakih
420 SIT za vsakih
420 SIT za vsakih
210 SIT za vsakih

100m2
200m2
500m2
500m2

prostora
prostora
prostora
prostora

cami

Avtorski honorar se plača mesečno.
III-D Prevozna sredstva
1. Avtobusi
a. Mestni in primestni promet
aa. radijski sprejemnik
ab. kasetofon ali CD
b. Medkrajevni promet
ba. radijski sprejemnik
bb. kasetofon, CD ali video
c. Mednarodni promet
ca. radijski sprejemnik
cb. kasetofon, CD ali video
Avtorski honorar se plača mesečno.
2. Letala
Avtorski honorar se plača letno.

210 SIT
336 SIT
294 SIT
504 SIT
420 SIT
672 SIT
21.000 SIT

3. Ladje
37.800 SIT
Avtorski honorar se plača letno.
Avtorski honorar za živa izvajanja se obračuna po točki
2. tarifne številke I-C/.
4. Vlaki
840 SIT za vagon
Avtorski honorar se plača mesečno.
III-E/ Obratovalnice, delavnice, poslovni prostori, čakalnice in drugi javni prostori
1. Obratovalnice, delavnice ipd.
a) radijski ali televizijski sprejemnik
12.600 SIT
b) gramofon, kasetofon, CD,
ali glasbeni stolp
18.900 SIT
Avtorski honorar se plača polletno.
2. Frizerski saloni
a) radijski ali televizijski sprejemnik
b) gramofon, kasetofon, CD ali
glasbeni stolp
Avtorski honorar se plača polletno.

10.080 SIT
20.160 SIT

3. Poslovni prostori z množičnim dostopom strank
do 50m2
15.120 SIT
22.680 SIT
od 50m2 do 100m2
od 101m2 do 200m2
30.240 SIT
40.320 SIT
nad 201m2
Avtorski honorar se plača letno.
4.Poslovni prostori – ozvočenje za zaposlene
do 500m2
2.520 SIT
od 501m2 do 750m2
5.040 SIT
7.560 SIT
od 751m2 do 1000m2
nad 1000m2
10.080 SIT
Avtorski honorar se plača trimesečno.
5. Sejmi
a) ozvočenje
dnevno
mesečno
b) posamični razstavni prostori
dnevno

420 SIT
2.100 SIT

2.520 SIT
12.600 SIT
840 SIT

mesečno

3.360 SIT

8. Parkirišča
mesečno

4.200 SIT

9. Dvigala
letno

5.040 SIT

10. Drugi javni prostori
Plačilo se določi glede na pomen glasbe v dejavnosti
uporabnika in vrsto prostora.
III-F/ Cerkve, galerije in muzeji
1. Cerkve
letno

16.800 SIT

2.Galerije in muzeji
tedensko
mesečno

210 SIT
1.680 SIT

III-G/ Vojaške ustanove
1. Vojašnice
mesečno

4.200 SIT

2. Službena izvajanja
eno izvajanje

840 SIT

III-H/ Ostalo
1. TELEKOM storitve
a) avtorski honorar za predvajanje glasbe po telefonu
se plača mesečno v višini 4% od prihodkov ustvarjenih iz
tega naslova po številu registriranih impulzov,
b) avtorski honorar za predvajanje spremljevalne glasbe pri različnih sporočilih na posebnih številkah, za eno
številko letno
21.000 SIT,
c) glasba po telefonu pri čakanju za eno telefonsko
številko letno
420 SIT.
2. Predvajanje glasbe po internetu ali drugem računalniškem omrežju
Za predvajanje glasbe po internetu mora uporabnik
pridobiti predhodno dovoljenje SAZAS. Višina tarife se določi s posebno pogodbo. Pri določanju višine tarife se upoštevajo naslednji kriteriji:
a) obseg uporabe glasbenih del;
b) namen uporabe glasbenih del;
c) pomembnost uporabe glasbenih del v dejavnosti
uporabnika;
II. Javno oddajanje
Višina avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo se
določi s pogodbo z uporabniki ali z njihovimi združenji. Pri
določanju višine plačila se upoštevajo standardi, ki jih je
sprejela Mednarodna konfederacija avtorskih društev (CISAC) in priporočila Svetovna organizacija za intelektualno
lastnino (WIPO), in sicer:
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a) da je plačilo avtorskih pravic sorazmerno pomembnosti uporabe avtorskih del v dejavnosti uporabnika;
b) da se za uporabo 100% zaščitenega repertorja plača 10% avtorskih pravic.
Če iz dokumentacije ni možno določiti prihodkov, ki
se nanašajo na dejavnost radijske postaje ali so le-ti v
nesorazmerju z običajnimi stroški radijskega programa,
bo SAZAS določil plačilo avtorskega honorarja glede na
vrsto postaje in področje slišnosti radijskega ali televizijskega programa oziroma razsežnost kabelskega omrežja
in sicer:
1. Nekomercialne radijske postaje – 6,30 SIT za vsakega poslušalca.
Avtorski honorar se plača mesečno.
Minimalni avtorski honorar znaša 50.400 SIT.
2. Komercialne radijske postaje – 12,60 SIT za vsakega poslušalca.
Minimalni avtorski honorar znaša 189.000 SIT.
Avtorski honorar se plača mesečno.
3. Digitalne radijske postaje – 14,70 SIT za vsakega
naročnika.
Minimalni avtorski honorar znaša 273.000 SIT.
Avtorski honorar se plača mesečno.
4. Televizijske postaje – 8,40 SIT za vsakega gledalca.
Minimalni avtorski honorar znaša 126.000 SIT.
Avtorski honorar se plača mesečno.
5. Televizija po naročilu – 10,50 SIT za vsakega naročnika.
Minimalni avtorski honorar znaša 151.000 SIT.
Avtorski honorar se plača mesečno.
6. Kabelska radiodifuzija – veljajo enaki kriteriji kot za
radiodifuzijo preko zemeljskih anten.
Avtorski honorar se plača mesečno.
7. Kabelska retransmisija – minimalni avtorski honorar
je 42 SIT po naročniku.
Avtorski honorar se plača mesečno.
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Navedeni kriteriji se upoštevajo tudi v primeru, če razmerja med SAZAS-om in uporabnikom še niso pogodbeno
urejena.
III. Dajanje v najem in javna izposoja fonogramov
ali videogramov
IV-A/ Dajanje fonogramov ali videogramov v najem
Avtorski honorar za dajanje fonogramov v najem znaša:
– 5% od cene najema, po najemu in po izvodu.
Avtorski honorar za dajanje videogramov v najem
znaša:
– 2% od cene najema, po najemu in po izvodu.
IV-B/ Javna izposoja fonogramov in videogramov
Avtorski honorar za javno izposojo fonogramov ali videogramov znaša:
– 8.400 SIT letno.

1172.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za marec
1998

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za marec 1998
Cene življenjskih potrebščin so se marca 1998 v primerjavi s februarjem 1998 povišale za 0,8%, cene na drobno pa za 1,4%.
Št. 941-02-7/98
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.
Direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE
BLED
1173.

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev Bled

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93), ter zadnje
alinee šestega odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev Bled
(Uradni list RS, št. 23/91, 50/96)
1. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled se javno razgrne v prostorih Občine Bled. O javni razgrnitvi se obvesti vse
prizadete KS. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na individualne
pobude.
2. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku svetovalcu za prostor župana Občine Bled ali v knjigo pripomb.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.
Št. 00303-8/98
Bled, dne 1. aprila 1998.
Župan
Občine Bled
Vinko Golc l. r.

BREŽICE
1174.

Odlok o spremembi odloka o začasnem
financiranju javne porabe Občine Brežice za leto
1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/73, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
ter zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je
Občinski svet občine Brežice na 38. seji dne 30. 3. 1998
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o začasnem financiranju
javne porabe Občine Brežice za leto 1998
1. člen
V odloku o začasnem financiranju javne porabe Občine
Brežice za leto 1998 (Uradni list RS, št. 3/98) se spremeni
besedilo 1. člena odloka in glasi:

“Do sprejetja proračuna Občine Brežice za leto 1998,
najkasneje pa do 31. 5. 1998, se financiranje javne porabe
nadaljuje na podlagi realizacije proračunskih odhodkov za
leto 1997.“
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka o začasnem financiranju
javne porabe Občine Brežice za leto 1998 in glasi:
“V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po realiziranih
odhodkih za leto 1997.“
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. 4. 1998 dalje in preneha
veljati z dnem objave odloka o proračunu Občine Brežice za
leto 1998 v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma
najkasneje z dnem 31. 5. 1998.
Št. 403-2/98-2/7
Brežice, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

CELJE
1175.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Lisce

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

SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Lisce
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Lisce, ki ga je Občinski svet mestne občine
Celje sprejel na seji dne 31. marca 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 Uradni 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 31. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Lisce
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1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev 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 določil srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
4/86 in Uradni list RS, št. 48/90) sprejmejo dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu Lisce (ZNG proj. št. 155/64) po
projektu RC – Planiranje d.o.o. Celje, št. 11/96, januar
1998.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN Lisce obravnavajo zemljišča na parc. št. 1106, 1107, 1108, 1076 in 1084/1,
k.o. Celje.
3. člen
Na zemljiščih, navedenih v prejšnjem členu, je predvidena gradnja petih prostostoječih stanovanjskih objektov.
4. člen
Tlorisne dimenzije predvidenih objektov so 12 m
x 10 m s prizidkom za garažo 6 m x 4 m in 5 m x 6 m.
Objekti bodo imeli klet in pritličje ter klet, pritličje in izzidano
podstrešje. Objekt z oznako št. 5 mora imeti klet na nivoju
terena s koto tal 238 m. Maksimalna dovoljena višina kolenčnega zidu je 0,80 m. Strešna konstrukcija je dvokapnica s 30° do 35° naklonom, smerjo slemena vzporedno s
plastnicami in obvezno temno kritino.
Fasade morajo biti obdelane enotno z ometom v kombinaciji z lesom.
5. člen
Pogoji z realizacijo ZN so:
– gradnja podaljšane servisne ceste in ureditev dovoznih priključkov do objektov,
– ureditev funkcionalnega zemljišča med parcelama
1084/1 in 1084/2 k. o. Celje,
– ureditev parkirnih površin v sklopu funkcionalnih zemljišč posameznih stanovanjskih hiš,
– izvedba nn električnega kabelskega omrežja in hišnih priključkov,
– gradnja vodovoda in hišnih priključkov iz polietilen
cevi 0 1",
– izgradnja kanalizacijskega omrežja za sanitarne in
meteorne vode do jaška št. 1 na javni kanalizaciji št. 100065
jaška št. 2 na kanalu 100066. Sanitarne odplake bodo
vodene v kanalizacijsko omrežje preko vodotesnih pretočnih greznic,
– prestavitev dela trase obstoječega plinovoda in izvedba hišnih priključkov za plin,
– ureditev priključkov na obstoječi zemeljski TK kabel,
– zbiranje odpadkov v posodah in odvažanje na komunalno deponijo,
– predhodne hidro geološke-geomehanske raziskave
in upoštevanje pogojev za temeljenje in gradnjo objektov, ki
jih bo podal geolog,
– upoštevanje pogojev soglasodajalcev,
– zajetje in odvod zalednih vod z gozdnih površin Miklavškega hriba v Savinjo,
– izjava investitorja objekta št. 5, da brezodškodninsko
odstopa ali da v uporabo zemljišče za izvedbo protipoplav-
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nih ukrepov in da prevzema odgovornost za odpravo škode
na svojem objektu, ki bi jo pred izvedbo protipoplavnih ukrepov povzročila visoka voda Savinje.
6. člen
Gradnja objektov je možna ob izpolnitvi pogojev iz
5. člena tega odloka.
7. člen
Kot toleranca se upošteva povečanje tlorisnih gabaritov za + 0,50 m. Zmanjšanje tlorisnih dimenzij je mogoče le
ob upoštevanju razmerja dolžine in širine objekta v razmerju,
ki je enako ali večje od 1.2 : 1.
8. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojni službi
Mestne občine Celje.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-323/95
Celje, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

1176.

Odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Lava

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

SKLEP
o objavi odloka o spremembah odloka
o zazidalnem načrtu Lava
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Lava, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje
sprejel na seji dne 31. marca 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 Uradni 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 31. 3. 1998 sprejel
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ODLOK
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava
1. člen
Zazidalni načrt Lava (proj. RC Celje – TOZD Planiranje,
št. 19/86-88, odlok o zazidalnem načrtu Lava, Uradni list
SRS, št. 40/89) se dopolni po projektu št. 036/97 – RC
Planiranje, ki je v skladu s prostorskimi sestavinami 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, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
2. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list
SRS, št. 40/89) se spremeni tako, da se na koncu doda
nov odstavek:
– zazidalni načrt Lava št. proj. 19/86-88 – RC Celje
TOZD Planiranje, se spremeni in dopolni po projektu št.
036/97, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o.
Celje.
3. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu tretjega
odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
– spremembe se nanašajo na parcelo 720/7 k. o.
Ostrožno.
4. člen
5. člen se dopolni tako, da se na koncu 1. točke doda
nova alinea, ki glasi:
– stanovanjska hiša v dimenzijah 16,70 x 11,20 m z
nadstreškom 6,40 m x 4,20 m in višinskim gabaritom P + IP,
– pri dimenzijah in legi stanovanjske hiše so mogoče
minimalne tolerance predvsem v smislu zmanjšanja dimenzij
stanovanjske hiše,
– izgradnjo dovozne ceste po parceli 716/1, k. o.
Ostrožno, je dolžan investirati investitor, zemljišče bo ostalo
v lasti Mestne občine Celje, o vzdrževanju ceste pa bo
sklenjena pogodba med investitorjem in upravljalcem javnih
cest.
5. člen
V 14. členu se črta prva alinea prvega odstavka.
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-268/96
Celje, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

Št.

