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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1226.

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Za petdesetletno kulturno poslanstvo pri ohranjanju
slovenskega ljudskega plesnega in glasbenega izročila podeljujem
zlati častni znak svobode Republike Slovenije Akademski folklorni skupini France Marolt.
Za dolgoletno znanstveno delo ter zasluge pri popularizaciji slovenskega plesnega ljudskega izročila, še posebej
za dolgoletno ustvarjalno vodenje AFS France Marolt, podeljujem
častni znak svobode Republike Slovenije Mirku Ramovšu.
Št. 996-01-15/98
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
1227.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska
filharmonija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
ter 5. in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike
Slovenije na 56. seji dne 2. aprila 1998 sprejela
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Leto VIII

SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda
Slovenska filharmonija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija ureja status javnega zavoda Slovenska filharmonija. Ustanoviteljske obveznosti in pravice izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Slovensko filharmonijo je ustanovil Izvršni svet SR Slovenije z odločbo št. 1412/7-54, z dne 24. 12. 1954. Na
podlagi odloka o Slovenski filharmoniji v Ljubljani (Uradni list
LRS, št. 7-24/56) je ustanoviteljske pravice in obveznosti
izvrševala skupščina okraja Ljubljana, po uveljavitvi odloka o
Slovenski filharmoniji v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 14/65)
pa je njihovo izvrševanje prevzela SR Slovenija.
Slovenska filharmonija je pravni naslednik Slovenske
filharmonije, p.o., Ljubljana, Trg osvoboditve 9.
3. člen
Ime zavoda: Slovenska filharmonija.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Kongresni trg 10.
Slovenska filharmonija je pravna oseba.
II. DEJAVNOST SLOVENSKE FILHARMONIJE
4. člen
Slovenska filharmonija izvaja naslednje dejavnosti:
– O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturo,
– O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov,
– DE/22.1 Založništvo,
– DE/22.31 Razmnoževanje zvočnih zapisov,
– G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– K/70.3 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi,
– L/74.84 Druge poslovne dejavnosti,
– O/91.33 Dejavnost drugih organizacij.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka Slovenska
filharmonija opravlja zlasti naslednje naloge:
– izvajanje koncertov in drugih glasbenokulturnih prireditev,
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– izvajanje del domačih in tujih skladateljev,
– organiziranje gostovanj doma in v tujini,
– audio in video snemanje za svoje potrebe ter za
potrebe producentov radiofonskih, televizijskih, filmskih in
video programov,
– izdajanje, razmnoževanje in prodaja avdio posnetkov
iz svojega programa,
– izdajanje ter prodaja knjig in drugih tiskanih publikacij
z glasbenega področja,
– oddajanje prostorov v rabo drugim subjektom,
– prodaja pijač iz avtomatov,
– transport koncertne opreme.
III. ORGANI SLOVENSKE FILHARMONIJE
5. člen
Organi Slovenske filharmonije so:
– svet,
– strokovni svet,
– poslovni direktor Slovenske filharmonije,
– programski direktor organizacijske enote Orkester
Slovenske filharmonije,
– programski direktor organizacijske enote Slovenski
komorni zbor.
Svet
6. člen
Slovensko filharmonijo upravlja svet, ki ga sestavljajo:
– predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije (štirje člani),
– predstavniki delavcev Slovenske filharmonije (štirje
člani),
– predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (štirje člani), pri čemer imenujejo po enega Akademija
za glasbo Ljubljana, RTV Slovenija, Oddelek za muzikologijo
pri Filozofski fakulteti v Ljubljani in Društvo slovenskih skladateljev.
Polovica predstavnikov delavcev je izvoljena izmed delavcev organizacijske enote Orkester Slovenske filharmonije, druga polovica pa izmed delavcev organizacijske enote
Slovenski komorni zbor. Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut.
Mandat članov sveta traja pet let; po poteku mandata
so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
7. člen
Svet sprejema statut, program dela, letni finančni načrt, zaključni račun in splošne akte, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge zadeve, ki jih določa statut.
Statut in spremembe statuta začnejo veljati, ko da nanje soglasje ustanovitelj.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati,
ko da nanj soglasje minister za kulturo, po predhodnem
mnenju strokovnega sveta.
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Strokovni svet obravnava vprašanja s področja simfonične, zborovske in vokalno-instrumentalne glasbe ter daje
mnenja, predloge in pobude v zvezi s temi vprašanji obema
programskima direktorjema in svetu Slovenske filharmonije.
Posamezna vprašanja, bodisi s področja simfonične ali
zborovske glasbe lahko strokovni svet obravnava v ožji sestavi članov z ustreznega področja.
Način imenovanja in trajanje mandata članov strokovnega sveta določa statut v skladu z zakonom.
Poslovni direktor Slovenske filharmonije
9. člen
Poslovni direktor organizira in vodi poslovanje, predstavlja in zastopa Slovensko filharmonijo ter odgovarja za
zakonitost dela Slovenske filharmonije.
Direktorja imenuje in razrešuje minister, pristojen za
kulturo na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta Slovenske filharmonije.
Mandat direktorja traja pet let; po izteku te dobe je
lahko ponovno imenovan.
10. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkušnje s področja glasbene dejavnosti,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu,
– znanje najmanj dveh tujih jezikov, obvezno angleški
jezik.
Programski direktor organizacijske enote Orkester
Slovenske filharmonije
11. člen
Programskega direktorja organizacijske enote Orkester Slovenske filharmonije imenuje strokovni svet na podlagi javnega razpisa in po predhodno pridobljenem mnenju
ustanovitelja. Z imenovanjem kandidata mora soglašati večina tistih članov strokovnega sveta, ki so strokovnjaki za
simfonično glasbo.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mesto programskega direktorja organizacijske enote Orkester Slovenske filharmonije, določi statut.
Programski direktor organizacijske enote Slovenski
komorni zbor
12. člen
Programskega direktorja organizacijske enote Slovenski komorni zbor imenuje strokovni svet na podlagi javnega
razpisa in po predhodno pridobljenem mnenju ustanovitelja.
Z imenovanjem kandidata mora soglašati večina tistih članov
strokovnega sveta, ki so strokovnjaki za zborovsko glasbo.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mesto programskega direktorja organizacijske enote Slovenski komorni zbor, določi statut.

Strokovni svet
IV. ORGANIZACIJA SLOVENSKE FILHARMONIJE
8. člen
Strokovni svet sestavlja osem članov, od teh so štirje
strokovnjaki za simfonično, štirje pa za zborovsko glasbo.
Predsednika in polovico članov imenuje svet izmed strokovnih delavcev Slovenske filharmonije in zunanjih strokovnjakov z glasbenega področja, preostale tri člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.

13. člen
V Slovenski filharmoniji se s statutom oblikujeta programsko samostojni organizacijski enoti Slovenski komorni
zbor in Orkester Slovenske filharmonije.
Statut lahko določi morebitna pooblastila organizacijskih enot v pravnem prometu.
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V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKE FILHARMONIJE
14. člen
Javni zavod Slovenska filharmonija prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim je doslej upravljala Slovenska filharmonija, p.o., Ljubljana.
15. člen
Slovenska filharmonija pridobiva sredstva za izvajanje
dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna,
– s prodajo svojih storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na
način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja Slovenska
filharmonija za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
Slovenska filharmonija prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s
sredstvi, ki so last ustanovitelja.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča svet na predlog poslovnega direktorja in v
soglasju z ustanoviteljem.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja in v soglasju s svetom
Slovenske filharmonije.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
SLOVENSKE FILHARMONIJE V PRAVNEM PROMETU

Št.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Organi Slovenske filharmonije morajo biti imenovani
najpozneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega sklepa.
Do takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi Slovenske filharmonije.
Statut mora biti sprejet najpozneje v treh mesecih od
imenovanja oziroma izvolitve članov sveta Slovenske filharmonije. Do sprejema novega statuta velja obstoječi statut v
vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preide premoženje Društva slovenski komorni zbor, ki je delovalo v javnem interesu
na podlagi Dogovora št. 108-3/91, z dne 29. 1. 1991,
sklenjenega med Društvom slovenski komorni zbor in Republiškim sekretariatom za kulturo, v upravljanje Slovenske
filharmonije in v uporabo organizacijske enote Slovenski
komorni zbor.
22. člen
Dokler Kulturniška zbornica Slovenije ne začne delovati, svet zavoda pridobi predloge za imenovanje članov strokovnega sveta od društev, ki delujejo na področju glasbene
kulturne dejavnosti.
23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-03/98-1
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.