1177.
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Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Ledine na Teharjih

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

SKLEP
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka
ureditvenega načrta Ledine na Teharjih
Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Ledine na Teharjih, ki ga je Občinski svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 31. marca 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 31. 3. 1998

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
Ledine na Teharjih
I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka ureditvenega načrta Ledine na Teharjih, ki ga
je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje, pod št.
047/97 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb
in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list
SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek spremembe navedenega ureditvenega načrta
se nanaša na ureditev križišča in Ledine na Teharjih.
III
Javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta Ledine
na Teharjih se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem
listu RS na sedežu KS Teharje 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 zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave
bo obveščena KS Teharje 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 Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.
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V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-164/97
Celje, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

1178.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska
cona v Celju (območji ZN Industrija jug JUG in
ZN Industrija SEVER) – KLIMA, ALPEKS

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

SKLEP
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Gospodarska cona v Celju (območji ZN
Industrija JUG in ZN Industrija SEVER) – KLIMA,
ALPEKS
Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju
(območji ZN Industrija JUG in ZN Industrija SEVER) – Klima,
Alpeks, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel
na seji dne 31. marca 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l.r.
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II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta
se nanaša na možnost novih gospodarskih dejavnosti za
potrebe Klime, Alpeksa, Šeško, Kajtna, Urankar, Križnik in
Brkič.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju (območji ZN Industrija JUG in ZN Industrija SEVER) se začne osmi dan od
objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Gaberje 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 zainteresirani. V
času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Gaberje 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 Mestne 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 Republike Slovenije.
Št. 352A-72/98
Celje, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 31. 3. 1998

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska
cona v Celju (območji ZN Industrija jug JUG in
ZN Industrija SEVER) – KLIMA, ALPEKS
I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Gospodarska cona v Celju (območji ZN Industrija JUG in ZN
Industrija SEVER), ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut
za urejanje prostora d.o.o. Celje, pod št. 01/98 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 srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

ČRNOMELJ
1179.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črnomelj za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 52/92) in
na podlagi 19. in 79. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Črnomelj za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 1997.
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Št.

2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
v SIT
– prihodki
859,815.648,62
– odhodki
815,968.757,09
– račun financiranja
12,089.012,68
– presežek prihodkov nad odhodki 31,757.878,85
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini
31,757.878,85 SIT se šteje kot presežek proračuna občine za leto 1997 in bo porabljen za obveznosti proračuna
1997.
4. člen
Pregled in razpored prihodkov občine za leto 1997 je
sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401-6/97
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1180.

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto
1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji dne 27. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Črnomelj za leto 1998 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja
Občina Črnomelj.
2. člen
Proračun Občine Črnomelj za leto 1998 se določa v
naslednjih zneskih:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

1.094,754.508
1.061,754.508

6,000.000
39,000.000
33,000.000

33,000.000

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 33,000.000
SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo posojil, obveznosti iz leta 1997.
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Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Stalna proračunska rezerva je 0,5% skupno doseženih
prihodkov v tekočem letu.
4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu – odhodki proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni
višini.
O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine
Črnomelj in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo proračuna.
Župan mora o spremenjenih proračunskih odhodkih ali
prihodkih trimesečno obveščati občinski svet, če so spremembe večje od 2 mio SIT.
5. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo
enakomerno kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva
zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje
proračuna.
Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih
za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna,
upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 20 in največ 90 dni
od dneva izstavitve računa. Za poravnavo obveznosti, ki
imajo značaj materialnih stroškov, morajo uporabniki dogovoriti najmanj 20 dnevni rok plačila. Za poravnavo iz naslova
investicij, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po mesečnih
situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok
plačila. Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v
roku, ki je določen s pogodbo. Sredstva se smejo uporabljati za namene, za katere so dana.
Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovoren župan Občine Črnomelj. Odredbodajalec proračuna je
župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Župan Občine Črnomelj je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
8. člen
Občinski svet občine Črnomelj odloča o dolgoročni
zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni
Občine Črnomelj.
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Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Črnomelj.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj

II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO
IZRAVNAVO

1. člen
V prvem odstavku 4. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 78/94)
se na koncu štirinajste alinee pika nadomesti z vejico ter
doda nova alinea:
“15. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.”.
V tretjem odstavku 4. člena se za številko “6.” postavi
vejica, besedilo “in 7.” pa nadomesti s “7. in 15.”.

9. člen
Ker občina s svojimi prihodki ne more zagotoviti financiranja zagotovljene porabe, se ji zagotavljajo sredstva za
finančno izravnavo v državnem proračunu.
10. člen
Občini pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini
razlike med prilivi izvirnih prihodkov občine in določenim
obsegom sredstev za zagotovljeno porabo.
Kot izvirni prihodki občine se štejejo predvideni prilivi
po 21. členu zakona o financiranju občin.
Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo po dvanajstinah.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Črnomelj in
o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta beseda “Semič,“.
Doda se drugi odstavek, ki glasi:
“Neposredno izvajanje gospodarske javne službe iz 15.
točke 4. člena zagotavlja nesamostojni režijski obrat v sestavu občinske uprave.“
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-001/98
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi
odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Črnomelj v letu 1998 so sestavni del proračuna za leto
1998.
13. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Črnomelj in
o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se ga objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 401-2/98
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1181.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj

Na podlagi 3. 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) ter 1., 12., 15. in
19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95
in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27.
3. 1998 sprejel

1182.

Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči

Na podlagi 3. 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) ter 19. člena
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95)
je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 3. 1998
sprejel

ODLOK
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v
zvezi z obvezno gospodarsko javno službo “gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči“, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne
infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč
glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na
območju Občine Črnomelj.
2. člen
Javno službo izvaja “režijski obrat“, organiziran kot nesamostojna enota v občinski upravi Občine Črnomelj, upoštevajoč pristojnosti, ki jih imajo v zvezi z izvajanjem javne
službe po zakonu, odlokih in statutu občine občinski svet in
župan ter komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ni
pravna oseba, pooblastila v pravnem prometu vrši v imenu in
za račun Občine Črnomelj.

Uradni list Republike Slovenije
Režijski obrat izvaja v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči predvsem naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjava in oddaja zemljišča za
gradnjo;
– ureja zemljišča za potrebe investitorjev;
– pripravlja investicijske programe za urejanje stavbnih
zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev;
– pripravlja in vodi evidenco zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pripravlja izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja zemljišč (komunalni prispevek) in izdaja odločbe o
odmeri komunalnega prispevka.
Režijski obrat poleg nalog izvajalca javne službe v zvezi
z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči opravlja vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za
organe občine.
Računovodska opravila za potrebe režijskega obrata
opravlja za finance pristojna služba občinske uprave.
3. člen
Za organizacijo in vodenje režijskega obrata veljajo določbe predpisov, ki urejajo organizacijo in delovanje občinske uprave.
4. člen
Pri izvajanju javne službe, ki jo opravlja režijski obrat, se
uporabljajo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo vprašanja:
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna
služba;
– virov financiranja in njihovega oblikovanja;
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in
razvoj javne službe.
5. člen
Pri izvajanju dejavnosti režijskega obrata po tem odloku
je občinski svet ob pristojnostih, ki mu jih daje statut občine,
pristojen še za sprejem:
– letnega programa dela in finančnega načrta javne
službe, ki jo izvaja režijski obrat;
– letnega poročila in zaključnega računa javne službe,
ki jo izvaja režijski obrat.
Letni program dela in finančni načrt javne službe, ki jo
izvaja režijski obrat, sprejme občinski svet na predlog župana praviloma ob sprejemanju občinskega proračuna, letno
poročilo in zaključni račun javne službe, ki jo izvaja režijski
obrat, pa sprejme Občinski svet na predlog župana praviloma ob sprejemanju zaključnega računa proračuna.
6. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela režijskega obrata spremlja in
nadzoruje župan.
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Črnomelj, ima župan še naslednje pristojnosti:
– po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči samostojno odloča o nakupu oziroma pridobitvi stavbnih zemljišč, o prodaji in oddaji
stavbnih zemljišč, pa po predhodnem mnenju komisije odloča na podlagi in v skladu s sprejetim letnim programom dela
in finančnim načrtom javne službe, ki jo opravlja režijski
obrat;
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– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem
akte iz 5. člena tega odloka.
7. člen
Izvajanje nalog režijskega obrata se financira iz naslednjih virov:
– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči;
– najemnine za začasno oddana stavbna zemljišča;
– prihodki od komunalnega prispevka;
– krediti;
– takse za postavitev reklamnih panojev, oglasnih tabel
ipd.;
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se evidenčno vodijo
ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za
namene iz 1. člena tega odloka.
8. člen
Občinski svet imenuje petčlansko delovno telo “Komisijo za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči“, ki ima naslednje
naloge:
– obravnavanje vprašanj ter dajanje predlogov ali mnenj
v zvezi s prihodnjimi deli, oddajo in graditvijo občinskemu
svetu, županu ter režijskemu obratu;
– predlaganje rešitev glede oddaje, prodaje, nakupa,
menjave in najema zemljišč;
– usmerjanje v vseh pomembnejših vprašanjih iz področja javne službe, ki jo izvaja režijski obrat.
Mandat komisije traja 4 leta oziroma do konca mandata
sveta, ki je komisijo imenoval.
9. člen
Režijski obrat prevzame v upravljanje premoženje, obveznosti in sredstva ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč
Občine Črnomelj, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi
Sklada stavbnih zemljišč v občini Črnomelj (SDL, št. 20/85
in 3/86), vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi
bazami, ki jih na podlagi 54. člena zakona o stavbnih zemljiščih z dne 31.12.1997 prevzame Občina Črnomelj.
10. člen
V skladu s tem odlokom se ustrezno spremeni odlok o
organizaciji in področjih dela občinske uprave (Uradni list
RS, št. 39/95 in 65/95) ter drugi akti občine.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč v občini Črnomelj (SDL,
št. 20/85 in 3/86).
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 naprej.
Št. 462-1/98
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
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1183.

Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2
stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na
seji dne 27. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske
površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Črnomelj
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti,
zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je
na dan 31. 12. 1997 znašala 119.500 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih
vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugodnosti lokacije je določena v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12.
1997:
a) za območje mesta Črnomelj 1% ali 1.195 SIT/m2,
b) za območje naselij Kanižarica, Svibnik in Vojna vas
0,8% ali 956 SIT/m2,
c) za ostala območja v občini 0,6% ali 717 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in
2. skupino gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti
zemljišča so določeni v odstotku od povprečne gradbene
cene iz 1. člena tega odloka in za območje Občine Črnomelj na dan 31. 12. 1996 znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali
4.302 SIT/m2 koristne stanovanjske površine,
b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali
5.258 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se s
časom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – Sekcija
za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-1/98
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1184.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in področjih dela Občinske uprave
občine Črnomelj

Na podlagi 19. in 55. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji dne 27. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in področjih dela Občinske uprave
občine Črnomelj
1. člen
Drugi odstavek 8. člena odloka o organizaciji in področjih dela Občinske uprave občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 8/95 in 57/95) se spremeni in dopolni tako, da na
novo glasi:
“V občinski upravi se kot javna služba za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči organizira nesamostojen režijski obrat,
lahko pa se po potrebi organizirajo tudi druge notranje organizacijske enote.“
2. člen
V prvem odstavku 14. člena se na koncu doda nova
alinea, ki glasi:
“– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.“
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-010/95
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

HRPELJE-KOZINA
1185.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine HrpeljeKozina na 27. redni seji dne 29. 1. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
1
Osrednjo dvorano zadružnega doma v Hrpeljah, Reška
cesta 14, se določi kot javno infrastrukturo na področju
kulture.
2
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 178/98
Hrpelje-Kozina, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

Uradni list Republike Slovenije

KOZJE
1186.

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 24. redni
seji dne 30. 3. 1998 sprejel naslednji
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3. člen
Sprejme se obračun stalne proračunske rezerve za
leto 1997, ki obsega:
– prihodki za leto 1997 v višini
14,892.240 SIT,
– poraba sredstev za leto 1997
v višini
4,142.478 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki
v višini
10,749.762 SIT.

SKLEP
1
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
na parc. št. 1232/4 – poslovna stavba v izmeri 246 m 2,
vpisane v vlož. št. 595, k.o. Podsreda.
Zemljišče preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi
in postane lastnina Občine Kozje.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Kozje na zemljišču, navedenem v 1. točki tega sklepa.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 063-24-001/98
Kozje, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

4. člen
Presežek prihodkov stalne proračunske rezerve za leto
1997 v višini 10,749.762 SIT se razporedi v prihodke za
leto 1998.
5. člen
Sprejme se obračun računa financiranja proračuna za
leto 1997, ki obsega:
– zadolževanje občine
88,611.853 SIT,
– odplačilo posojil
505.000 SIT,
– neto zadolževanje občine
88,106.853 SIT.
6. člen
Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna
Občine Lendava za leto 1997, realizacija prihodkov in odhodkov stalne proračunske rezerve Občine Lendava za leto
1997 ter račun financiranja proračuna Občine Lendava za
leto 1997 sta sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-03/98
Lendava, dne 20. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

LENDAVA
1187.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Lendava za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 106. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava
na 25. seji dne 20. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava
za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 1997, ki obsega:
– skupne prihodke po bilanci
proračuna v višini
1.244,174.964 SIT,
– skupne odhodke po bilanci
proračuna v višini
1.239,059.117 SIT,
– presežek prihodkov nad
odhodki proračuna v višini
5,115.847 SIT.
2. člen
Presežek prihodkov po bilanci proračuna za leto 1997
v višini 5,115.847 SIT se razporedi v prihodke za leto 1998.

LJUTOMER
1188.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Ljutomer za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokani samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 13. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), in 85. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 23. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Ljutomer za leto 1997
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Ljutomer
za leto 1997, katerega sestavni del so tudi zaključni računi
Stanovanjskega sklada, Razvojnega sklada, Sklada stavbnih
zemljišč, Rezervnega sklada in Račun sredstev naravnih
nesreč.
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2. člen
Doseženi prihodki in odhodki javne porabe po zaključnem računu znašajo:
1. Proračun
– skupni prihodki
– skupni odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki
2. Sredstva stanovanjskega sklada
– skupni prihodki
– skupni odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki
3. Sredstva sklada za razvoj
– skupni prihodki
– skupni odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki
4. Sredstva sklada stavbnih zemljišč
– skupni prihodki
– skupni odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki
5. Sredstva rezervnega sklada
– skupni prihodki
– skupni odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki
6. Sredstva naravnih nesreč
– skupni prihodki
– skupni odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki

SIT
974,898.847,00
889,196.501,00
85,702.346,00
54,592.302,04
5,250.192,24
49,342.109,80
21,703.271,63
11,974.388,42
9,728.883,21
51,985.866,59
50,500.636,50
1,485.230,09
5,817.182,37
0,00
5,817.182,37
5,427.817,97
0,00
5,427.817,97

3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v prejšnjem členu, se prenesejo v naslednje leto, kot preneseni
prihodki namenskih računov za leto 1998.
4. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-7/98
Ljutomer, dne 23. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

1189.

Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Ljutomer

Na podlagi 8. člena o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 23. 3. 1998
sprejel

ODLOK
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini
Ljutomer

1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v
zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede
na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celotnem območju Občine Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Ljutomer
izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v
upravi Občine Ljutomer, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v
zvezi z izvajanjem javne službe imajo po tem odloku in drugih
predpisih občinski svet, župan in komisija za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči.
Režijski obrat ni pravna oseba, ampak izvršuje pooblastila v pravnem prometu v imenu in za račun Občine Ljutomer.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe,
opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči po tem odloku.
Računovodska in knjigovodska opravila za potrebe javne službe opravlja občinski organ, pristojen za finance.
3. člen
Režijski obrat v izvajanju javne službe opravlja naslednje naloge:
– pridobivanje stavbnih zemljišč,
– urejanje stavbnih zemljišč za graditev,
– organizacijo upravljanja s stavbnimi zemljišči,
– probleme cene oziroma vrednotenja stavbnih zemljišč,
– mestne rente za uporabo stavbnih zemljišč,
– financiranje urejanja stavbnih zemljišč,
– in druge naloge v skladu s predpisi.
4. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo
določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna
služba,
– pravic in obveznosti uporabnikov,
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in
razvoj javne službe.
5. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno
ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za
pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.
6. člen
Pri izvajanju javne službe je občinski svet, ob neposrednih pristojnostih po statutu Občine Ljutomer, pristojen
še za sprejem:
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– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje
javne službe,
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne
službe,
– letnih poročil in finančno realizacijo,
– odločitev o prodaji, nakupu in oddaji stavbnih zemljišč po predhodnem mnenju komisije.
7. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Ljutomer, ima župan še naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem
akte iz 5. člena tega odloka,
– predlaga OS sklep o prodaji, nakupu, menjavi in
oddaji stavbnih zemljišč po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
8. člen
Ustanovi se komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki jo imenuje občinski svet.
Občinski svet imenuje predsednika navedene komisije.
Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in
pet članov.
Pristojnosti komisije:
– sprejema in dopolnjuje investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč, ki jih predlagata župan in režijski obrat;
– obravnava srednjeročne in letne programe s finančnim načrtom urejanja in opremljanja stavbnih zemljišč, ki jih
izdela režijski obrat in predlaga župan. Takšen vsakoletni
program dokončno potrdi občinski svet;
– obravnava in daje mnenje k predlogu župana v zvezi
s prodajo, nakupi, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč;
– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo (režijskim obratom) ter zahteva od župana in vodja režijskega
obrata, da ocene, predloge, mnenja ali usmeritve komisije
pri svojem delu v celoti upoštevata.
9. člen
Vodja režijskega obrata odgovarja za zakonitost delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne
službe skladno s programi in finančnimi načrti ter sprejetimi
usmeritvami.
10. člen
Režijski obrat iz. 2 člena prevzame v upravljanje premoženje, obveznosti in sredstva sklada stavbnih zemljišč
Občine Ljutomer, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi
sklada stavbnih zemljišč Občine Ljutomer (Uradne objave
skupščin občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 31/85) vključno z evidencami in drugimi
podatkovnimi bazami, ki jih na podlagi 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih z dne 31. 12. 1997 prevzame Občina
Ljutomer.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati
odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer (Uradne objave skupščin občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 31/85).
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Št. 465-02-5/98
Ljutomer, dne 23. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

1190.

Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov
za družine z dvema ali več otroki

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97 in 10/98) in 13. člena statuta Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine
Ljutomer na seji dne 23. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za
družine z dvema ali več otroki
1. člen
S tem odlokom se opredeljujejo pogoji, postopek uveljavljanja oprostitve ter občinske dajatve, katerih plačila se
oproščajo družine z dvema ali več otroki.
2. člen
Oprostitve občinskih prispevkov po tem odloku so v
celoti upravičene osebe, ki imajo v družini tri ali več otroke,
ki še niso dopolnili 18 let oziroma 25 let, kolikor se le ti
šolajo.
Polovične oprostitve so upravičene osebe, ki imajo v
družini dva otroka, ki še nista dopolnila 18 let oziroma 25
let, kolikor se šolata.
3. člen
Oprostilo po tem odloku se uveljavi na podlagi potrdila
o skupnem gospodinjstvu pristojnega organa za notranje
zadeve in potrdila o šolanju za družinske člane starejše od
18 let.
Vloga za oprostilo se vloži pri pristojnem občinskem
upravnem organu, ki izpelje nadaljnji postopek končne uveljavitve oprostila.
4. člen
Uveljavitev oprostila se nanaša na naslednje občinske
dajatve:
– povračilo za uporabo vodovodnega priključka,
– povračilo za priključitev na javno kanalizacijo,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnih zemljišč.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423 -7/98
Ljutomer, dne 23. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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1191.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto Občine Ljutomer

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in na podlagi 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je
Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 23. 3. 1998
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto Občine Ljutomer
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni
list SRS, št. 27/89 in Uradni list RS, št. 8/91,18/92,
50/97).
2. člen
5. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
V območjih opredeljenih v drugem odstavku tega člena
so dopustne tudi:
– zabaviščne prireditve,
– proizvodne dejavnosti,
– druge dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena
tega odloka.
3. člen
Dopolni se 8. člen odloka tako, da se doda nov odstavek:
V primeru, kadar se s posegom v prostor vnaša nova
dejavnost v območje mora investitor k vlogi za izdajo dovoljenja priložiti oceno vplivov na okolje.
Ocena vplivov na okolje mora obsegati poleg, z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje,
še:
– opis pogojev glede odmikov od posestnih meja,
– oceno vplivov jakosti hrupa in domet vpliva hrupa, če
je ta povezan z dejavnostjo,
– meritve emisij v zrak in določitev velikosti vplivnega
območja, če so z dejavnostjo povezane emisije v zrak,
– meritve onesnaženosti odpadnih vod, če je dejavnost povezana z nadpovprečno porabo vode na populacijsko enoto,
– vpliv dejavnosti na prometne razmere in določitev
minimalnega števila parkirišč za uporabnike storitev.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-04-5/98
Ljutomer, dne 23. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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1192.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Razlagove ulice

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93,
47/83, 71/93 in 44/97) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet
Občine Ljutomer na seji dne 23. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Razlagove ulice
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Razlagove ulice (Uradni list
RS, št. 51/97) se spremeni in dopolni.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se na koncu odstavka –
datum izdelave zazidalnega načrta “aprila 1997” spremeni
“septembra 1997”.
3. člen
V 6. členu se spremeni:
– prvi stavek prvega odstavka, ki na novo glasi: “Vsi
stanovanjski objekti so nepodkleteni, etažnosti P+1+M ozrioma P+M.”
– šesti odstavek – Oblikovanje objektov se na novo
glasi:”Arhitekturna zasnova objektov je podrejena logiki cenejše in energetsko varčne hiše. Posamezna stanovanjska
enota (vrstna in individualna) je enonadstropna oziroma pritlična z mansardo. Streha se izvede kot nesimetrična dvokapnica, v naklonu 15-35 stopinj, ter s kritino v rdeči ali rjavi
barvi – tegola, pločevina ali druga primerljiva kritina. Garaža
se pri vrstni hiši izvede kot samostojni pritlični objekt z enokapno streho v blagem naklonu ter enaki kritini kot bo na
stanovanjski hiši. Pri individualnih objektih, povezanih v
dvojčke, se garaže izvedejo kot prizidki na severno fasado,
prav tako z enakapno streho v enakem naklonu in kritini kot
je na osnovnem stanovanjskem objektu.
Garaže se lahko izvedejo kot nadstreški ali pa kot zidani objekti.”
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku “kanalizacija” doda nov
odstavek, ki glasi: “Do izgradnje centralne čistilne naprave
je ustrezno urediti zbiranje fekalnih voda v skladu s predpisi.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/97
Ljutomer, dne 23. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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1193.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
in 13. ter 77. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na
seji dne 23. marca 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Št.
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K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.40 dejavnost tiskovnih agencij,
O/92.51 dejavnost knjižnic in arhivov,
O/92.52 dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine.”
Sedanji prvi odstavek 2. člena postane drugi odstavek.

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro
na parc. št. 959/1, pot v izmeri 1334 m2, vpisani pri seznamu II, k.o. Cven.

2. člen
V 6. členu odloka se črta zadnji stavek in nadomesti s
tekstom:
“Mandat direktorja traja 5 let.”

II
Nepremičnina iz prejšne točke tega sklepa preneha
imeti status stvari v splošni rabi in se vpiše kot lastninska
pravica v korist Občine Ljutomer.

3. člen
V 7. členu odloka se črta zadnji stavek in nadomesti s
tekstom:
“Mandat članov sveta muzeja traja 5 let.”

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

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 464-7/98
Ljutomer, dne 23. marca 1998.

Št. 03-9/96
Metlika, dne 26. februarja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.
Št. 617-9/96
Črnomelj, dne 27. marca 1998.

METLIKA
1194.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika

Na podlagi 7. do 12. in 18. do 21. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 35., 36., 37., 42. in
44. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 17. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), 19. člena
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in
65/95), 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št.
38/95 in 35/96), so Občinski svet občine Metlika na seji
dne 26. 2. 1998, Občinski svet občine Črnomelj na seji
dne 27. 3. 1998 in Občinski svet občine Semič na seji dne
31. 3. 1998 sprejeli

Št. 061-182-17/96
Semič, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

PIVKA
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika
1. člen
V 2. členu odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja
Metlika (Uradni list RS, št. 62/96) se na začetku člena doda
tekst, ki glasi:
“Dejavnosti muzeja so:
DE/22.11 izdajanje knjig,
DE/22.15 drugo založništvo,
G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi deli,
H/55.301 dejavnost restavracij in gostiln,

1195.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Pivka za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 19. člena
statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je
občinski svet na 26. seji dne 4. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Pivka
za leto 1997

Stran
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1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Pivka za leto 1997, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Pivka.
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 proračuna
– odhodki proračuna

363,792.082,91
361,715.517,92

3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1997 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Pivka v višini
2,076.564,99 SIT.

V šolski okoliš podružnične šole Šmihel sodijo naselja:
Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Šmihel in Velika Pristava.
V šolski okoliš podružnične šole Zagorje sodijo naselja: Drskovče, Parje, Tabor in Zagorje.
3. člen
V 11. členu se v prvem odstavku doda četrta alinea, ki
glasi:
– I 60.23 – kopenski potniški prevoz,
– I 60.24 – kopenski potniški prevoz.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/2-98
Pivka, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

4. člen
Presežek prihodkov proračuna Občine Pivka, v višini
2,076.564,99 SIT se razdeli v naslednjem proračunskem
obdobju za naslednje namene:
– 1,276.564,99 SIT za sredstva proračunske rezerve
občine,
– 800.000 SIT sredstva amortizacije.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201/98
Pivka, dne 4. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

1196.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Pivka

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter
19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in
27/96) je Občinski svet občine Pivka na 27. seji dne 26. 3.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Pivka
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Pivka (Uradni list RS, št. 10/96 in
45/97) se spremenijo naslednji členi.
2. člen
V 10. členu odloka se doda tretji odstavek, ki glasi:

RADENCI
1197.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Radenci za leto 1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/96, 26/97 in 70/97), 13. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena
statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 23. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Radenci
za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radenci
za leto 1997.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 1997 znašajo:
SIT

– skupni prihodki
– skupni odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki

336,580.684,26
304,891.538,31
31,689.145,95

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku
31,689.145,95 SIT se prenese v prihodke proračuna občine za leto 1998.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1997 je sestavni del tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-263/98
Radenci, dne 24. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

1198.

Odlok o urejanju javnih in drugih površin v
Občini Radenci

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 52/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 19. člena statuta
Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) ter 21. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne
23. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o urejanju javnih in drugih površin
v Občini Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja:
1. načine urejanja javnih in drugih površin na območju
Občine Radenci,
2. zunanji videz naselij v Občini Radenci in
3. urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.
2. člen
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, trgi in ceste, mostovi, obrežja potokov, varovalni pas ceste, gozdne ceste, turistične poti in
ceste ter vinske ceste,
2. avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob
javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene
površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. kopališča in gramoznice,
7. obrežja melioracijskih jarkov.
Varovalni pas ceste iz 1. točke tega člena obsega
največ 2 m preko zunanjega roba odvodnih jarkov in cestnih
objektov, kot to določa zakon.
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi
naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih blokih ipd).
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2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
4. člen
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 2. in 3. člena
tega odloka urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih, ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo
na širšo okolico.
5. člen
Za pooblaščene izvajalce se po tem odloku štejejo tisti
usposobljeni izvajalci (pravne ali fizične osebe), ki jim je bilo
upravljanje določenih dejavnosti poverjeno s koncesijo ali
drugo ustrezno pogodbo.
II. JAVNA SNAGA
Vzdrževanje javne snage
6. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah (2.
člen) skrbijo pooblaščeni izvajalci, v primerih 2. in 6. točke
2. člena pa lastniki teh površin.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena
tega odloka skrbijo lastniki.
7. člen
Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni
material, embalažo, dotrajana vozila, tehnične predmete in
kosovni material,
4. prati motorna in druga vozila,
5. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb
in zemljišč,
6. odvajanje odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in na javne površine,
7. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli
predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na
njej,
8. opravljati kakršnakoli dela brez dovoljenja pristojnega občinskega organa.
8. člen
Na površinah iz 4. člena tega odloka je prepovedano:
1. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
2. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb
in zemljišč,
3. odvajanje fekalnih vod in gnojnice ter druge odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in druge javne površine.
9. člen
Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih
površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in
zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili
javne površine,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati materil na vozila tako, da se pri prevozu ne
stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
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6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma
nedokončan, mora investitor gradnje urediti objekt in njegovo okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz objekta in
njegove okolice mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi.
Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo
normalno rabo pri gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in odvoze ter
3. zaznamovana in zavarovna nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.
10. člen
Prepovedana je uporaba neutrjenih gozdnih cest, vinskih cest in poti ter turističnih cest in poti, vožnja s težkimi
vozili in kmetijskimi stroji v času ko so tla močno razmočena.
Prepovedana je uporaba gramoziranih vaških cest v
času, ko so tla močno razmočena, razen za dovoz stanovalcev in za potrebe dnevne oskrbe živine.
11. člen
Prevozniki (pravne ali fizične osebe) so dolžni pri prevozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati
tovor tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti
stresanje takih snovi na javne površine.
Pri prevozu gramoza, peska oziroma drugega tovora
morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in
ne stresa tovor na javne površine.
12. člen
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so dolžni
le-te sprotno očistiti, in sicer tako, da po čiščenju javne
površine ustrezajo higienskim predpisom.
13. člen
Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 8. in 9.
člena tega odloka ne očisti mora po naročilu komunalnega
nadzornika to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja.
14. člen
V strnjenih stanovanjskih naseljih ni dovoljeno gojiti in
rediti živine, drobnice, kuncev in perutnine.
Stanovanjska naselja po prejšnjem odstavku so naselja
grajena v okviru sklada stavbnih zemljišč ali po posebnem
zazidalnem načrtu.
Zaradi širšega interesa se lahko s posebnim odlokom
tudi del naselij, pomembnih za določeno dejavnost (turizem,
gostinstvo…) opredeli za področje iz prvega odstavka tega
člena.
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17. člen
Na območjih kjer je prepovedano kopanje, morajo biti
postavljene opozorilne table: “Kopanje prepovedano!”.
Opozorilne table ob vodotokih in jezerih postavi pristojna krajevna skupnost, ob ribnikih pa lastnik, kjer se ribnik
nahaja, in sicer na podlagi soglasja vodnogospodarske organizacije.
Čiščenje javnih in drugih površin
18. člen
Stalno odprte javne površine (kot npr. avtobusne postaje, telefonske govorilnice ipd.) morajo čistiti lastniki oziroma uporabniki teh površin.
Če lastnik oziroma uporabnik javne površine ne čisti
redno, jo na njegove stroške in po naročilu komunalnega
nadzornika očisti pooblaščeni izvajalec.
19. člen
Pločnike in dovoze na cesto so dolžni čistiti pooblaščeni izvajalci oziroma lastniki objektov in zemljišč, ob katerih
se le-ti nahajajo.
Ob sneženju morata biti sneg in led sproti odstranjena
s pločnikov in dovozov na cesto, ob poledici pa je potrebno
te površine tudi posipati s soljo oziroma peskom. V zimskem
času so pooblaščeni izvajalci oziroma lastniki objektov dolžni odstraniti ledene sveče s streh in balkonov.
Če lastnik oziroma uporabnik objektov in zemljišč, ob
katerih so pločniki in dovozi na cesto le-teh ne čisti, jih na
njegove stroške in po naročilu komunalnega nadzornika
očisti pooblaščen izvajalec.
20. člen
Cestne odtočne jaške v Občini Radenci čisti in vzdržuje pooblaščen vzdrževalec cest.
21. člen
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih
se mora z javnih površin takoj odstraniti kadavre, oljne madeže in druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa
po potrebi razkužiti.
Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške znanega povzročitelja.

III. VIDEZ NASELIJ
a) Vzdrževanje objektov
22. člen
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videza naselja.
b) Napisi, reklame in plakati

15. člen
Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz 3.
člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice in
jih puščati brez ustreznega nadzora.
V primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki ali
iztrebki katere druge živali (npr. konji, mačke…) morajo lastniki le-teh te takoj odstraniti.
16. člen
Kopanje v gramoznih jamah, ki niso za to primerno
urejene in higiensko neoporečne ni dovoljeno.

23. člen
Ime, ki ga mora imeti v skladu s predpisi pravna oseba
na svojem poslovnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: napis) mora biti v primerni višini in vidnem delu fasade.
24. člen
Namestitev s spremenjeno obliko in vsebino napisa
mora pravna oseba priglasiti upravnemu organu, ob predhodnem soglasju občinskega organa, pristojnega za urejanje prostora.

Uradni list Republike Slovenije
25. člen
Pravna oseba je dolžna napis vzdrževati.
26. člen
Zaradi javne ponudbe in priporočanja dejavnosti, proizvodov in storitev (reklamiranja) se lahko na zgradbah ali
drugih primernih objektih in površinah nameščajo oziroma
postavljajo stalni ali občasni reklamni elementi (v nadaljevanju: reklame).
Reklame iz prvega odstavka morajo biti nameščene v
skladu z odlokom o plakatiranju in oglaševanju v Občini
Radenci.
27. člen
Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v
skladu z odlokom o plakatiranju in oglaševanju v Občini
Radenci.
28. člen
Javne institucije lahko izjemoma plakatirajo tudi na mestih, ki za to niso določena, kadar se obračajo na javnost v
okviru izvrševanja svojih nalog.
Plakate oziroma razglase je potrebno odstraniti takoj,
ko preneha razlog, zaradi katerega so bili nameščeni.
c) Drugo
29. člen
Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na
javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se
doseže in ohrani urejen videz naselij.
30. člen
Na območju občine je na javnih površinah, navedenih v
2. in 3. členu prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno
ali začasno prebival.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in
društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih
prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če
so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te
namene in so za to dejavnost pridobili ustrezna dovoljenja
od pristojnega organa občine.
IV. JAVNE IN DRUGE ZELENE POVRŠINE
a) Urejanje javnih zelenih površin
31. člen
Investitor objekta je dolžan ob vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti načrt zunanje ureditve.
b) Vzdrževanje javnih zelenih površin
32. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine.
Kolikor za to niso usposobljeni, morajo vzdrževanje
oddati pooblaščeni, strokovno usposobljeni organizaciji –
osebi.
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in 3.
člena tega odloka obsega:
– negovanje in obnavljane zelenic, gozda. okrasnega
drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
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– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in
druge opreme in
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
33. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah (2. in 3. člen) je
prepovedano sekanje, obrezovanje drevja ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovoljenja občinskega organa.
34. člen
Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v
prostor zavarovati pred poškodbami drevje in okrasno grmičevje.
Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec
dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.
35. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena
tega odloka je prepovedano:
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje
ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitene ograje,
igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
– voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
– prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
– odlagati odpadke in smeti in
– spuščati odpadno vodo.
c) Druge površine
36. člen
Lastniki nezazidanih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti
in vzdrževati (košnja in podobno), tako da so urejenega
videza in na njih ni odpadnega materiala.
Lastniki nenaseljenih stavb (stanovanjske hiše, vikendi,
vinske kleti, opuščena gospodarska poslopja) so dolžni te
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem redno vzdrževati in čistiti tako, da so urejenega videza in ne kvarijo
zunanjega izgleda naselja in okolice.
37. člen
Lastniki govejih, prašičjih, kokošjih in drugih kmetijskih
farm so dolžni primerno urediti okolico teh farm, z naravno
zaveso (drevje, visoko grmičevje itd.).
Za farme iz prejšnjega odstavka se šteje nad 50 govedi, 20 plemenskih svinj, 100 prašičev pitancev in nad 1000
glav perutnine.
Za izgradnjo novih farm je potrebno vključiti v projekt
kot obvezni sestavni del tudi zunanjo ureditev farme (naravna zavesa). Pred izdajo dovoljenja mora ustrezni organ pridobiti od pristojnega občinskega organa soglasje.
Lastniki vseh gospodarskih poslopij, v katerih se nahajajo goveda, prašiči ali večje število drugih živali (koze, race,
gosi, kokoši…) morajo poskrbeti za primerni videz okolice
teh objektov.
Pernate živali se ne smejo zadrževati na javnih površinah.
38. člen
Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik dolžan odpadni material v najkrajšem možnem času odstraniti.
39. člen
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na
javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega
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odloka, mora na zahtevo komunalnega nadzornika Občine
Radenci v najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti ali pa v tem roku plačati odškodnino, ki jo določi uradni
cenilec.
V nasprotnem primeru odpravi škodo po naročilu komunalnega nadzornika in na stroške povzročitelja, pooblaščeni izvajalec.

V. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ
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48. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati predpisi bivše Občine Gornja Radgona, ki so urejali javne in
druge površine na območju sedanje Občine Radenci.
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08-0001/98
Radenci, dne 24. marca 1998.

40. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani ipd.) in
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge
opreme.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

1199.
41. člen
Otroško igrišče je vizualno ločeno od ostalega prostora.
Praviloma se ne uporablja za to ločitev žična ograja.
42. člen
Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih živali na otroška igrišča.

VI. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalni nadzornik, pristojni inšpektor in policisti, ki odredijo odpravo nepravilnosti.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za odvajanje in čiščenje odpadne in
padavinske vode na območju Občine Radenci

Na podlagi 6. člena odloka o odvajanju in čiščenju
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radenci
in strokovnega navodila o metodologiji za preiskavo kakovosti in količinskih sprememb odpadnih voda (Uradni list SRS,
št. 18/85) in 19. člena statuta (Uradni list RS, št. 52/95) je
Občinski svet občine Radenci na 35. redni seji dne 23. 3.
1998 sprejel

PRAVILNIK
o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske
vode na območju Občine Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE

VII. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 SIT do 250.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, od 10.000 SIT do 25.000 SIT njena
odgovorna oseba in od 5.000 SIT do 40.000 SIT fizična
oseba, ki krši: 9., 10., 11., 12., 17., 18., 20., 24., 25.,
29., 30., 32., 33., 34., 38., 40. in 42. člen tega odloka.
45. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 40.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, od 5.000 SIT 25.000 SIT njena
odgovorna oseba in od 5.000 SIT do 25.000 SIT pa fizična
oseba, ki krši: 6., 19., 22., 36. in 37. člen tega odloka.
46. člen
Z denarno kaznijo do 25.000 SIT se kaznuje fizična
oseba, ki krši: 14., 15., 16. in 35. člen tega odloka.