17. člen
Slovenska filharmonija je pravna oseba, ki nastopa v
pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z
vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj
račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.

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

MINISTRSTVA

18. člen
Premoženje Slovenske filharmonije je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja Slovenska filharmonija.
S premičnim premoženjem upravlja samostojno, s stanovanjskim skladom in drugimi nepremičninami pa samo po
predhodnem soglasju ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
SLOVENSKE FILHARMONIJE TER MEDSEBOJNE
PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
IN SLOVENSKE FILHARMONIJE
19. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti, ki jih Slovenska
filharmonija prevzema v skladu z letnim programom dela in
finančnim načrtom, h kateremu je dal soglasje minister,
pristojen za kulturo, in sicer do višine vrednosti sredstev, ki
jih namenja Slovenski filharmoniji v svojem letnem kulturnem
programu.
Filharmonija vsako leto pripravi program dela, finančni
načrt in zaključni račun zavoda ter jih posreduje ustanovitelju v soglasje.
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1228.

Odredba o ceniku za certificiranje hmelja in
hmeljnih proizvodov

Na podlagi 20. člena pravilnika o kakovosti hmelja
(Uradni list RS, št. 53/93) ter v zvezi s 16. členom zakona o
standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US RS in
29/96) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije

ODREDBO
o ceniku za certificiranje hmelja in hmeljnih
proizvodov
1. člen
Cena certificiranja hmelja in hmeljnih proizvodov za ves
pridelek hmelja znaša 2 SIT za kilogram hmelja.
Naročnik certificiranja mora Hmeljni komisiji pri Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec poravnati stroške certificiranja pred izdajo kontrolnega potrdila in oznamkovanjem
hmelja.

Stran

2020 / Št. 31 / 18. 4. 1998

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32104-03/98
Ljubljana, dne 2. februarja 1998.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

1229.

Pravilnik o nagradah za inovacije, ustvarjene v
delovnem razmerju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Uradni list
RS, št. 45/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo v
soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem
razmerju
1. člen
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za ocenjevanje
in nagrajevanje inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju,
ter minimalno višino denarnih nagrad.
2. člen
Nagrada se določi s pogodbo med delodajalcem in
delojemalcem.
3. člen
Višina denarne nagrade je določena za prevzem vsake
posamezne oblike inovacije.
Izumi
4. člen
(1) Za prevzete izume se ob podelitvi patenta izplača
del nagrade v višini 30% s pogodbo določene nagrade,
razlika do dogovorjene višine nagrade pa v roku 30 dni po
izdaji ugotovitvene odločbe v skladu s prvo in drugo točko
73. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št.
13/92, 27/93, 34/97 - odl. US in 75/97).
(2) Če delodajalec ne vloži patentne prijave za izum, ki
izpolnjuje kriterije patentibilnosti, in izum varuje kot poslovno tajnost, izum pa uporablja, se nagrada izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po prevzemu izuma.
Neposredni službeni izum
5. člen
(1) Pri popolnem prevzemu neposrednega službenega
izuma, ki izpolnjuje pogoje iz 15. člena zakona o pravicah
industrijske lastnine iz delovnega razmerja, se pri določanju
višine nagrade upošteva predvsem:
– opis del in nalog, ki izhaja iz pogodbe o zaposlitvi
oziroma drugega akta;
– neposredne zadolžitve in navodila delojemalca, dobljena s strani delodajalca;

Uradni list Republike Slovenije
– zadolžitve delojemalca v okviru posebnih delovnih ali
projektnih skupin, v katerih sodeluje po nalogu delodajalca;
– ali je delojemalec izum ustvaril v krajšem ali daljšem
času od predvidenega;
– sredstva, ki jih je delodajalec dal na razpolago delojemalcu glede na postavljene zahteve za izvedbo naloge;
– delo zunaj rednega delovnega časa oziroma delovnega časa, ki je določen kot delovna obveznost delojemalca;
– vpliv izuma na promet in dobiček delodajalca;
– vpliv in pomen izuma za kvaliteto proizvoda oziroma
postopka.
(2) Višina denarne nagrade iz prvega odstavka tega
člena se določi z zneskom najmanj dveh povprečnih bruto
plač v gospodarstvu, kakršne so bile v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.
Posredni izum
6. člen
(1) V primeru popolnega ali omejenega prevzema posrednega službenega izuma se pri določitvi vrste in višine
nagrade poleg splošnih zakonskih pogojev iz tretjega odstavka 16. člena zakona o pravicah industrijske lastnine iz
delovnega razmerja upošteva predvsem:
– naloge in zadolžitve, ki jih je delojemalec v času
zaposlitve opravljal pri delodajalcu, ter čas in uspešnost
opravljanja teh nalog;
– ali je bilo delojemalcu v času delovnega razmerja
omogočeno izobraževanje, specializacija in podobno, ki je v
zvezi s predmetnim izumom;
– ali je imel delojemalec pri ustvarjanju izuma možnost
koriščenja kadrovskih, finančnih in drugih sredstev delodajalca;
– ali je bila omogočena nabava določenih sredstev,
neposredno izobraževanje ali sodelovanje s tretjimi ravno v
zvezi s predmetnim izumom;
– vpliv izuma na promet in dobiček delodajalca.
(2) Višina denarne nagrade iz prvega odstavka tega
člena se določi z zneskom najmanj treh povprečnih bruto
plač na zaposlenega, kakršne so bile v zadnjih treh mesecih
pred sklenitvijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.
Če posredni izum ne izpolnjuje kriterijev patentibilnosti in delodajalcu ne omogoča prednosti, ki jih dajejo pravice industrijske lastnine, se delodajalec in delojemalec lahko dogovorita, da se inovacija obravnava kot tehnična izboljšava.
Nove oblike telesa, slike in risbe
7. člen
(1) Za prevzete nove oblike telesa, slike in risbe se
denarna nagrada izplača v enkratnem znesku ob priznanju
modela oziroma vzorca.
(2) Pri določitvi vrste in višine nagrade za nove oblike
telesa, slike in risbe se smiselno upoštevajo kriteriji, ki veljajo za določitev nagrade za prevzem posrednega službenega
izuma iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Višina denarne nagrade za uporabo določi z zneskom najmanj ene povprečne bruto plače na zaposlenega,
kakršna je bila v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.
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Št.
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USTAVNO SODIŠČE

Tehnične in druge izboljšave
8. člen
(1) Denarna nagrada za tehnične in druge izboljšave se
izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
med delodajalcem in delojemalcem.
(2) Pri določitvi vrste in višine nagrade za tehnične in
druge izboljšave se upoštevajo kriteriji, ki veljajo za določitev
nagrade za prevzem posrednega službenega izuma iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Višina denarne nagrade za uporabo tehnične in
druge izboljšave se določi z zneskom najmanj ene povprečne bruto plače v gospodarstvu, kakršna je bila v zadnjih treh
mesecih pred sklenitvijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Antona in Franca Drstvenška iz Orešja
pri Sevnici, ki ju zastopajo Marjan, Mojmir in Vasja Jesenko,
odvetniki v Ljubljani, na seji dne 2. aprila 1998

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev

Št. 004-4/95
Ljubljana, dne 24. marca 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
Soglašam!
Mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

1230.

Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in
drugih prejemkov za zaposlene v državnih
organih

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) in
v skladu z določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št.
87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

USKLADITEV
zneskov povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državnih organih
Uskladijo se zneski tistih povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za delavce zaposlene v državnih organih za mesec januar 1998, ki se določajo na podlagi cene motornega
bencina 98 – oktanov tako, da se znesek:
– pod 4. točko – kilometrina, poveča od 33,42 na
35,94 SIT;
– pod 5. točko – povračilo stroškov za prevoz na delo
in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer poveča od 16,71 na 17,97 SIT.
Uskladitev velja od 27. 3. 1998 dalje.
Št. 0051/8-142/33-96/14
Ljubljana, dne 31. marca 1998.
Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.

1231.

Odločba o ugotovitvi, da določba 4. člena
zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z
ustavo

o d l o č i l o:
Določba 4. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni
list RS, št. 27/91 in 31/93) ni v neskladju z ustavo.

A)
1. Pobudnika zatrjujeta neustavnost določbe 4. člena
zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in
31/93), kolikor se z njo omejuje krog upravičencev do
denacionalizacije na tiste osebe, ki jim je bilo premoženje
neodplačno podržavljeno na podlagi predpisa, izdanega do
uveljavitve ustave SFRJ iz leta 1963, ki ni naveden v prejšnjem, 3. členu. Trdita, da je izpodbijana zakonska določba
diskriminatorna, ker omejuje vračanje neodplačno podržavljenega premoženja na obdobje do leta 1963, čeprav so
bila tudi po letu 1963 izvedena podržavljenja brez plačila in
s prisilnim prenosom lastninske pravice v družbeno lastnino. Ustava SFRJ iz leta 1963 po mnenju pobudnikov ne
more razmejevati podržavljenj, ki so bila (pred uveljavitvijo
ustave in po njej) izvedena neodplačno in s prisilnim prenosom lastninske pravice v družbeno lastnino, obdobje, ki je
bilo zaznamovano z nacionalizacijami, pa bi bilo primerno
opredeliti v času od leta 1945 pa vse do sprejetja ZDen v
novembru 1991. Enako – kot upravičence – bi bilo treba
obravnavati vse tiste, ki jim je bilo dejansko in s prisilo
države ali občinskega upravnega organa ter brez nadomestila odvzeto premoženje, saj naj bi šlo po zatrjevanjih pobudnikov v nasprotnem primeru za poseg v pravico državljanov do enakosti pred zakonom iz 14. člena ustave. Po
navedbah pobudnikov naj bi izpodbijana določba 4. člena
ZDen ne bila v nasprotju samo s 14. členom ustave, ampak
tudi z 31. in 32. členom istega zakona.
2. Da posega izpodbijana določba ZDen neposredno
tudi v njun pravni požaj, izkazujeta pobudnika s predložitvijo
listinske dokumentacije, po kateri sta pristojna upravna organa (Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Sevnica s sklepom št. 32100-0311/93 z dne 26. 1.
1994, Ministrstvo za okolje in prostor pa z odločbo št.
351/D-151/94 z dne 29. 8. 1994) vlogo pobudnikov za
denacionalizacijo stavbnih zemljišč zavrgla na podlagi
ugotovitve, da za uvedbo postopka denacionalizacije ni izpolnjen pogoj iz 3. oziroma iz 4. člena ZDen, ki določa
predpise, ki predstavljajo podlago za uveljavljanje denacionalizacijskega zahtevka. Med te predpise namreč ne sodi
odlok o prenehanju lastninske pravice na zemljiščih, namenjenih za gradnjo poslovnih objektov na delu območja zazidalnega načrta industrijske cone Inles Sevnica (Uradni list
SRS, št. 16/89), ki je bil izdan na podlagi 10. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in
Uradni list RS, št. 24/92) in ki je bil podlaga za podržavljenje stavbnih zemljišč, katerih vrnitev pobudnika zahtevata.
Na isto pravno podlago za odločitev – t.j. na določbe 3. in
4. člena ZDen se sklicuje tudi vrhovno sodišče v sodbi, s
katero je tožbo pritožnikov zavrnilo kot neutemeljeno.
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3. Državni zbor na navedbe v pobudi kljub ponovljenemu pozivu s strani ustavnega sodišča ni odgovoril.
B)
4. Glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče pobudo
sprejelo in takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. Po določbi 4. člena ZDen v izpodbijanem delu so
upravičenci do denacionalizacije tudi osebe, ki jim je bilo
premoženje neodplačno podržavljeno na podlagi predpisa,
ki ni naveden v prejšnjem členu le, če je bil ta izdan do
uveljavitve ustave SFRJ iz leta 1963.
6. V tem členu zakon, drugače kot v 3. členu, kjer
taksativno našteva, kateri predpisi so neposredna podlaga
za denacionalizacijo, blanketno razširja krog upravičencev
tudi na tiste osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno
po drugih predpisih. Drugače kot v 3. členu veže zakon
določitev upravičenca na tej podlagi na določene pogoje, ki
se nanašajo na čas sprejetja teh predpisov in na višino
odškodnine za to premoženje.
7. V konkretnem primeru je sporen pogoj, po katerem
je moral biti predpis izdan do uveljavitve ustave SFRJ iz leta
1963, to je do 7. aprila 1963, ko je bila navedena ustava
razglašena. Predpisi, izdani po tem datumu, namreč ne
pridejo v poštev kot podlaga za denacionalizacijo, razen
seveda tistih, ki so izrecno navedeni v 3. členu. S takšno
ureditvijo je zakonodajalec uvedel razlikovanje med tistimi
(fizičnimi in pravnimi) osebami, ki jim je bilo premoženje
neodplačno podržavljeno na podlagi predpisov, različnih od
predpisov iz 3. člena, ki so bili izdani do uveljavitve ustave
SFRJ iz leta 1963, in tistimi osebami, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po takšnih predpisih, izdanih izven navedenega časovnega okvira.
8. Ustavno načelo enakosti pred zakonom, ki naj bi
bilo po navedbah pobudnikov kršeno z izpodbijano zakonsko določbo, pomeni predvsem zahtevo po nearbitrarni uporabi prava do pravnih subjektov in zavezuje zakonodajalca k
zagotavljanju enakosti subjektov pri zakonodajnem normiranju. Ustavno sodišče je že večkrat pojasnilo, da načela
enakosti ni mogoče pojmovati kot splošno enakost vseh,
pač pa kot enakopravno obravnavanje enakih dejanskih
stanj. Različnosti dejanskih stanj ustreza normativna različnost. Za kršitev načela enakosti torej gre, kadar lahko zakonodajalčevo razlikovanje označimo kot samovoljno, torej takšno, za katerega ni stvarnega razloga.
9. Denacionalizacija je, kot se navaja v obrazložitvah
skupščinskih gradiv ob sprejemanju zakona,1 gospodarskopolitičen ukrep: z gospodarskega vidika gre za način
privatizacije dela družbene lastnine, političnost ukrepa pa
je v želji, popraviti krivice, ki jih je država storila lastnikom
zasebnega premoženja med drugo svetovno vojno in po
njej, zlasti z agrarno reformo, nacionalizacijo in zaplembami kot sistemskimi načini revolucionarne preobrazbe takratne družbe in družbenoekonomskih odnosov. Zakonodajalec je skušal opredeliti obdobje, v katerem naj bi se
načeloma štelo, da so bili odvzemi premoženja krivični,
kot eno najtehtnejših vprašanj zakonodajnega postopka.
Pri zakonskem urejanju se je oprl zlasti na mnenje medresorske komisije IS SRS za proučitev pravnih in materialnih
možnosti za vračanje premoženja, podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in zaplembami, po katerem naj
bi navedeno obdobje obsegalo čas, dokler sta trajali t.i.
revolucionarna in sistemska preobrazba družbenoekonom1 Predlog za izdajo zakona o denacionalizaciji z osnutkom zakona –
ESA 299, Predlog zakona o denacionalizaciji – ESA 299
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skih odnosov po vojni. V tem okviru naj bi bila spodnja
meja konec vojne leta 1945, zgornja meja pa t.i. druga
nacionalizacija oziroma konec leta 1958, s tem da naj bi
se zgornja meja nanašala na predpise, sprejete do konca
leta 1958, dokler so ti učinkovali.
10. Nesporno ugotovljeno obdobje, ko so bili odvzemi
premoženja krivični, je po obrazložitvi osnutka zakona čas
od konca vojne do konca leta 1958, z upoštevanjem, da so
predpisi, sprejeti v tem obdobju, učinkovali tudi kasneje.
Tudi obrazložitev predloga zakona vztraja pri časovnih omejitvah in izrecno zavrača možnost, da bi zakon lahko zajel
vse prisilne državne ukrepe brez časovne omejitve. Zgodovinska analiza glede na potek zakonodajnega postopka torej pokaže, da je bil zakonodajalec ves čas trdno na stališču
časovnih omejitev, ker je menil, da so po koncu določenega obdobja izvedeni primeri podržavljenja bili praviloma zakoniti, legitimni in v skladu s standardnimi pravnimi in civilizacijskimi načeli.
11. Na podlagi navedenih izhodišč – tudi časovnih –
so v 3. členu ZDen našteti poglavitni predpisi, po katerih je
bilo zasebno premoženje podržavljeno in ki pomenijo bistveno pravno podlago za uveljavljanje denacionalizacije. Predpisi so našteti taksativno in so bili sprejeti najkasneje do leta
1970, pri čemer je bila večina predpisov sprejetih do leta
1958, to je do obdobja, za katero je zakonodajalec ocenil,
da je bilo sistemsko podržavljanje zasebnega premoženja,
vsaj z normativnega stališča, zaključeno. Ker predstavljajo
navedeni predpisi poglavitni naslov in večinoma sistemski
okvir podržavljanja zasebnega premoženja, tudi zakon uveljavljanja denacionalizacije na njihovi podlagi dodatno ne
pogojuje. Ker pa se je zakonodajalec očitno zavedal, da v
3. členu niso našteti vsi predpisi, na podlagi katerih je bilo
premoženje krivično podržavljeno – krivično v pomenu tistih
in takšnih ukrepanj oblasti, ki so se izvajala v vsebinsko in
časovno načeloma opredeljenem obdobju “revolucionarne
preobrazbe družbe“ – je v izpodbijanem 4. členu dopustil
svojstvo upravičencev tudi tistim fizičnim osebam, ki jim je
bilo premoženje podržavljeno na podlagi predpisa, ki ni
taksativno naveden v 3. členu. Pri tem se v gradivih poudarja, da gre pri ureditvi v 4. členu za izjeme in da zato veže
zakon določitev upravičenca na tej podlagi na določene
pogoje, ki se nanašajo na čas sprejetja teh predpisov in na
višino odškodnine za to premoženje.
12. Eden od pogojev je sporna časovna meja: predpis je moral biti izdan do uveljavitve ustave SFRJ iz leta
1963, to je do 7. aprila 1963, ko je bila navedena ustava
razglašena. Zakaj se je odločil prav za to časovno mejo,
zakonodajalec v gradivu ne pove izrecno. Odgovor je mogoče razbrati na eni strani iz ustavnega besedila samega in
na drugi strani iz ugotovitev oziroma izhodišč ob sprejemanju ZDen. Tako je iz besedila ustave SFRJ iz leta 1963
razvidno, da je bila po tej ustavi že v celoti za razlastitev
premoženja predpisana pravična odškodnina in zagotovljen sodni nadzor nad upravnim odločanjem. Ustavnim zahtevam je seveda morala slediti ustrezna zakonodaja, hkrati
pa so bili od uveljavitve ustave naprej razlastitveni upravičenci že po ustavnih določbah upravičeni do pravične odškodnine, njeno določitev in izplačilo so imeli možnost
uveljavljati najprej v upravnem in nato še v sodnem postopku, s tem da se opisani ustavni ureditvi očitno pridružuje
še ocena zakonodajalca, da so takratne družbene razmere
omogočale tudi dejansko uveljavljanje z ustavo zagotovljenih pravic. Po drugi strani pa se postavljena časovna meja
logično navezuje na izhodišče, sprejeto v zakonodajnem
postopku, po katerem so se sistemski načini podržavljanja
končali z drugo nacionalizacijo leta 1958, tako da naj bi
se po tem obdobju štelo, da so bili posamezni primeri
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podržavljenja (razen arondacij) praviloma zakoniti in legitimni ter v skladu s standardnimi pravnimi in civilizacijskimi
načeli.
13. Po navedenem temelji razlikovanje, ki ga je uvedel
zakonodajalec z izpodbijano zakonsko določbo, na različnem pravnem in dejanskem položaju tistih oseb, ki jim je
bilo premoženje podržavljeno s predpisi, sprejetimi pred
uveljavitvijo ustave SFRJ iz leta 1963, in tistimi, ki jim je bilo
zasebno premoženje podržavljeno s predpisi, sprejetimi po
uveljavitvi (novih) ustavnih zagotovil oziroma podlag za zakonsko urejanje ter za podržavljenje zasebnega premoženja
nasploh. Gre za razloge, ki so stvarni – povezani z vsebinami, ki jih zakon ureja in kot taki tudi v skladu z intencijo
ZDen kot celote. V zakonodajalčevo odločitev bi ustavno
sodišče poseglo le, če bi bila nerazumna ali v neskladju z
namenom, ki ga ureditev zasleduje. Ker v konkretnem primeru ni tako, zatrjevano neskladje izpodbijane ureditve z
načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave ni
podano.
14. Kar zadeva zatrjevano neskladnost izpodbijane
določbe z drugimi določbami istega zakona, je potrebno
pojasniti, da se tovrstna neskladja rešujejo s pravili pravne
razlage, razen če bi notranje nasprotje v zakonu povzročilo
kršitev načela pravne države. Ker obravnavani primer ni
takšne narave, navedb pobudnikov v tej smeri ni bilo mogoče upoštevati.
C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter
sodnica in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam–Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. U-I-34/98
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1232.

Odločba o rešitvi spora o pristojnosti

Ustavno sodišče je v postopku za odločitev o sporu
glede pristojnosti na zahtevo Upravne enote Celje na seji
dne 2. aprila 1998

o d l o č i l o:
Za odločanje o zahtevi E. in M. P. za denacionalizacijo
nepremičnin parc. št. 151, 152, 153/1 in 153/2, vpisanih
pred podržavljenjem pri vl. št. 532 k.o. T., je pristojna
Upravna enota Celje.

Obrazložitev
A)
1. Upravna enota Celje je dne 10. 2. 1998 vložila
zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti v zadevi
denacionalizacije nepremičnin, podržavljenih vlagateljema
zahteve E. in M. P. V zahtevi navaja, da sta E. in M. P. dne
17. 7. 1992 vložila pri takratnem Občinskem sekretariatu
za družbenoekonomski razvoj Občine Celje zahtevo za de-
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nacionalizacijo nepremičnin parc. št. 151, 152, 153/1 in
153/2, vpisanih pred podržavljenjem pri vl. št. 532 k.o. T.
Upravni organ je ocenil, da gre za denacionalizacijo po
5. členu zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91
in 31/93 – v nadaljevanju: ZDen) in je zadevo dne 6. 7.
1994 odstopil takratnemu Temeljnemu sodišču v Celju, Enoti v Celju. Okrajno sodišče v Celju pa se je v navedeni
denacionalizacijski zadevi s sklepom št. N 27/94 z dne
30. 9. 1997 izreklo za nepristojno in po pravnomočnosti
tega sklepa zadevo odstopilo v reševanje Upravni enoti Celje. Okrajno sodišče v Celju se je izreklo za nepristojno, ker
je ugotovilo, da je bila podlaga za vpis spremembe lastništva
v zemljiško knjigo odločba Komisije za arondacijo Skupščine občine Celje št. 46- 84/62-4 z dne 20. 8. 1965 in ne
kupna pogodba. Ocenilo je, da gre za analogen primer
tistemu, ki ga je ustavno sodišče obravnavalo v odločbi št.
U-II-158/97 z dne 3. 7. 1997, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 45/97.
2. Vlagateljica zahteve navaja, da sta lastnika zemljišč,
E. in M. P., dne 20. 3. 1962 ponudila v odkup predmetne
nepremičnine Občinskemu ljudskemu odboru Celje, da je
bila kupna pogodba sklenjena 16. 4. 1962 in da je bila
odločba Komisije za arondacijo Občine Celje št. 46-84/62-4
izdana dne 20. 8. 1965. Zato meni, da so predmetne nepremičnine dejansko prešle v družbeno lastnino na podlagi
pravnega posla, da je arondacijska odločba upravnega organa služila le za zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice
in da gre za denacionalizacijo po 5. členu ZDen, o kateri je
na podlagi prvega odstavka 56. člena ZDen pristojno odločati Okrajno sodišče v Celju.
B)
3. Določitev pristojnosti za reševanje konkretne denacionalizacijske zadeve je odvisna predvsem od rešitve vprašanja, ali je pravni temelj za reševanje zahteve za denacionalizacijo predlagatelja 29. točka 3. člena ZDen ali 5. člen
ZDen.
4. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-75/92 z dne
31. 3. 1994 odločilo, da določba 29. točke 3. člena ZDen
ni v neskladju z ustavo in da je na podlagi v tej določbi
navedenega Temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča (Uradni list FLRJ, št. 43/59 in 53/62) lahko bil
izvršen poseg države v lastninske odnose proti volji lastnikov. Ker je bil navedeni zakon podlaga za izvajanje arondacij kmetijskih zemljišč, so arondiranci oziroma sedanji upravičenci upravičeni zahtevati denacionalizacijo v vseh tistih
primerih, ko arondiranci niso prejeli ustreznih nadomestnih
zemljišč. Pri tem je ustavno sodišče opozorilo, da se je v
praksi v nekaterih občinah arondacija izvajala tudi na podlagi sporazumov (pogodb), s katerimi so se arondanti in upravičenci do arondacije dogovorili za prenos zemljišča v državno lastnino prostovoljno in se hkrati tudi sporazumeli o
plačilu ustrezne odškodnine. Arondacijska odločba, ki je v
mnogih primerih sledila tako sklenjenemu in podpisanemu
sporazumu oziroma pogodbi, je bila lahko zgolj fiktivna, saj
so na tak način stranke lahko pridobile določene ugodnosti
kot npr. to, da jim ni bilo treba plačati prometnega davka.
Zato je ustavno sodišče v citirani odločbi opozorilo na primere, ko je šlo v resnici za prostovoljno dogovorjen prenos
lastnine, in zavzelo stališče, da takega prenosa ni mogoče
šteti za prisilno podržavljenje, čeprav je bil formalno sprejet
akt na podlagi predpisa iz 6., 12., 27., 28. ali 29. točke
3. člena ZDen. Namen denacionalizacije je namreč poprava krivic, ki so nastale s podržavljenjem zasebnega premoženja na podlagi določenih predpisov, ne pa razveljavitev
pravnih poslov, ki so nastali na podlagi proste volje strank.
Če je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega
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posla, je zakonodajalec v 5. členu ZDen dovolil denacionalizacijo le, če je bil pravni posel sklenjen zaradi grožnje, sile
ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti. V
takem primeru je določil za reševanje teh denacionalizacijskih zadev pristojnost sodišč v nepravdnem postopku. Določba 5. člena ZDen predstavlja torej izjemo od pravila, da
se vrača le premoženje, ki je bilo odvzeto s prisilnim ukrepom državnega organa. Zato je potrebno, da sodišče v
vsakem konkretnem primeru ugotovi, ali je bil pravni posel
sklenjen zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa
oziroma predstavnika oblasti.
5. Glede na to, da je bila sklenjena kupna pogodba in
izdana odločba o arondaciji, je v obravnavani zadevi nastal
dvom o pravni podlagi za prenos zemljišč E. in M. P. v
državno last. Kupna pogodba je bila sklenjena dne 16. 4.
1962. Iz kupne pogodbe je razvidno, da je kot kupec nastopala Občina Celje, zastopana po Občinskem ljudskem odboru Celje, v četrti točki pogodbe pa je navedeno, da ta
pogodba nadomešča arondacijo in da Občina Celje pridobiva predmetne nepremičnine za arondacijo Kmetijskega obrata Trnovlje, Kmetijskega gospodarstva Celje, ki je k pogodbi
pristopil. V pogodbi je tudi določba, da je kupna pogodba
sklenjena skladno s sklepom Občinskega ljudskega odbora
Celje, ki je bil sprejet na ločenih sejah obeh zborov dne
10. 4. 1962. Iz zapisnika 62. seje Občinskega ljudskega
odbora Celje in 79. seje Zbora proizvajalcev Občinskega
ljudskega odbora Celje št. 06-27/1962-1 z dne 10. 4.
1962 je razvidno, da je bilo pod točko 2.d med drugim
predlagano in sprejeto, da se “v svrho“ arondacije odobrijo
posli, med katerimi je bila v točki 5.j predlagana kupna
pogodba E. in M. P. glede nepremičnin vl. št. 532 k.o. T. Iz
priložene dokumentacije pa izhaja, da je bila ponudba dana
dne 20. 3. 1962 na zapisnik pri Občinskem ljudskem odboru v prisotnosti pravnega referenta in direktorja Kmetijskega gospodarstva Celje. V zapisniku je navedeno, da so
nepremičnine ležale v arondacijskem območju, da so cene
ustrezale cenitvi, ki je veljala v arondacijskem postopku, in
da sta lastnika nepremičnine pripravljena prodati Občini Celje za potrebe Kmetijskega gospodarstva Celje za potrebe
arondacije. Občinski ljudski odbor je izdal ugotovitveno odločbo št. 46-84/1962-4 z dne 18. 5. 1962, s katero je
ugotovil, da je prišlo do sporazumne arondacije zemljišč in
da lastnika nista uživala predmetnih nepremičnin že od 1. 1.
1962. Arondacijska odločba je bila izdana dne 20. 8. 1965,
in sicer na podlagi 45. člena temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (prečiščeno besedilo, Uradni list
SFRJ, št. 25/65).
6. Ustavno sodišče je ob pregledu celotnega spisa in
določb temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča ugotovilo, da v obravnavani zadevi ni mogoče šteti
navedene kupne pogodbe za samostojen pravni posel, ki bi
bil sklenjen neodvisno od arondacijskega postopka. Temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča je urejal
arondacijo v členih 36 do 49 in je predvidel sporazume
med lastnikom in arondacijskim upravičencem. Arondacijo
je v členih od 53 do 68 urejal tudi temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ, št. 43/59),
ki je veljal v času sklepanja sporazuma. Da je kupna pogodba z dne 16. 4. 1962 v bistvu sporazum v smislu določb
navedenega zakona in njegovih sprememb, izhaja tako iz
vsebine pogodbe kot tudi že iz zapisnika o ponudbi odprodaje nepremičnin z dne 20. 3. 1962. Pogodba je v šesti
točki predvidevala izdajo odločbe ObLO Celje za zemljiškoknjižni prenos nepremičnin. Kot kupec je nastopal celo
organ, ki je izvajal arondacijo, in ne Kmetijsko gospdarstvo
samo; ta naj bi k pogodbi le pristopil. Pogodba naj bi bila
sklenjena, ko bi Okrajno javno pravobranilstvo v Celju poda-