1. člen
S tem pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode na območju Občine Radenci (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se podrobneje urejajo tehnični normativi in
postopki za gradnjo kanalizacije, priključevanje, za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanje in
zaračunavanje stroškov in upravljanje in uporaba kanalizacije.
2. člen
Javna kanalizacija so naprave in objekti, ki služijo za
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda večjega
števila uporabnikov. Za javno kanalizacijo štejejo:
– zbirni kanali z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– črpališča odpadnih voda,
– čistilne naprave,
– drugi objekti in naprave, ki služijo za odvajanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih voda.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Stanje objektov in okolice morajo lastniki uskladiti z
določili 37. člena tega odloka v roku enega leta po objavi
tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Notranja – hišna kanalizacija so naprave in objekti, ki
služijo za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda samo enemu koristniku in so priključene na javno
kanalizacijo. Za notranjo kanalizacijo se šteje:
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– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu;
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje, čiščenje in
nevtralizacijo odpadnih in padavinskih voda;
– dvoriščna kanalizacija;
– spojni kanal z revizijskim jaškom;
– kontrolni jašek na spojnem kanalu.
4. člen
Notranja kanalizacija je praviloma priključena v najbližji
revizijski jašek javne kanalizacije.
5. člen
Javno kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem
namenu in funkciji delijo na magistralno, primarno in sekundarno javno kanalizacijsko omrežje.
Magistralno javno kanalizacijsko omrežje in naprave so
kanalski vodi in naprave, ki služijo za odvajanje odpadne in
padavinske vode med naselji.
Primarno javno kanalizacijsko omrežje in naprave so
kanalski vodi in naprave, ki služijo za odvajanje odpadne in
padavinske vode za več sosesk, manjših naselij in med
posameznimi sekundarnimi vodi.
Sekundarno javno kanalizacijsko omrežje in naprave
so kanalski vodi, ki služijo za neposredno priključevanje
uporabnikov na posameznem območju.
6. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– kanal je cevovod za odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– hišna – notranja kanalizacija je kanalizacija v objektu
uporabnika in na dvorišču do priključka na javni kanal,
– spojni kanal je kanal od objekta do priključka na
javno kanalizacijsko omrežje,
– priključek je mesto priključitve spojnega kanala na
javno kanalizacijsko omrežje,
– kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu za meritve
pretokov in odvzema vzorcev,
– revizijski jašek je jašek na notranji ali javni kanalizaciji
za opravljanje vzdrževalnih del,
– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku
za premostitev višinske razlike v kanalu ali priključku,
– kaskada je prelivna stopnica v kanalu
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo voda,
– razbremenilnik je jašek za regulacijo vtoka padavinskih voda v javno kanalizacijsko omrežje,
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadnih in
padavinskih voda,
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda,
– čistilna naprava je objekt za mehansko, kemično,
biološko ali kombinirano čiščenje odpadnih voda.
II. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADITEV JAVNE
KANALIZACIJE
7. člen
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabijo naslednje vrste cevi:
– specialne betonske cevi s tesnilom,
– plastične cevi s tesnilom.
Za gradnjo kanalov notranje kanalizacije je dovoljeno
uporabljati poleg zgoraj navedenih cevi tudi litoželezne cevi.
Uporabljene cevi morajo biti vodotesne in odgovarjati
normativom in standardom.
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V primeru, da se kanal betonira, morajo biti stene in
dno zglajene do črnega sijaja.
8. člen
Najmanjši dovoljeni profil kanala javne kanalizacije je
300 mm, najmanjši dovoljeni profil spojnega kanala pa
200 mm.
9. člen
Najmanjši dovoljeni padec kanala javne kanalizacije se
določi tako, da hitrost vode pri srednjem dnevnem pretoku
ni manjša od 0,5 m/s. Največji dovoljeni padec kanala javne
kanalizacije je 6%.
10. člen
Kadar zaradi terenskih razmer ni mogoče zgraditi kanalizacije z največjim dovoljenim padcem, se v revizijskem
jašku izdela kaskada. Kadar je razlika med priključnim in
glavnim kanalom večja od 1 m, se mora zgraditi podslapje,
dimenzionirano na sušni pretok.
Podslapje se zgradi na zunanji strani revizijskega jaška
z vertikalno cevje in iztočnim kolenom v kotu 90 stopinj.
11. člen
Cevi za javno kanalizacijsko omrežje se morajo polagati
na betonsko podlago.
12. člen
Cevi kanala javne kanalizacije in spojnih kanalov se
morajo zasuti z nevezanim materialom in sicer v taki debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in
zmrzovanjem. Kadar cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini,
ki se določi na podlagi statičnega izračuna.
13. člen
Na kanalu morajo biti zgrajeni revizijski jaški za potrebe
vzdrževanja. Največja dovoljena razdalja med jaški je enaka
stokratnemu premeru cevi. Revizijske jaške se mora zgraditi
na vseh mestih spremembe smeri, profila ali padca kanala.
14. člen
Revizijski jašek se zgradi iz montažnih elementov ali
zabetonira iz vodotesnega betona.
Tlorisna dimenzija revizijskega jaška na kanalu javne
kanalizacije je najmanj 80 x 80 cm ali ∅ 80 cm, na spojnem
kanalu pa najmanj 60 x 60 cm ali ∅ 60 cm.
Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 60 x 60 cm ali ∅ 60 cm. Nosilnost pokrova na jaških,
zgrajenih na voznih površinah, mora biti najmanj 15 ton.
15. člen
Na spojnem kanalu za odvod padavinske vode iz utrjenih površin v javno kanalizacijo, mora biti zgrajen peskolov.
Dimenzioniran mora biti tako, da znaša največja hitrost pretoka skozi peskolov 0,2 m/s.
16. člen
Kjer obstaja možnost onesnaževanja odpadnih voda z
olji ali maščobami (garaže delavnice, pralne ploščadi ipd…),
mora biti na požiralniku ali spojnem kanalu zgrajen lovilec olj
oziroma maščob.
17. člen
Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih
vzrokov lahko odteka v javno kanalizacijo taka odpadna vo-
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da, ki bi lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali porušila režim na čistilni napravi, mora biti notranja kanalizacija
zgrajena tako, da je možno odvod v javno kanalizacijsko
omrežje trenutno prekiniti.
18. člen
Komunalni vodi (vodovod, toplovod, PTT ali elektro
kabli in podobno…), ki potekajo vzporedno s cevmi kanalizacije morajo biti praviloma odmaknjeni najmanj 1 m. Kadar
tega ni mogoče zagotoviti, se odmik za vsak primer posebej
dogovori med zainteresiranimi podjetji.
19. člen
Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost po navodilih proizvajalca cevi. O preizkusu vodotesnosti se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in nadzorni organ.
20. člen
Investitor gradnje javne kanalizacije mora le to predati v
upravljanje upravljalcu. Ob primopredaji, ki se opravi pismeno, mora investitor izročiti upravljalcu naslednjo dokumentacijo:
– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– izvršilni načrt, izdelan po določbah predpisov o podzemnem katastru,
– zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
– podatke o investicijski vrednosti,
– uporabno dovoljenje.
Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacijskega
omrežja in izvršilnega načrta kanalizacije, upravljalec omrežje vnese v kataster komunalnih naprav in osnovna sredstva.
21. člen
Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje, si mora za priključitev in uporabo
pridobiti soglasje upravljalca.
S soglasjem se opredelijo tehnični pogoji izgradnje
spojnega voda, jaškov in priključitve na javno kanalizacijo.
22. člen
K vlogi za pridobitev soglasja za priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje mora investitor predložiti naslednje
dokumente:
– arhitektonsko zazidalno situacijo z vrisanim objektom
in komunalnimi napravami v merilu 1:1000,
– kopijo iz katastrskega načrta,
– podatek o predlagani višini koti objekta,
– podatke o namembnosti objekta in količinami ter lastnostih odpadnih voda.
23. člen
Upravljalec v soglasju opredeli:
– možnost in tehnične pogoje priključitve objekta na
javno kanalizacijsko omrežje,
– višino kote in druge tehnične pogoje priključitve,
– zahteve o izgraditvi predčiščenja in zgraditvi kontrolnega jaška,
– pogoje glede posegov na obstoječo kanalizacijsko
omrežje,
– pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo
soglasje k uporabi objekta,
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– postopek za neposredno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
24. člen
Postopek za pridobitev soglasja je hiter. Upravljalec je
dolžan izdati soglasje najkasneje v tridesetih dneh od prejema vloge po tem, ko je dostavljeno potrdilo o poravnavi
obveznosti plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
III. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADITEV HIŠNE
– NOTRANJE KANALIZACIJE
25. člen
Hišna kanalizacija mora biti izdelana vodotesno. Izdelana je lahko iz betonskih, plastičnih in litoželeznih cevi ter litih
ali montažnih jaškov.
26. člen
Meteorne vode iz streh in utrjenih površin se morajo
odvajati skozi peskolovce.
Odpadne vode iz kuhinj, kopalnic, pralnic in umivalnikov je potrebno odvajati direktno in sicer na območjih, kjer
je zagotovljeno čiščenje odpadnih voda. Na območjih, kjer
je izvedeno samo kanalizacijsko omrežje se zgoraj navedene odpadne vode spuščajo v javno kanalizacijsko omrežje
preko triprekatne greznice.
Odpadne vode z dvorišč in drugih utrjenih površin, na
katerih lahko pride do onesnaženja z nafto ali drugimi maščobami, se odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje direktno
in sicer preko lovilca olj.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE
27. člen
Priključitev obstoječih in novih objektov na javno kanalizacijsko omrežje je pred uporabo obvezna, če je priključek
tehnično izvedljiv in če je omrežje v bližini objekta, ki se
priključuje, to je v oddaljenosti max. 40 m od objekta ali
utrjenih površin. V primeru, da priključitev ni tehnično izvedljiva ali pa kanalizacijsko omrežje v bližini obravnavanega
objekta ni zgrajeno, je lastnik dolžan interno omrežje za
odpadne vode zaključiti z nepretočno triprekatno greznico
do zgraditve javnega kanalizacijskega omrežja.
28. člen
Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora bodoči koristnik javnega kanalizacijskega omrežja izpolniti prijavo
za priključek, kateri mora priložiti naslednje dokumente:
– gradbeno dovoljenje za objekt,
– načrt spojnega kanala oziroma izvršilni načrt,
– dokumentacijo o izpolnitvi posebnih pogojev iz soglasja za priključitev.
29. člen
Priključitev spojnega kanala se izvede praviloma v revizijskem jašku javnega kanalizacijskega omrežja.
Pred projektiranjem notranje kanalizacije, si je investitor dolžan od upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja,
pridobiti smernice za izgradnjo kontrolnega jaška na spojnem kanalu.
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V. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE
ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
30. člen
Odpadne vode ne smejo vsebovati naslednjih sestavin:
– nafte in naftnih derivatov,
– ostanke lakov, topil in impregnacij,
– gorljivih in eksplozivnih snovi,
– trdih in viskoznih snovi, kot so: les, žagovina, pepel,
plastika, živalski odpadki, slama, krpe itd…
– drugih škodljivih snovi, ki povzročajo spremembo kemične, fizikalne, biološke in bakteriološke sestave podzemnih voda in vodnih tokov.
V javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno odvajati
odpadne vode samo v primeru, da ne vplivajo škodljivo na
naprave za dovod in čiščenje odpadnih voda in na njihovo
delovanje. Poleg tega morajo odpadne vode ustrezati določbam odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Radenci in tega pravilnika.
31. člen
Koncentracija vodikovih ionov izražena v pH enotah
odpadne vode ne sme biti manjše kot 6,5 in ne večja od 9.
Temperatura odpadne vode, ki odteka v kanalizacijo, ne
sme preseči 40 stopinj Celzija. Brez predhodnega posebnega soglasja upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja
ni dovoljeno spuščati v javno kanalizacijo organsko visoko
obremenjenih odpadnih voda.
32. člen
Odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
smejo vsebovati škodljive snovi v naslednjih mejnih koncentracijah (MK):
Parameter

Mejna koncentracija mg/l
SPLOŠNO

01.
02.
03.
04.
05.

temperatura
pH vrednost
neraztopljene snovi
usedljive snovi
obarvanost
– pri 436 nm (izražen v SAK v 1/m) (b)
– pri 525 nm (izražen v SAK v 1/m) (b)
– pri 620 nm (izražen v SAK v 1/m) (b)

40 stopinj C
6,6-9,0
(a)
10

ANORGANSKE SNOVI

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

aluminij (Al)
arzen (As) *
barij (Ba) *
svinec (Pb) *
bor (B) *
kadmij (Cd) *
celotni krom (Cr) *
šestvalentni krom (Cr VI) *
železo (Fe)
baker (Cu) *
nikelj (Ni) *
živo srebro (Hg) *
srebro (Ag) *
cink (Zn) *
kositer (Sn) *
kobalt (Co) *
klor prosti (Cl 2) *
celotni klor (Cl2) *
nitratni dušik (N)
nitritni dušik (N) *
amonijev dušik (N)

(d)
0,1
5
0,5
10
0,1
0,5
0,1
(d)
0,5
0,5
0,01
0,1
2
2
1,0
0,5
1,0
–
10
(e)
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Parameter

Mejna koncentracija mg/l

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

celotni cianid (CN)
cianid – prosti (CN) *
fluorid (F)
klorid (Cl)
celotni fosfor (P)
sulfat (SO4)
sulfid (S)
sulfit (SO3)

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

celotni organski ogljik (C)
celotni ogljikovodiki *
kemijska potreba po kisiku (KPK)
biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
težkohlapne lipofilne snovi
lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) *
adsorbljivi organski halogeni (AOX) *
lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH (i))
polarna organska topila (j)
fenoli (C6H5OH)
vsota anionskih in neionskih tenzidov

10
0,1
20
–
–
300
1
10

ORGANSKE SNOVI

–
20
–
–
100
1
0,5
0,1
(l)
10
(a)

BIOLOŠKE SNOVI

46. strupenost za vodne bolhe
47. biološka razgradljivost

–
(c)

Snov označena z oznako * je po uredbi o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96) določena kot nevarna snov.
Oznake v tabeli pomenijo:
(a) – mejna koncentracija neraztopljenih snovi in tenzidov v tehnološki odpadni vodi je določena z vrednostjo, pri
kateri ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo,
(b) – mejna vrednost je določena z vrednostjo, pri
kateri obarvanost iztoka iz čistilne naprave, kamor odteka
obarvana tehnološka odpadna voda, ne presega mejne vrednosti za iztok v vode,
(c) – parametri se določajo v odpadni vodi, katera
količina je večja od 5% vse odpadne vode, ki se čisti na
čistilni napravi, in je nizko stopnjo biološke razgradljivosti
pričakovati zaradi izvora ali lastnosti odpadne vode; pri običajnem razredčenju odpadne vode na čistilni napravi mora
biti stopnja biološke razgradljivosti, izražena z vrednostjo
KPK ali TOC, najmanj 80% stopnje razgradnje odpadnih vod
na čistilni napravi,
(d) – mejna vrednost je določena neposredno z mejno
vrednostjo za usedljive snovi,
(e) – za odpadne vode, katere odtekajo na čistilno
napravo z zmogljivostjo enako ali večjo 2000 PE, je mejna
vrednost 200 mg/l,
(i) – alifatski klorirani ogljikovodiki z vreliščem do 150
stopinj C, kot so: diklormetan, trikloreten, 1,1,1-trikloretan,
tetrakloreten, triklometan, tetraklormetan,….
Za dosego mejnih koncentracij se odpadna voda ne
sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja
za okolico.
33. člen
Odpadne vode iz zdravstvenih ustanov morajo biti pred
odvodom v kanalizacijsko omrežje dezinficirane.
34. člen
V posameznih izrednih primerih lahko upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja dovoli tudi večje koncentracije, če je kasnejša razredčitev z ostalimi odplakami v sa-

Stran

1940 / Št. 29 / 10. 4. 1998

Uradni list Republike Slovenije

mem kanalizacijskem sistemu takšna, da ne vpliva na delovanje čistilnih naprav.
Z razredčenjem odpadnih voda ni dovoljeno doseganje
predpisanih maksimalnih koncentracij.
VI. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE
ODVAJAJO V VODOTOKE
35. člen
Odpadna voda, ki se odvaja v vodotoke mora izpolnjevati naslednje zahteve:
– temperatura odpadne vode na izlivu ne sme prekoračiti 30 stopinj C,
– pH vrednost mora biti v mejah od 6,5–9,0,
– biokemijska potreba po kisiku (BPK5) ne sme biti
večja od 25 mg O2/l,
– vrednost netopnih substanc je lahko maksimalno
80 mg/l, usedline po 2 urah usedanja maksimalno 0,5 mi/i,
– kemijska potreba po kisiku (KPK-dikromatna metoda) je lahko maksimalno 120 mg O2/l v nefiltriranih vzorcih,
– vsebnost kloriranih ogljikovodikov je lahko maksimalno 0,1 mg Cl/l,
– vsebnost vodohlapnih fenolov je lahko maksimalno
do 0,1 mg/l.