Uradni list Republike Slovenije
lo izjavo, da zoper pravno veljavnost te pogodbe ni pomislekov. Na pogodbi pa so le podpisi prejšnjih lastnikov in
predsednika občinskega ljudskega odbora ter žig Občinskega ljudskega odbora Celje.
7. V navedenem zapisniku je tudi izrecno navedeno,
da je cena nepremičnin ustrezala cenitvi v arondacijskem
postopku. Da je v konkretnem primeru šlo za arondacijski
postopek, pa izhaja tudi iz zapisnika seje obeh zborov Občinskega ljudskega odbora Celje z dne 10. 4. 1962, torej
pred datumom pogodbe. Arondacijska odločba z dne 20. 8.
1965 je pomenila dokončanje arondacijskega postopka.
Dejstvo, da je bila izdana po sklenjeni pogodbi, ne more biti
odločilnega pomena za presojo, na kakšni pravni podlagi so
prešla kmetijska zemljišča v državno last. To potrjuje tudi
dejstvo, da sta se predlog za arondacijo z dne 31. 8. 1962
in tabelarični pregled arondacije z dne 1. 9. 1962 nanašala
na prisilno arondacijo in ne na arondacijo zemljišč, ki so
prešla v družbeno last na podlagi sporazumov. Iz katastrskega načrta je razvidno, da so se zemljišča, na katera se je
nanašala prisilna arondacija, nahajala tik ob zemljiščih E. in
M. P. Iz vsega navedenega namreč izhaja, da ima navedena
pogodba naravo sporazuma iz prvega odstavka 60. člena
temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča iz
leta 1959, ki je pomenil le del samega arondacijskega postopka, ki se je v praksi tako izvajal. Zato je ustavno sodišče
odločilo, da je pravni temelj za reševanje obravnavane denacionalizacijske zadeve v določbi 29. točke 3. člena ZDen
in je tako na podlagi 54. člena ZDen podana pristojnost v
izreku navedenega upravnega organa.
8. Iz spisa je razvidno, da je bila popolna zahteva za
denacionalizacijo vložena že 17. 7. 1992. Pet in pol let je
trajalo, da je prišlo do odločitve o pritojnosti za reševanje
zadeve. Ustavno sodišče ugotavlja, da gre še za en primer
očitno prepočasnega postopanja v denacionalizacijskih zadevah. Na prepočasno postopanje v teh zadevah in na kršenje roka iz prvega odstavka 58. člena ZDen je ustavno
sodišče že nekajkrat opozorilo (na primer v zadevah
U-II-119/96 z dne 6. 6. 1996, U-II-351/96 z dne 5. 12.
1996 in U-II-334/96 z dne 9. 1. 1997).
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnica in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone
Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude,
dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
U-II-54/98
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1233.

Odločba o ugotovitvi, da del prvega odstavka
17. člena, ki se glasi: Predlog oziroma zahteva
za razpis predhodnega referenduma se lahko
vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen
Državnemu zboru (...)“, in 18. člen zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi nista v
neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Nove stranke, Ljubljana, na seji dne
13. marca 1998
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o d l o č i l o:
Del prvega odstavka 17. člena, ki se glasi: Predlog
oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma se
lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen Državnemu zboru (...)“, in 18. člen zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US,
38/96 in 43/96 – odl. US) nista v neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Nova stranka (v nadaljevanju: pobudnica) izpodbija
17. in 18. člen zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v
nadaljevanju: ZRLI). Analiza pobude pokaže, da se trditve o
protiustavnosti nanašajo na prvi del prvega odstavka
17. člena (Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega
referenduma se lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona
predložen Državnemu zboru...“) in z njim povezani 18. člen.
Pobudnica meni, da so izpodbijane določbe protiustavne
zato, ker vežejo zahtevo za razpis referenduma na predlog
zakona, predložen Državnemu zboru. Navaja, da se neposredno izvrševanje oblasti (drugi odstavek 3. člena ustave)
ne more uresničevati samo tako, da državljani in njihova
združenja lahko dajejo samo pobude in uveljavljajo zahteve
za referendumsko odločanje samo o vprašanjih iz že obstoječih zakonov (naknadni referendum) in iz tistih, ki so že
predlagani, ampak tudi o vprašanjih, ki bi se... morala urejati z zakonom, pa takega zakona še ni. Pobudnica se sklicuje
na 1. člen (načelo demokratične države), drugi odstavek
3. člena in 90. člen ustave.
2. Pobudnica je 13. junija 1997 vložila pobudo za
razpis predhodnega referenduma NATO ali nevtralnost, podprto z zadostnim številom podpisov. Predsednik Državnega
zbora ni določil roka za zbiranje podpisov pod pobudo.
Odločitev je utemeljil – sklicujoč se na mnenje Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve – z dejstvom, da se pobuda
ne nanaša na kakšen zakonski predlog, ki je v postopku v
Državnem zboru. Na podlagi navedenih dejstev je ustavno
sodišče ugotovilo, da pobudnica izkazuje pravni interes za
vložitev pobude.
3. Državni zbor na poziv, naj odgovori na pobudo (dopis z dne 12. 12. 1997), v določenem roku ni odgovoril.
B)
4. Izpodbijane zakonske določbe se glasijo takole:
Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma se lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona
predložen Državnemu zboru, do začetka tretje obravnave
predloga zakona (prvi odstavek 17. člena ZRLI).
Predhodni referendum se lahko nanaša na vprašanje:
– ali naj se določeno vprašanje uredi z zakonom,
– ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno
vprašanje tako, kot je predlagano,
– ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno
vprašanje drugače, kot je predlagano, in kako naj se uredi,
– ali naj se v predlaganem zakonu uredi določeno
vprašanje, ki v zakonu ni urejeno, in kako naj se uredi
(18. člen ZRLI).
5. Ustava določa v 1. členu, da je Slovenija demokratična republika. V drugem odstavku 3. člena je določeno,
da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo
izvršujejo neposredno in na volitvah. V 44. členu ustava
določa, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri
upravljanju javnih zadev. V 90. členu ustave, ki nosi naslov
zakonodajni referendum, je določeno, da lahko Državni zbor
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o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum;
na zahtevo upravičenih predlagateljev pa to mora storiti.
Državni zbor je na izid referenduma vezan (drugi stavek
prvega odstavka 90. člena). Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor z dvetretjinsko večino navzočih poslancev (peti odstavek 90. člena).
6. V svetu so znane raznolike vrste referenduma. V
nadaljevanju obrazložitve so prikazane različne vrste referendumov glede na njihove pravne učinke (pravne posledice referendumske odločitve), pri čemer se analiza – upoštevaje predmet odločanja v tej zadevi – omejuje na tiste
vrste referendumov, na katerih volivci odločajo o zakonski
materiji (poleg takšnih obstajajo tudi referendumi o ustavni
materiji, o lokalnih zadevah in o drugih političnih vprašanjih).
7. Glede na pravne učinke referendumske odločitve je
mogoče govoriti o treh vrstah referenduma: odločujočem,
zavezujočem in posvetovalnem. Odločujoči referendum je
referendum z neposrednim pravnim učinkom. Na takšnem
referendumu ljudstvo prevzame vlogo zakonodajnega organa in glede odločitve, o kateri se glasuje, začasno v celoti
nadomesti parlament kot zakonodajalca. Odločujoči referendum ima lahko različne izvedbe: izvede se lahko kot
odločanje o zakonskem predlogu (zakonodajni referendum),
kot odločanje o že sprejetem, a še ne uveljavljenem zakonu
(naknadni ali potrditveni referendum), ali kot odločanje o
razveljavitvi veljavnega zakona (razveljavitveni referendum).
Rezultat sprejete odločitve je zavrnitev zakonskega predloga, sprejem (in posledično uveljavitev) zakona, potrditev (in
posledično uveljavitev) zakona ali njegova razveljavitev. V
primeru, da se na referendumu sprejme predlagani zakon,
da se potrdi v zakonodajnem organu sprejeti zakon ali da se
razveljavi veljavni zakon, je odločitev volivcev neposredno
pravno veljavna erga omnes, torej v razmerju do vseh subjektov, na katere se zakon nanaša (seveda ob upoštevanju
ustavnih procesnih pogojev, kot sta objava in vacatio legis).
8. Posvetovalni (poizvedovalni, konzultativni) referendum je referendum, katerega izid nima ne neposrednih ne
posrednih pravnih učinkov.
9. Referendum, ki ga tu označujemo kot zavezujoči,
pa je referendum, katerega izid nima neposrednih pravnih
učinkov erga omnes. Na tem referendumu ljudstvo ne odloča o sprejemu ali zavrnitvi predloga zakona, potrditvi že
sprejetega zakona ali o razveljavitvi veljavnega zakona. Odloča o določenih vprašanjih, ki se urejajo z zakonom. Če
je predlog na referendumu sprejet, zavezuje zakonodajni
organ.
10. V primerjalnem pravu sta uveljavljena predvsem
odločujoči in posvetovalni referendum, medtem ko je zavezujoči referendum v tujih ureditvah redkost, prav tako pa ga
poredko omenja tudi pravna teorija.
11. Ustava v 90. členu ne opredeljuje dokončno, kakšno vrsto referenduma naj uredi poseben zakon. Urejena so
le vprašanja v zvezi s pravico zahtevati razpis referenduma,
pravico glasovanja in potrebno večino za sprejem predloga.
Glede predmeta odločanja in pravnega učinka referenduma