Parameter

Mejna koncentracija mg/l

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

bor (B) *
celotni cianid (CN)
cianid – prosti (CN) *
fluorid (F)
klorid (Cl)
celotni fosfor (P)
sulfat (SO4)
sulfid (S)
sulfit (SO3)
kobalt (Co) *

1,0
0,5
0,1
10
(g)
2,0 (1,0 (h))
(f)
0,1
1
1

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

celotni organski ogljik
kemijska potreba po kisiku-KPK
biokemijska potreba po kisiku-BPK-5
težkohlapne lipofilne snovi
celotni ogljikovodiki *
lahkohlapni aromatski ogljikovodiki – BTX *
adsorbljivi organski halogeni – AOX *
lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH * (i)
polarna organska topila (j)
fenoli (C6H5OH)*
vsota anionskih in neionskih tenzidov

ORGANSKE SNOVI

30
120
25
20
10
0,1
0,5
0,1
(k)
0,1
1,0

BIOLOŠKE SNOVI

36. člen
Odpadne vode pred vtokom v vodne tokove ne smejo
vsebovati več kot 20.000 MPN skupnih koliformnih bakterij
v 100 ml, 12.000 kaliformnif bakterij fekalnega izvora v
100 ml in 2000 streptokokov fekalnega izvora v 100 ml.
37. člen
Odpadna voda, ki se odvaja v vodotoke sme vsebovati
škodljive snovi v naslednjih mejnih koncentracijah:
Parameter

Mejna koncentracija mg/l
SPLOŠNO

01.
02.
03.
04.
05.

temperatura
vsebnost neraztopljenih snovi
usedljive snovi
pH vrednost
obarvanost
– pri 436 nm (izražena v SAK v 1/m)
– pri 525 nm (izražena v SAK v 1/m)
– pri 629 nm (izražena v SAK v 1/m)

30 stopinj C
80
0,5
6,5-9,0
7,0
5,0
3,0

ANORGANSKE SNOVI

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

aluminij (Al)
arzen (As) *
barij (Ba) *
svinec (Pb) *
kadmij (Cd) *
celokupni krom (Cr) *
šestvalentni krom (Cr VI) *
železo (Fe)
baker (Cu) *
nikelj (Ni) *
živo srebro (Hg) *
srebro (Ag) *
cink (Zn) *
kositer (Sn) *
klor – prosti (Cl2) *
celotni klor (Cl2) *
amonijev dušik (N)
nitritni dušik (N) *
nitratni dušik (N)

3
0,1
5
0,5
0,1
0,5
0,01
2,0
0,5
0,5
0,01
0,1
2
2
0,2
0,5
10
1,0
(f)

46. strupnost za vodne bolhe ( izražena v SD)
47. biološka razgradljivost

3,0
–

Snov z oznako * je z uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadne vode iz virov onesnaženja določena kot
nevarna snov.
Oznake v tabeli pomenijo:
(f) – mejna vrednost koncentracije nitratnega dušika in
sulfatov se za neposredno odvajanje odpadne vode v vodotok določi v skladu s
5. členom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja,
(g) – mejna vrednost je določena posredno s strupenostjo,
(h) – velja za odvajanje odpadnih voda v:
– vode na vodozbirnem območju naravnih jezer
– ustja rek, ki se izlivajo v obalno morje, in obalno
morje,
(i) – alifatski klorirani ogljikovodiki z vreliščem do 150
stopinj C, kot so: diklormetan, trikloreten, 1,1,1-trikloretan,
tetrakloreten, triklormetan, tetraklormetan…,
(j) – topila, ki se z vodo povsem ali delno mešajo in so
biološko razgradljiva.
VII. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
ODPADNE VODE
38. člen
Lastnosti odpadnih voda se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev vode.
Uporabnik javnega kanalizacijskega omrežja mora en
izvod vsake analize dostaviti upravljalcu v roku 8 dni po
opravljeni analizi.
39. člen
Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se vzame v
prisotnosti predstavnika koristnika in upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja. O odvzetem vzorcu se napravi zapisnik. Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda
vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentra-
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cijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k
sanaciji razmer in upravljalcu povrniti eventuelno nastalo
škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrole
analize.
40. člen
Za presojo mejnih koncentracij škodljivih snovi je merodajna analiza povprečnega 24-urnega vzorca.
41. člen
V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika kanalizacijskega omrežja, ki bi lahko povzročile izpust odpadne vode v kanalizacijsko omrežje, ki ne ustreza
določbam tega pravilnika, se opravijo izredne analize odpadne vode na stroške uporabnika. V takih primerih se takoj
obvesti vodnogospodarsko inšpekcijo.
42. člen
Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih
fizikalnih, kemijskih in bioloških lastnostih.
Onesnaženost odpadnih voda, ki se v Občini Radenci
odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje, se ugotavlja po
naslednjih kriterijih:
– usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 30 minutah,
– kemijska poraba kisika (KPK) s K-bikromatom
(K2Cr207),
– biološka poraba kisika (BPK5) v 5 dneh,
– strupenost (S) kot faktor potrebe razredčenosti odpadne vode, da ni več strupena za ribe,
– vsebnost težkih kovin
43. člen
Pri uporabnikih javnega kanalizacijskega omrežja, ki
uporabljajo vodo v tehnološkem postopku (industrijska odpadna voda) se ugotavlja faktor onesnaženosti odpadne vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesnaženostjo industrijske odpadne vode (i) in onesnaženostjo ostale odpadne vode (f).
Faktor onesnaženosti služi kot eno od meril za določitev prispevka za čiščenje odpadne vode.
44. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja formula:
F=0,40xUi/Uf+0,60x7KPKi/KPKf+0,1Si/Sf
V formuli uporabljeni znaki pomenijo:
– faktor onesnaženosti
– usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu v
30 minutah,
Uf
– usedljivost fekalne odpadne vode po Imhoffu v 30
minutah, ki je določena kot konstanta 5 ml/l,
KPKi – kemična poraba kisika industrijske odpadne vode s
K – bikromatom,
KPKf – kemična poraba kisika fekalne odpadne vode s K –
bikromatom, ki je določena kot konstanta 300 mg
O2/l,
Si
– strupenost industrijske odpadne vode, kot faktor
razredčenosti, da odpadna voda ni več strupena za
ribe,
Sf
– strupenost fekalne odpadne vode, kot faktor razredčenosti, da odpadna voda ni več strupena za ribe.
F
Ui

Kadar je onesnaženost industrijske odpadne vode (i)
po posameznih kriterijih manjša, kot je določeno za fekalno
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odpadno vodo (f) se pri izračunu uporabi konstanta določena za fekalno odpadno vodo.
45. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki iz analiz najmanj treh 24-urnih povprečnih vzorcev,
odvzetih v daljšem časovnem obdobju.
Uporabljajo se samo podatki iz tistih analiz, za katere je
odvzel vzorec predstavnik pooblaščene organizacije za
opravljane analiz.
VIII. NAČIN ZARAČUNAVANJA STROŠKOV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
46. člen
Uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja so dolžni
plačevati stroške uporabe kanalizacije oziroma odvajanja
odpadnih voda in stroške čiščenja odpadnih voda od dneva
priključitve na javno kanalizacijsko omrežje oziroma čistilno
napravo (po odloku).
Osnova za zaračunavanje stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, je porabljena pitna voda iz javnega ali
internega vodovoda in porabljena tehnološka voda iz drugih
virov.
47. člen
Višina stroškov uporabe javnega kanalizacijskega
omrežja se določi na podlagi ugotovljene količine odpadne
vode in cene na enoto.
Višina stroškov oziroma prispevek za čiščenje odpadnih voda se določi na podlagi ugotovljene količine odpadnih
voda, cene za enoto in faktorja onesnaženosti.

IX. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA
JAVNE IN HIŠNE KANALIZACIJE
48. člen
Upravljalec ima vsak čas pravico dostopa do vseh kanalizacijskih objektov in naprav, zaradi njihovega vzdrževanja, zaradi meritev ter snemanj, zaznamovanj in podobno,
ne glede na to, kdo je imetnik pravice do uporabe, lastnik ali
upravljalec tega objekta oziroma naprave ali zemljišča, na
katerem se nahajajo kanalizacijski objekti ali naprave.
Upravljalec ima vsak čas pravico kontrolirati vse kanalizacijske objekte, naprave in čistilne naprave ter druge naprave, ki so priključene na javno kanalizacijsko omrežje,
čeprav po določbah tega pravilnika ne spadajo pod javno
kanalizacijsko omrežje.
49. člen
Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju, na objektih in napravah ali povzroči škodo
zaradi škodljivih odplak, jo je dolžan povrniti.
50. člen
Upravljalec je dolžan skrbeti za nemoteno obratovanje,
vzdrževanje in nadzor koriščenja javnega kanalizacijskega
omrežja ter drugih objektov in naprav, ki služijo za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda. Nadzor koriščenja javne kanalizacije obsega tudi nadzor obratovanja in vzdrževanje notranje kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov in naprav javne kanalizacije se mora voditi posebna
evidenca.
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51. člen
Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora upravljalec zagotoviti predvsem:
– tekoči nadzor stanja nad objekti in napravah javne in
notranje kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov iz spojnih kanalov, zasledovanje in analiziranje
podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in
pripomb uporabnikov javnega kanalizacijskega omrežja,
– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javnega kanalizacijskega omrežja,
– intervencijsko vzdrževanje in popravilo notranje kanalizacije v breme koristnika, kadar je to potrebno zaradi
zavarovanja normalnega delovanja javnega kanalizacijskega
omrežja ali varovanja okolja.
Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in čistilnih
naprav mora upravljalec sprejeti obratne poslovnike za posamezni objekt, za ostale objekte pa letni plan vzdrževanja.
52. člen
Odlaganje gošč iz čistilnih naprav, vzdrževanje in kontrola odlagališča se opravlja po posebnem poslovniku odlagališča.
53. člen
Najmanj enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih
objektih opraviti deratizacija v skladu z določili predpisov o
deratizaciji.
54. člen
O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi problematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda
mora upravljalec enkrat letno pismeno poročati Občinskemu svetu občine Radenci.
55. člen
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja mora voditi posebno evidenco priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje in kataster spojnih vodov.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Upravljalec mora v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega
pravilnika z analizo ugotoviti sestav odpadnih voda, ki se
odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje oziroma vodotoke v
skladu z V. in VI. poglavjem tega pravilnika.
Če ugotovi, da sestav odpadnih voda ni v skladu z V. in
VI. poglavjem tega pravilnika, o tem pismeno obvesti uporabnika javne kanalizacije.
57. člen
Uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja morajo v
roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika zagotoviti, da bo
sestav odpadnih voda ustrezal dovoljenim mejnim koncentracijam, določenim v V. poglavju tega pravilnika.
58. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo zgraditi naprave za predčiščenje, nevtralizacijo odpadnih voda, lovilce olj
ali žagovine ter kontrolne jaške, morajo to storiti najkasneje
v roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika.
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59. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po postopku določenim za njegov sprejem.
60. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05-0001/98
Radenci, dne 23. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

ROGAŠKA SLATINA
1200.

Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni 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 33. redni seji dne 26. 3. 1998
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto
1998
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998
znašajo 1.297.577.923 SIT, od tega za:
– zagotovljeno porabo v višini 500,948.000 SIT,
– ostale namene v višini
796,629.923 SIT.
3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem
delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med
občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razporejanju
z njimi.
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7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike do konca leta, za katero je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poročati občinskemu svetu.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje uporabljajo sredstva rezerv ali najame kredit, katerega odplačilo v tekočem letu ne presega
10% sredstev zagotovljene porabe. O najetju kredita odloča
župan.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot
odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito
uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri
uporabniku.
14. člen
Župan odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo
predvidenih proračunskih odhodkov.
15. člen
Od vseh prihodkov proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 1998, zmanjšano za prenos prihodkov iz leta 1997,
izločamo 0,5% sredstev v rezervni sklad Občine Rogaška
Slatina.
Izplačevanje v rezerve se praviloma izvrši vsaki mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
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16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev
rezerv Občine Rogaška Slatina za namene iz 12. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
17. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna.
Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ
lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo
zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
18. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad
finančnim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju
proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0003-2/98
Rogaška Slatina, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1201.

Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini
Rogaška Slatina

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96), na podlagi 17. člena
zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) in 4. člena
pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št.
79/97), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 33. redni seji dne 26. 3. 1998 sprejel

PRAVILNIK
o dežurstvu prodajaln v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se ureja delovni čas prodajaln, ki
obratujejo izven delovnega časa, določenega s pravilnikom
o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 18/93).
2. člen
Kot merila za določitev dežurstev prodajaln se upoštevajo naslednje značilnosti območja občine:
– turizem,
– gostota poseljenosti,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov.
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3. člen
V hotelskih objektih, ki so registrirani za sprejem gostov v prenočevanje, lahko prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne v:
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SEVNICA
1202.

– soboto med 18. in 21. uro,
– v nedeljo in ob praznikih ter dela prostih dnevih med
9. in 12. ter med 15. in 19. uro.
4. člen
V nedeljo, med 13. in 19. uro, sta kot dežurni trgovini z
živili lahko odprti dve prodajalni, in sicer ena v severnem
delu in ena v južnem delu Rogaške Slatine. V primeru dveh
ali večih zaporednih dni praznikov ali dela prostih dnevov, so
trgovine z živili lahko drugi in vsak naslednji dan praznika ali
dela prostega dneva, odprte kot dežurne prodajalne med 8.
in 13. uro.
5. člen
Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi
in živili lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo, na
praznik in na dela prost dan kot dežurne prodajalne med 8.
in 13. uro.
6. člen
Trgovina na drobno z motornimi gorivi lahko obratuje
kot dežurna prodajalna vsak delovni dan, med 21. in 24.
uro, v soboto med 18. in 24. uro, na praznik in dela prost
dan pa med 6. in 24. uro.

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter
prostorov za počitek oziroma rekreacijo na
območju Občine Sevnica

Na podlagi določil zakona o davkih občanov (Uradni list
RS, št. 8/91, 14/92, 7/93 in 18/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 22. člena statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet
občine Sevnica na seji dne 25. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb,
delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za
počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica
1
Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek in rekreacijo na območju Občine Sevnica znaša za leto
1998, 380 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 dalje.
Št. 36100-0001/98
Sevnica, dne 25. marca 1998.

7. člen
Ne glede na določbe tretjega in četrtega člena tega
pravilnika, sme pristojni organ občine dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje širši javni interes.
Dovoljenje za obratovanje velja samo v času trajanja
dogodka. Časovno obdobje se določi ob nastanku vzroka.
8. člen
Določbe tega pravilnika uporablja oddelek za gospodarstvo pri potrjevanju obratovalnega časa prodajaln na področju Občine Rogaška Slatina.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0003-3/98
Rogaška Slatina, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
1203.

Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega
centra

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 27. redni seji dne 17. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica, s sedežem
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: občina), ustanavlja Razvojno informacijski center (v
nadaljnjem besedilu: RIC) Slovenska Bistrica.
2. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska in ostala vprašanja glede ustanovitve in poslovanja RIC Slovenska Bistrica.
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RIC Slovenska Bistrica deluje kot posebna služba, organizirana kot nesamostojen obrat v pristojnem organu občinske uprave oziroma oddelku za gospodarstvo.
Računovodska opravila za potrebe RIC opravlja občinski organ, pristojen za finance.
RIC ni pravna oseba in ne more samostojno nastopati v
pravnem prometu.
3. člen
V okviru RIC Slovenska Bistrica delujeta:
– lokalni pospeševalni center,
– turistično informacijski center.
4. člen
Osnovne naloge delovanja RIC Slovenska Bistrica so:
a) Lokalni pospeševalni center izvaja naloge:
– naloge, ki jih Občina Slovenska Bistrica namenja za
razvoj malega gospodarstva,
– koordinira delo lokalne razvojne koalicije in njenih
postavljenih odborov,
– pripravlja in aktivira razvojne projekte,
– opravlja storitve za podjetnike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničitvi
razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov...),
– zbira in razpolaga z informacijami s področja gospodarstva,
– sodeluje s podjetji, razvojnimi in ostalimi institucijami
na lokalnem in regionalnem nivoju,
– organizira oziroma sodeluje pri organizaciji prireditev, seminarjev, predavanj s področja gospodarstva,
– pridobiva sredstva za opravljanje določenih nalog
centra,
– opravlja naloge za državne institucije na osnovi predhodno sklenjenih pogodb (PCMG, RZZ...).
b) Turistično informacijski center izvaja naloge:
– zbira in posreduje turistične informacije,
– organizira kulturne in plesno-zabavne prireditve,
– zbira informacije o prostočasni ponudbi, prenočitveni in prehrambeni ponudbi,
– vodi statistiko v občini: struktura gostov, nočitve,
– obvešča o prireditvah,
– kontaktira s turističnimi ponudniki in turističnimi združenji,
– izvaja interne in eksterne promocijske aktivnosti,
– razvija turistično ponudbo v občini,
– pridobiva sredstva za opravljanje določenih nalog
centra.
5. člen
Viri financiranja dejavnosti izvajanja RIC so:
– zagotovljena sredstva za delovanje iz občinskega proračuna,
– pridobljena sredstva na natečajih za razne projekte,
– pridobljena sredstva za opravljanje določenih nalog
centra.
6. člen
Pri izvajanju RIC je občinski svet, ob neposrednih pristojnostih po statutu Občine Slovenska Bistrica pristojen še
za sprejem:

Št.
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– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev pri izvajanju
RIC,
– letnih programov izvajanja RIC,
– letnih zaključnih poročil RIC.
7. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Slovenska Bistrica, ima župan še naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem
akte iz 7. člena tega odloka,
– določi sistematizacijo delovnih mest v RIC.
8. člen
Za izvajanje svoje dejavnosti sklepa občina za RIC pogodbe o sodelovanju z zunanjimi institucijami oziroma organizacijami.
V pogodbah o sodelovanju morajo biti natančno opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/27-10-1/98
Slovenska Bistrica, dne 17. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

1204.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Slovenska Bistrica v letu 1998

Na podlagi 6. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 29/96) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica
na 27. seji dne 17. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Slovenska Bistrica v letu 1998
I
Vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča znaša 0,25 SIT.
II
Vrednost točke določene s tem sklepom se uporablja
za odmero nadomestila v letu 1998.
Št. 10/27-15/98
Slovenska Bistrica, dne 17. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
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SLOVENSKE KONJICE
1205.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 66. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Slovenske Konjice na seji dne 26. marca 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1997, katerega sestavni del je tudi
rezervni sklad.

2. člen
I. Proračun občine izkazuje:
Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov in odhodkov

Račun financiranja

Skupaj

715,984.308,59 SIT
753,685.099,03 SIT
37,700.790,44 SIT

21,776.000,00 SIT
585.797,70 SIT

737,760.308,59 SIT
754,270.896,73 SIT
16,510.588,14 SIT

21,190.202,30 SIT

II. Rezervni sklad izkazuje:
Prihodki
Odhodki
Presežek

5,661.800,80 SIT
762.880,00 SIT
4,898.920,80 SIT

Presežek prihodkov rezervnega sklada v višini
4,898.920,80 SIT se v skladu s 3. točko 12. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) nameni za
pokrivanje razlike odhodkov nad prihodki v bilanci proračuna, tako da dejanska razlika odhodkov, ki se prenaša v
naslednje obračunsko obdobje znaša 11,611.667,34 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-003/98
Slovenske Konjice, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

1206.

Odlok o spremembi območja naselja Draža vas
in Tepanje

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in
stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in Uradni list RS, št. 8/90),
pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 73., 76.
in 81. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 34/95) na seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselja Draža vas
in Tepanje
1. člen
Območje naselja Draža vas se zmanjša za hišne številke Draža vas 52, 52a, 52b, 53 in 53a.

Novozgrajena avtocesta je povzročila razdelitev območja naselja Draža vas. V naravi to predstavlja zgornjo stran
avtoceste proti območju naselja Tepanje.
Za omenjene hišne številke se poveča naselje Tepanje
in bodo dobile numeracijo Tepanja po veljavnem pravilniku.
2. člen
Za spremembo območja naselij sta bila podana soglasja s strani KS Draža vas z dne 15. 2. 1998, ki je soglasje
sprejela na seji dne 24. 3. 1994 in soglasje s strani KS
Tepanje z dne 18. 1. 1998, ki je soglasje sprejela na seji
dne 23. 3. 1994.
3. člen
Meje območja naselij in statističnih okolišev so prikazana v kartografskih prikazih registra območij teritorialnih enot
v merilu 1:5000 ter v kartografskih prikazih evidenc hišnih
številk v merilu 1:5000, v katerih je prikazano oštevilčenje
stavb znotraj naselij. Kartografski prikaz registra območij
teritorialnih enot in evidence hišnih številk so sestavni del
tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega odstavka vodi Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske Konjice in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
4. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo
podatke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in
šifre, ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v
registru območij teritorialnih enot in evidenc hišnih številk.
5. člen
Spremembe območij naselij Območna Geodetska
uprava Celje – izpostava Slovenske Konjice evidentira v
registru območij teritorialnih enot in evidenci hišnih številk.
Če spremembe vplivajo na oštevilčenje stavb v naselju,
je Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske
Konjice dolžna določiti nove hišne številke v roku enega
meseca ter izvesti označitev stavb v roku treh mesecev po
uveljavitvi sprememb.
Stroški prenumeracije gredo v breme proračuna Občine Slovenske Konjice.
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6. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 45300-1/98-9202
Slovenske Konjice, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

1207.

Odlok o spremembi območja Krajevne skupnosti
Draža vas in Tepanje

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in
stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 8/90), pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in
stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 73., 76. in 81. člena
statuta občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95)
na seji dne 26. 3. 1998 sprejel

Št.

4. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo
podatke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in
šifre, ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v
registru območij teritorialnih enot in evidenc hišnih številk.
5. člen
Spremembe območij KS Draža vas in Tepanje Območna Geodetska uprava Celje Izpostava Slovenske Konjice
evidentira v registru območij teritorialnih enot in evidenci
hišnih številk.
Če spremembe vplivajo na oštevilčenje stavb v naselju,
je Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske
Konjice dolžna določiti nove hišne številke v roku enega
meseca ter izvesti označitev stavb v roku treh mesecev po
uveljavitvi sprememb.
6. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega odloka.
Stroški prenumeracije zgradbe gredo v breme proračuna Občine Slovenske Konjice.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 45300-1/98-9202
Slovenske Konjice, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

ODLOK
o spremembi območja Krajevne skupnosti Draža
vas in Tepanje
1. člen
Območje naselja Draža vas se zmanjša za hišne številke Draža vas 52, 52a, 52b, 53 in 53a.
Novozgrajena avtocesta je povzročila razdelitev območja KS Draža vas. V naravi to predstavlja zgornjo stran avtoceste proti območju KS Tepanje.
Za omenjene hišne številke se poveča Krajevna skupnost Tepanje in bodo dobile numeracijo Krajevne skupnosti
Tepanje po veljavnem pravilniku.
2. člen
Za spremembo območja naselij sta bila podana soglasja s strani KS Draža vas z dne 15. 2. 1998, ki je soglasje
sprejela na seji dne 24. 3. 1994 in soglasje s strani KS
Tepanje z dne 18. 1. 1998, ki je soglasje sprejela na seji
dne 23. 3. 1994.
3. člen
Meje območja naselij in statističnih okolišev so prikazana v kartografskih prikazih registra območij teritorialnih enot
v merilu 1:5000 ter v kartografskih prikazih evidenc hišnih
številk v merilu 1:5000, v katerih je prikazano oštevilčenje
stavb znotraj naselij. Kartografski prikaz registra območij
teritorialnih enot in evidence hišnih številk so sestavni del
tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega odstavka vodi Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske Konjice in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
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ŠMARJE PRI JELŠAH
1208.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Virštanj

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) ter
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do
14/95) je Svet krajevne skupnosti Virštanj na seji dne 13. 3.
1998 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Virštanj
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v
denarju za območje KS Virštanj.
Rok za referendumska opravila začne teči 16. 3. 1998.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 19. 4. 1998 od 7. do
19. ure na običajnem glasovalnem mestu KS Virštanj.
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3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za financiranje naslednjega programa:
– sofinanciranje mrliške vežice Buče,
– sofinanciranje mrliške vežice Dobležiče,
– sofinanciranje asfaltiranja ceste Verače (Bovha-Bvec)
– 1300 m,
– sofinanciranje asfaltiranja ceste Sela–Turnšek –
1000 m,
– sofinanciranje asfaltiranja ceste Virštanj–Turnšek –
500 m,
– sanacije in preplastitve cest zgrajenih pred 15–20
leti: Virštanj–Verače do meje KS Buče – 2200 m, Dobležiče–Gostinca – 1400 m,
– postavitev avtobusnega postajališča v Selah in na
Banovini,
– sofinanciranje razširitve vodovodnega omrežja (zajetja) v Virštanju, v Gostinci in Pristavi pri Lesičnem,
– sofinanciranje napeljave kabelskega omrežja za TV
programe,
– sofinanciranje pri sanaciji poškodb gasilskega doma,
– sofinanciranje srečanja ostarelih,
– ureditev javne razsvetljave na Virštanju.
4. člen
Program iz 3. člena tega sklepa, ki se bo financiral iz
sredstev samoprispevka znaša 62,926.600 SIT (ocena). S
samoprispevkom bo v 5 letih zbranih 18,877.980 SIT ali
30% vrednosti celotnega programa samoprispevka.
Za izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Podčetrtek ter druga sredstva.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let in sicer od 1. 6. 1998 do
31. 5. 2003.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Virštanj in zaposleni krajani, ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v
splošni volilni imenik.
Pravico osebnega izjavljanja o referendumu s podpisovanjem imajo tudi lastniki nepremičnin na območju KS Virštanj, ki v krajevni skupnosti nimajo stalnega bivališča.
7. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Virštanj, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
8. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Virštanj ter tudi ostali lastniki zemljišč, vikendov in vinskih kleti na območju KS Virštanj in sicer
v denarju v naslednji višini:
1. zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto plače, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke
in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so
osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke
in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
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4. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
5. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
6. krajani, ki so na začasnem delu v tujini in imajo
stalno prebivališče na območju KS Virštanj, 200 DEM letno
v tolarski protivrednosti;
7. lastniki vikendov, vinskih kleti in zemljišč, ki nimajo
stalnega prebivališča v KS Virštanj pa bodo samoprispevek
plačevali v naslednjih zneskih:
– lastniki vikendov – 120 DEM letno v tolarski protivrednosti,
– lastniki vinskih kleti – 60 DEM letno v tolarski protivrednosti,
– lastniki zemljišč pa po stopnji 6% od katastrskega
dohodka.
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih
invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne
presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od
nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem
delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka
delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega
osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne
sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z
zakonom.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ
Na referendumu dne 19. 4. 1998 za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 6. 1998 do 31. 5.
2003 za sofinanciranje programa.
GLASUJEM
“ZA”

“PROTI”
(Žig)

Glasuje se tako, da se obkroži beseda za, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma obkroži besedo proti, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme svet KS, če se
bo večina glasovalcev, ki bodo glasovali, izjavila zanj na
referendumu.
12. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se
objavita v Uradnem listu RS.
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13. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini,
plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na
osnovi poslane položnice.
Lastnikom vikendov, vinskih kleti in ostalih zemljišč, ki
nimajo stalnega bivališča v KS Virštanj bo obračunavalo
samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah v treh obrokih na leto z zapadlostjo plačila 1. obroka 30. 4. v tekočem
letu, 30. 8. v tekočem letu in 30. 12. v tekočem letu.
Seznam teh zavezancev priskrbi KS Virštanj, ki ga odstopi
organu za izterjavo in obračun davkov.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.

Št.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za
leto 1997.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Štore za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Štore, dne 30. marca 1998.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

14. člen
Za zbrana sredstva in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren svet KS, ki bo o zbranih in porabljenih
sredstvih poročal zboru občanov.
15. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
pri pravnih osebah kontrolira Agencija za plačilni promet.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen
način.
Virštanj, dne 20. marca 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Virštanj
Slavko Božiček l. r.

VRHNIKA
1210.

Vrednost točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Vrhnika

Na podlagi sklepa o določitvi točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/98) objavljamo

VREDNOST TOČKE
za odmero nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč na območju Občine Vrhnika
Vrednost točke je 0,029 SIT in se uporablja od 1. 4.
1998 dalje.
Št. 11/1-007/98
Vrhnika, dne 31. marca 1998.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

ŠTORE
1209.
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Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Štore v letu 1998

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93 in
80/94) ter 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 20/95) je Občinski
svet občine Štore na 30. redni seji dne 30. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Štore v letu 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Štore za leto 1998 se
javna poraba Občine Štore začasno financira po proračunu
za leto 1997.

ZAVRČ
1211.

Sklep o povečanju vrednosti povračil za
priključke na vodovodno omrežje na celotnem
območju Občine Zavrč

Na podlagi 8. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 25/95) in 12. člena meril in kriterijev o povračilu za
nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno omrežje ter 2. člena sprememb in dopolnitev merila in kriterijev (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj,
št. 25/85, 37/86, in 10/88) je Občinski svet občine Zavrč
na 1. seji dne 30. januarja 1998 naslednji
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SKLEP
1
Poveča se vrednost povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč in znaša:
Zap.
št.

Priključek
v colah

Presek cevi
v cm2

Razmerja
presekov

Vrednost
povračila v SIT

3/4
1
5/4
6/4
2
2/5
3
4

4,14
4,91
8,04
2,56
19,63
38,47
50,24
78,50

1,00
1,55
2,56
4,00
6,27
12,25
16,00
25,00

182.000
282.100
465.920
728.000
1,141.140
2,229.500
2,912.000
4,550.000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. člen
V odloku o začasni ureditvi parkiranja v Občini Zreče
(Uradni list RS, št. 39/95) se v 10. členu črta besedilo
“organi policije:
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-01-01/95/98-6
Zreče, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

2
Vodovodni priključek izvede upravljalec vodovodnega
sistema in se obračuna po predračunu upravljalca.

1213.

3
Pred izvedbo vodovodnega priključka občina izda uporabniku soglasje.
4
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
občinskega sveta sprejet na seji dne 31. 5. 1996 (Uradni
list RS, št. 31/96.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.
Št. 012-14/96
Zavrč, dne 31. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

ZREČE
1212.