je določeno, da se na referendumu odloča o vprašanjih, ki
se urejajo z zakonom, in da je Državni zbor na izid referenduma vezan. Predlog ustave (Poročevalec, št. 30/91) je
predvideval le predhodni referendum, vendar je bila beseda
predhodni kasneje izpuščena. Ustavna komisija je obrazložila spremembo z besedami: S tem je prepuščeno zakonu,
da določi, ali bo zakonodajni referendum predhodni ali poznejši (t.i. potrditveni).
12. Zakon, ki podrobneje ureja v 90. členu ustave
urejeni referendum, je ZRLI. Ta zakon na podlagi 90. člena
uvaja dva tipa referenduma: predhodnega in naknadnega.
Predhodni referendum je po svojem pravnem učinku zave-
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zujoč referendum – na njem ljudstvo odloča o vprašanjih, ki
se urejajo z zakonom in ne o zakonskem predlogu samem.
Odločitev je za Državni zbor zavezujoča. Na naknadnem
referendumu pa se odloča o zakonu, ki je bil v Državnem
zboru sprejet, a še ni bil objavljen. Ta referendum je po svoji
naravi odločujoč, ker ima neposreden pravni učinek erga
omnes.
13. Pomen predhodnega referenduma je bodisi v tem,
da lahko referendumska odločitev poseže v zakonodajni
postopek, ko je ta že v teku (s tem lahko doseže, da Državni
zbor spremeni določene rešitve, ki jih vsebuje zakonski
predlog, ali izpusti iz zakona ureditev določenih vprašanj),
ali pa v tem, da se doseže nova ureditev nekega vprašanja
brez povezave s kakšnim zakonskim predlogom, ki je že
predložen Državnemu zboru.
14. ZRLI veže vložitev zahteve za razpis predhodnega
referenduma na zakonski predlog, predložen Državnemu
zboru (prvi odstavek 17. člena), referendumsko vprašanje
pa se vsebinsko navezuje na ta predlog (18. člen). Ustava
takšne ureditve ne zahteva. Ko govori o vprašanjih, ki se
urejajo z zakonom, ne meri na vprašanja, ki jih Državni zbor
obravnava v kakšnem tekočem zakonodajnem postopku,
temveč opredeljuje vsebino snovi, o kateri se lahko odloča
na referendumu po 90. členu; gre za zakonodajno snov.
Prav tako takšna ureditev za izvedbo predhodnega referenduma ni neobhodno potrebna. Referendumsko vprašanje bi
se lahko oblikovalo neodvisno od zakonskega predloga.
Gre le za zakonodajno – postopkovno rešitev, s pomočjo
katere ZRLI povezuje predhodni referendum z zakonodajnim postopkom. Če bi se izkazalo, da pogoj iz prvega odstavka 17. člena ter 18. člen v povezavi s prvim odstavkom
17. člena posegata v pravico zahtevati referendum, bi bile
izpodbijane določbe – glede na to, da niso neobhodno
potrebne za doseganje kakšne ustavne vrednote – protiustavne.
15. Zahteva za razpis referenduma je po ustavi pogojena s podporo štirideset tisoč volivcev. Že pet tisoč volivcev
pa lahko po 88. členu ustave predlaga zakon. Tudi če v
zakonodajni postopek predloga zakona, na katerega se nanaša referendumski predlog, ni vložil kdo drug, ga lahko
vložijo predlagatelji referenduma sami (Državni svet, najmanj 5.000 volivcev ali katerikoli poslanec iz skupine, ki
namerava zahtevati razpis referenduma). Določba 17. člena
ZRLI veže na zakonski predlog, predložen Državnemu zboru, šele zahtevo za razpis referenduma oziroma predlog, ki
ga da posamezen poslanec, ne pa tudi pobude za razpis
referenduma. V primeru ljudske pobude ali pobude politične stranke za razpis referenduma lahko zato postopek zbiranja podpisov pod zakonodajno iniciativo in pod zahtevo za
razpis referenduma tečeta istočasno oziroma vzporedno,
pri čemer mora biti v času vložitve pobude že pripravljen
zakonski predlog, tako da se lahko referendumsko vprašanje naveže na njegovo vsebino.
16. Za vložitev zakonskega predloga je postavljen
bistveno blažji pogoj kot za vložitev zahteve za razpis referenduma. Priprava besedila zakonskega predloga in vložitev
pobude za zbiranje podpisov pod zakonodajno iniciativo
sicer tehnično nekoliko otežujeta pot do vložitve zahteve za
razpis referenduma, vendar ne gre za bistveno oviro. Ker je
ovira nebistvena, ne pomeni posega v ustavno pravico zahtevati razpis referenduma.
17. Iz povedanega je razvidno, da izpodbijana ureditev, po kateri je zahteva za razpis referenduma procesno in
vsebinsko vezana na zakonski predlog, predložen Državnemu zboru, ne pomeni kršitve 3., 44. ali 90. člena ustave.
Primernosti oziroma smotrnosti izpodbijane zakonske ureditve pa ustavno sodišče ni pristojno presojati.
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18. Ustavno sodišče se v tej zadevi ni spuščalo v
vprašanje, ali je ZRLI nemara v neskladju z ustavo zato, ker
ne daje volivcem možnosti, da dokončno (z neposrednim
pravnim učinkom erga omnes) odločajo o predlogu zakona,
ki nastane v postopku ljudske iniciative – ali je torej morda
protiustavnost zakona v tem, da ne uzakonja odločujočega
zakonodajnega referenduma. Pobudnica namreč tega vprašanja ni odprla, poleg tega pa je njen primer drugačen –
pobudnica se sploh ni lotila zbiranja podpisov pod zakonodajno iniciativo, niti ne zatrjuje, da je to nameravala storiti.
C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan
M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti
trem. Proti so glasovali sodniki Jerovšek, Krivic in Testen.
Sodnika Jerovšek in Krivic sta dala odklonilni ločeni mnenji.
U-I-311/97
Ljubljana, dne 13. marca 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1234.

Odločba o ugotovitvi, da se razveljavi določba
drugega odstavka 124. člena zakona o
kmetijskih zemljiščih

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Družbe NORD d.o.o., Portorož, ki jo
zastopa Ervin Dokič, odvetnik v Piranu, na seji dne 12. marca 1998

o d l o č i l o:
Določba drugega odstavka 124. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) se razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izkazuje svoj pravni interes s tem, da je
dne 23. 10. 1996, ko prejšnji zakon o kmetijskih zemljiščih
zaradi odločbe ustavnega sodišča (OdlUS IV, 73) ni več
veljal, novi zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 59/96 – v nadaljevanju: ZKZ) pa še ni začel veljati (pred
26. 10. 1996), kupila kmetijsko zemljišče, a ji podpisov
pogodbe ni uspelo niti overiti, češ da je zaradi določbe
drugega odstavka 124. člena ZKZ nična.
2. Pobudnica meni, da je izpodbijana določba v nasprotju s 155. in 2. členom ustave in predlaga njeno razveljavitev.
3. Državni zbor kot nasprotni udeleženec odgovarja,
da je izpodbijana določba zapolnila pravno praznino, ki je
trajala od prenehanja prejšnjega zakona, in da je skladna z
drugim odstavkom 155. člena ustave: podana je javna korist (glede tega se Državni zbor sklicuje na podrobnejšo
utemeljitev v mnenju vlade), v pridobljene pravice pa ne
posega, saj se lastninska pravica na nepremičnini (po
33. členu zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih,
Uradni list SFRJ, št. 6/80, 36/90, Uradni list RS, št. 4/91