Odlok o spremembi odloka o začasni ureditvi
parkiranja v Občini Zreče

Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 – v letih 1993 in 1994

Na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet
občine Zreče na seji dne 30. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 – v letih
1993 in 1994
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87)
in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
23/87) – v letih 1993 in 1994.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91), 3. člena pravilnika o neprometnih
znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84), 3., 5. in
241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 29/65, 7/70,
7/72 in 18/91) ter 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 30/95, 48/95 in 1/98) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 30. 3. 1998 sprejel

2. člen
Sestavni del odloka sta tekstualna in grafična dela:
1. Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1993 (sklep Vlade RS, št. 350-01/93-2/16-8 z
datumom 8. 7. 1994).
2. Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1994 (sklep Vlade RS, št. 350-01/93-2/19-8 z
datumom 1. 12. 1994).

ODLOK
o spremembi odloka o začasni ureditvi
parkiranja v Občini Zreče

3. člen
S tem odlokom sprejme Občinski svet občine Zreče
tisti del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-

Uradni list Republike Slovenije
ročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 23/87) in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87) – v letih 1993 in
1994, ki se nanašajo na prostor nove Občine Zreče.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-01/98-2
Zreče, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

VLADA
1214.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
območjih, ki se štejejo za demografsko
ogrožena območja v Republiki Sloveniji v
obdobju 1997–1999

Na podlagi 4. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Slovenij (Uradni list
RS, št. 48/90 in 12/92) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o območjih, ki se štejejo za demografsko
ogrožena območja v Republiki Sloveniji
v obdobju 1997–1999
1. člen
V 3.a členu uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju
1997–1999 (Uradni list RS, št. 45/97 in 47/97) se besede
“V letu 1997” nadomestijo z besedami “V letih 1997 in 1998”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-00/98-1
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1215.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
subvencioniranju študentske prehrane

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št.
49/97) v zvezi z uredbo o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 1998 (Uradni

Št.
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list RS, št. 87/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o subvencioniranju študentske prehrane
1. člen
V uredbi o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 24/96 in 1/97) se 1. člen spremeni tako, da se
glasi:
“S to uredbo se določajo način, upravičenci in merila za
subvencioniranje študentske prehrane, kot del uresničevanja
javnega interesa pri zagotavljanju ustreznih materialnih pogojev študentov in drugih oseb, ki jih določa ta uredba.”
2. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Subvencioniranje prehrane drugih oseb, ki jih določa ta
uredba, se izvaja s plačilom računov, ki jih izobraževalni zavodi najkasneje do desetega v mesecu za prejšnji mesec izstavijo Republiškemu zavodu za zaposlovanje.”
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedi “drobnoprodajnih
cen” nadomestita z besedami “cen življenjskih potrebščin”.
4. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane
so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na
visokošolskih zavodih oziroma višjih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji, vključno z absolventi in študenti podiplomskega študija in ta status izkažejo s študentsko izkaznico
oziroma z vpisanim inskripcijskim potrdilom za tekoči semester v indeksu predavanj, če niso zaposleni oziroma vpisani v
evidenco iskalcev zaposlitve pri Republiškem zavodu za zaposlovanje.
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane
so tudi otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991, ali umrlih za
posledicami poškodb v tej vojni, ki imajo status dijaka, vajenca ali učenca.”
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedilom “upravičenci z ugotovljeno invalidnostjo prve kategorije” doda vejica
in besedilo “upravičenci študentje, otroci padlih v vojni za
Slovenijo 1991.”
6. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 406-06/98-1
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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BANKA SLOVENIJE

Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
določitvi dodatka za tujo nego in pomoč

Na podlagi 10. člena zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83)
in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije
na 57. seji dne 9. aprila 1998 sprejela

SKLEP
o valorizaciji nadomestila za invalidnost
in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
I
Nadomestilo za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od 1. aprila
1998 dalje 31.919,70 tolarja.
II
Dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od 1. aprila
1998 dalje
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 18.239,80 tolarja,
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 9.119,90 tolarja.

1218.

Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi
bank in hranilnic

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank
in hranilnic
1
Sklep o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97 in 35/97) se spremeni tako, da se v prvem in tretjem odstavku 4. točke ter v
drugem odstavku 8. točke besedilo “žiro računu“, nadomesti z besedilom “poravnalnem računu“.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 27. 4.
1998.

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

dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Št. 195-00/98-1
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1217.

Količnik za preračun katastrskega dohodka

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni
list RS, št. 57/94) objavlja minister za delo, družino in
socialne zadeve

KOLIČNIK
za preračun katastrskega dohodka
Količnik za preračun katastrskega dohodka posameznika in njegovih družinskih članov znaša 4,2 in se uporablja
od 15. aprila 1998 dalje.
Št. 588-010/94-38
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

1219.

Sklep o spremembi sklepa o vključevanju žiro
računov in drugih računov, odprtih pri Agenciji
za plačilni promet, v depozit pri Banki Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o vključevanju žiro računov
in drugih računov, odprtih pri Agenciji za plačilni
promet, v depozit pri Banki Slovenije
1
Sklep o vključevanju žiro računov in drugih računov,
odprtih pri Agenciji za plačilni promet, v depozit pri Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 6/97) se spremeni tako, da se
2. točka nadomesti z novo 2. točko, ki se glasi:
“Ne glede na določilo 1. točke tega sklepa ima proračun Republike Slovenije sredstva na žiro računih ter banke
in hranilnice sredstva na komisijskih računih, odprtih pri
Agenciji za plačilni promet za potrebe upravljanja s sredstvi
strank po pogodbi, v depozitu pri Banki Slovenije tudi brez
sklenjene depozitne pogodbe.“
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 27. 4.
1998.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 22-0075/98
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

1220.

Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
postopku zaključka obdelave plačilnih nalogov

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije in tretjega odstavka 27. člena zakona o Agenciji
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94,
18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o postopku
zaključka obdelave plačilnih nalogov
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– v postavki A.I.2 – Denar v blagajni in stanje na računih pri CB – Obvezne vloge pri centralni banki, se v oklepaju
doda račun 1002;
doda se nova postavka;
– A.III.1. Posojila bankam in hranilnicam – Transakcijski računi pri bankah v državi v domači valuti, katera vsebuje
račune 1100, 1101 in 1102;
dosedanje postavke A.III.-1 do A.III.-5 postanejo sedaj
postavke A.III.-2. do A.III.-6;
2
Spremembe navodila začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

1222.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
kontnem okviru za banke in hranilnice

1
Banka Slovenije s tem sklepom preklicuje sklep o
postopku zaključka obdelave plačilnih nalogov (Uradni list
RS, št. 37/95 in 10/97).

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

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

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem
okviru za banke in hranilnice

Št. 22-0072/98
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

1221.

Spremembe navodil za izvajanje sklepa o
računovodskih izkazih bank in hranilnic

Na podlagi 23. člena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in 3. točke
sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 40/94, 23/95, 73/97 in 29/98) izdaja guverner
Banke Slovenije

SPREMEMBE NAVODIL
za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank
in hranilnic
1
V navodilih za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/94, 23/95, 8/97 in
73/97) se v metodologiji za sestavo bilance stanja s podrobnejšo razčlenitvijo bilančnih postavk, ki je sestavni del
tega navodila, zaradi sprememb kontnega okvira opravijo
naslednje spremembe:

1
V sklepu o kontnem okviru za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 5/94, 28/94, 40/94, 19/95, 8/97 in 73/97)
se v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del
sklepa, opravijo naslednje spremembe in dopolnitve:
– uvedejo se naslednji novi računi:
1002 – Prehodni račun pozicije na poravnalnem računu
11 – TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRI BANKAH V DRŽAVI
110 – Transakcijski račun
1100 – Transakcijski račun
1101 – Pozicija na transakcijskem računu
1102 – Prehodni račun transakcijskega računa
– spremenijo se nazivi naslednjim računom in se pravilno glasijo:
100 – Poravnalni račun pri centralni banki
1000 – Poravnalni račun pri centralni banki
1001 – Pozicija na poravnalnem računu
1410 – Obvezna rezerva bank
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Banke prvič sporočajo knjigovodske podatke po tem sklepu po stanju na dan 30. 4.
1998.
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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Sklep o spremembah sklepa o računovodskih
izkazih bank in hranilnic

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah sklepa o računovodskih izkazih
bank in hranilnic
1
V sklepu o računovodskih izkazih bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 40/94, 23/95 in 73/97), se v shemi
bilance stanja, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje
spremembe:
doda se nova postavka:
A.III.-1 Transakcijski računi pri bankah v državi v domači valuti
Dosedanje postavke A.III.-1. do A.III.-5. postanejo postavke A.III.-2. do A.III.-6.
združita se postavki,
A.VI.-4 Delnice
A.VI.-5 Drugi vrednostni papirji,
ki tvorita novo postavko, ki glasi:
A.VI.-4 Delnice in drugi vrednostni papirji
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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Stran

DRŽAVNI ZBOR
1145. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-C)
1146. Odlok o imenovanju namestnika Družbenega pravobranilca Republike Slovenije
1147. Odlok o imenovanju člana Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
1148. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Celju
1149. Odlok o razrešitvi sodnika za prekrške s sedežem v Tolminu
1150. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1151. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1152. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1153. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1154. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1155. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1156. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1157. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1158. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1159. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1160. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1161. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1162. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1163. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1164. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1165. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

1901
1902
1902
1903
1903
1903
1903
1903
1904
1904
1904
1904
1904
1905
1905
1905
1905
1905
1906
1906
1906

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1166. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
1906

VLADA
1214. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena
območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1997–
1999
1951
1215. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
subvencioniranju študentske prehrane
1951
1216. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
1952

MINISTRSTVA
1167. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi
uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin,
ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske,
Francije, Švice in Portugalske
1906
1168. Odredba o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 1997
1907
1217. Količnik za preračun katastrskega dohodka
1952

BANKA SLOVENIJE
1218. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank
in hranilnic
1952
1219. Sklep o spremembi sklepa o vključevanju žiro
računov in drugih računov, odprtih pri Agenciji za
plačilni promet, v depozit pri Banki Slovenije
1952
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1220. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o postopku
zaključka obdelave plačilnih nalogov
1221. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
1222. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
kontnem okviru za banke in hranilnice
1223. Sklep o spremembah sklepa o računovodskih
izkazih bank in hranilnic
1169. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31.
3. 1998

1953
1953
1953
1954
1907

USTAVNO SODIŠČE
1170. Odločba o oceni ustavnosti 28. člena zakona o
konfiskaciji premoženja in izvrševanja konfiskacije
1907

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1171. Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del
1912
1172. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za marec
1998
1918

OBČINE
BLED
1173. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev Bled
BREŽICE
1174. Odlok o spremembi odloka o začasnem
financiranju javne porabe Občine Brežice za leto
1998
CELJE
1175. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Lisce
1176. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu
Lava
1177. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Ledine na Teharjih
1178. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v
Celju (območji ZN Industrija jug JUG in ZN Industrija SEVER) – KLIMA, ALPEKS
ČRNOMELJ
1179. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1997
1180. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998
1181. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
1182. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
1183. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Črnomelj
1184. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in področjih dela Občinske uprave občine Črnomelj
HRPELJE-KOZINA
1185. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture
KOZJE
1186. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
LENDAVA
1187. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Lendava za leto 1997

1919

1919
1919
1920
1921

1922
1922
1923
1924
1924

1926
1926
1926
1927
1927
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LJUTOMER
1188. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Ljutomer za leto 1997
1189. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Ljutomer
1190. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za
družine z dvema ali več otroki
1191. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto Občine Ljutomer
1192. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Razlagove ulice
1193. Sklep o ukinitvi javnega dobra
METLIKA
1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika
PIVKA
1195. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Pivka za leto 1997
1196. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Pivka
RADENCI
1197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Radenci za leto 1997
1198. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini
Radenci
1199. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode na območju Občine Radenci
ROGAŠKA SLATINA
1200. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 1998
1201. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Rogaška
Slatina
SEVNICA
1202. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica
SLOVENSKA BISTRICA
1203. Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra
1204. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica v letu 1998

1927
1928
1929
1930
1930
1931
1931
1931
1932
1932
1933
1936
1942
1943

1944
1944
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SLOVENSKE KONJICE
1205. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 1997
1206. Odlok o spremembi območja naselja Draža vas
in Tepanje
1207. Odlok o spremembi območja Krajevne skupnosti Draža vas in Tepanje
ŠMARJE PRI JELŠAH
1208. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Virštanj
ŠTORE
1209. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Štore v letu 1998
VRHNIKA
1210. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika
ZAVRČ
1211. Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke
na vodovodno omrežje na celotnem območju
Občine Zavrč
ZREČE
1212. Odlok o spremembi odloka o začasni ureditvi parkiranja v Občini Zreče
1213. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske
Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 –
v letih 1993 in 1994

1946
1946
1947

1947
1949

1949

1949
1950

1950

MEDNARODNE POGODBE
19.

–

–

1945

a

Zakon o ratifikaciji Protokola o nadaljnjem
zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o
prekomejnem onesnaževanju zraka na velike
razdalje iz leta 1979 (MZEZKPO)

105

Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih sporazumov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

133

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju
letalstva in zračne obrambe

133
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Izide 17. aprila 1998

ZAKON O VARNOSTI
CESTNEGA PROMETA
V četrtek, 16. aprila 1998 bo v uradnem listu objavljen nov zakon o varnosti cestnega prometa,
ki bo začel veljati 1. maja 1998. V petek, 17. aprila bo zakon izšel v priročni knjižici s plastičnim
ovitkom. Z uvodom izpod peresa ministra za notranje zadeve Mirka Bandlja bomo vsi vozniki in
drugi udeleženci v prometu dobili popotnico, ki nas bo gotovo opozorila, da se v slovenskem
cestnem prometu začenja novo obdobje.
Podrobnejša uvodna pojasnila k posameznim določbam zakona pa bodo izšla v Zbirki predpisov, ki
jih bomo izdali kmalu po uveljavitvi zakona. Uvodna pojasnila bodo pripravili sodelavci Ministrstva
za notranje zadeve, ki so tudi zasnovali zakonsko besedilo.
Cena knjižice s plastičnim ovitkom v velikosti
8 × 12 centimetrov je 1680 SIT
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