Uradni list Republike Slovenije
– v nadaljevanju: ZTLR) na podlagi pravnega posla pridobi
šele z vpisom v zemljiško knjigo, kar se v pobudničinem
primeru ni zgodilo.
B)
4. Po določbi drugega odstavka 124. člena ZKZ pogodbe o prenosu lastninske pravice, sklenjene v času od
prenehanja prejšnjega do uveljavitve sedanjega ZKZ, torej
med 13. 10. in 26. 10. 1996, če niso skladne z določbami
novega ZKZ, nimajo pravnih učinkov.
5. Srž izpodbijane določbe je nedvomno v tem, da v
določenih primerih naknadno posega v že prej sklenjena
pogodbena razmerja in to tako, da tudi veljavna, v skladu z
zakonom sklenjena razmerja, s kasnejšim zakonom izniči,
razglasi za nična.
6. Ni mogoče pritrditi stališču nasprotne udeleženke,
da je glede sklepanja pravnih poslov za pridobitev lastninske pravice ali glede vpisa v javno listino, ki je po 33. členu
ZTLJ tudi pogoj za pridobitev lastnine na nepremičnini, v
času med 13. 10. in 26. 10. 1996 bila pravna praznina: to
področje je bilo s ZTLR, zakonom o obligacijskih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 – v
nadaljevanju: ZOR) in zakonom o zemljiški knjigi (Uradni list
SRS, št. 16/74, 42/86, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93 in 66/93) v celoti urejeno. V omenjenem
času le ni bilo zakonskih omejitev za pridobitev lastninske
pravice na temelju pogodbe o prenosu te pravice na kmetijskih zemljiščih, kakršne je prej uzakonjal prejšnji ZKZ ali
kakršne je nato uzakonil novi ZKZ.
7. Zakon lahko v skladu z drugim odstavkom
155. člena ustave za posamezno določbo sicer izjemoma
določi, da ima učinek za nazaj, toda le, če sta hkrati podana
dva pogoja: prvi je, da tako izjemo zahteva javna korist,
drugi pa, da se s tem ne posega v pridobljene pravice.
8. O tem, ali je izpolnjen prvi pogoj, se ustavno sodišče ne izreka, ker to za odločitev o obravnavani zadevi ni
potrebno. Glede na utemeljitve nasprotnega udeleženca le
pripominja, da za dokazovanje javnega interesa, ki bi izjemoma terjal uveljavljanje zakonske določbe za nazaj, ni mogoče brez pridržkov uporabiti kar argumentov, ki nasploh
opravičujejo poseben režim pravnega prometa s kmetijskimi
zemljišči: določb III. poglavja ZKZ pobudnica ne izpodbija.
9. Drugi pogoj iz drugega odstavka 155. člena ustave
ni izpolnjen. Stališče nasprotnega udeleženca, da ni posega v pridobljene pravice, češ, lastninska pravica se pridobi
šele z vpisom v zemljiško knjigo, predvsem ni dosledno:
izpodbijana določba izničuje pogodbe o prenosu lastninske
pravice na kmetijskih zemljiščih, sklenjene med 13. in
26. 10. 1996, ne glede na to, ali je bil na podlagi njih že
opravljen vpis v zemljiško knjigo ali ne; torej tudi, če je bil
vpis že opravljen. Ali je bilo to praktično dosegljivo in ali je
bilo v posameznem primeru morda tudi doseženo, za presojo ustavnosti izpodbijane abstraktne norme ni bistveno. Ta
norma torej vsaj hipotetično velja tudi za primere, ko je (ali
ko bi) bila lastninska pravica na kmetijskem zemljišču na
podlagi pogodbe, sklenjene v obravnavanem času, v skladu
s 33. členom ZTLR pridobljena.
10. Ustavna prepoved iz drugega odstavka 155. člena
pa v primerih, kakršne zadeva izpodbijana norma, ne varuje
le pred posegom v že pridobljeno lastninsko pravico. Izpodbijana norma posega – prav to je tudi izrecen njen namen! –
v obligacijska razmerja med strankama, s tem pa v njuno
pravico, da obligacijska razmerja – v okviru sočasnih zakonskih ureditev – svobodno urejata, kar ni le pravica iz
10. člena ZOR, temveč predvsem bistvena sestavina pravice do zasebne lastnine (33. člen ustave). Ustavno sodišče v
zvezi s tem spominja npr. na svoji odločbi OdlUS III, 26 in
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OdlUS V, 32, v katerih je spoznalo za neskladne z drugim
odstavkom 155. člena ustave take zakonske določbe, ki za
nazaj posegajo v obligacijske pravice, ki so že nastale. V
obravnavanem primeru ne gre le za spreminjanje, temveč za
izničevanje obligacijskih razmerij (s silo zakona). Po oceni
ustavnega sodišča pa terja omenjena določba ustave ustavnopravno varstvo tudi pred poseganjem v pričakovanja tako
kupca kot prodajalca kmetijskega zemljišča, da bosta ob
zakonskih omejitvah, podanih ob sklenitvi pogodbe, mogla
izpeljati pridobitev oziroma prenos lastninske pravice, kakor
to ureja zakon v času sklenitve pogodbe.
11. Pogoja iz drugega odstavka 155. člena ustave
morata biti podana hkrati. V skladu z načelom iz tretjega
odstavka 15. člena ustave o uresničevanju in omejevanju
pravic bi bilo mogoče poseganje v pridobljene pravice upravičevati kvečjemu tedaj, če bi bilo potrebno zaradi varstva
še tehtnejše pravice ali odpravljanja še hujših posegov v
pravice drugih. Takih razlogov v obravnavanem primeru ni.
12. Pobudnica je vedela, da ne gre za sistemsko sprostitev pravnega prometa s kmetijskimi zemljišči, temveč le
za zakonodajalčevo zamudo pri urejanju tega vprašanja. Taka zamuda pa ne opravičuje zakonodajalca, da bi za nazaj
posegal v splošno svobodo ravnanja, kakor izhaja iz
35. člena ustave (glej OdlUS III, 111).
13. Izpodbijana določba je torej v neskladju z drugim
odstavkom 155. člena ustave in jo je bilo treba razveljaviti.
Ker veljajo razlogi za razveljavitev tudi glede pogodb o zakupu kmetijskih zemljišč in gozdov enako kot glede prenosa
lastninske pravice na njih, je bilo treba drugi odstavek
124. člena ZKZ razveljaviti v celoti.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan
M. Zupančič. Odločitev je sprejelo s petimi glasovi proti
trem; proti so glasovali sodniki Jambrek, Zupančič in Jerovšek, slednji je dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-340/96
Ljubljana, dne 12. marca 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1235.

Odločba, da se v zakonu o notranjih zadevah z
odložnim rokom razveljavita 11. člen in 19.a
člen, kolikor se nanaša na izvajanje posebnih
operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 2.
točke drugega odstavka istega člena

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na zahtevo Aleša Zalarja, predsednika Okrožnega
sodišča v Ljubljani, in na pobudo Kasima Halilagića, ki ga
zastopa Dušan Pajk, odvetnik v Ljubljani, na seji dne
2. aprila 1998
o d l o č i l o:
1. V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št.
28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92,
58/93 in 87/97) se razveljavita 11. člen in 19.a člen, kolikor
se nanaša na izvajanje posebnih operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 2. točke drugega odstavka istega člena.
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2. Razveljavitev začne učinkovati v roku šestih mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu RS.
Obrazložitev
A)
1. Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani zahteva
oceno ustavnosti 11. in 19.a člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list
RS, št. 19/91, 4/92, 58/93 in 87/97 – v nadaljevanju:
ZNZ) v tistem delu, ki se nanaša na omejitev človekove
pravice do zagotovljenega varstva tajnosti pisem in drugih
občil, kadar je to nujno za potek kazenskega postopka.
Neustavnost izpodbijanih določb naj bi bila podana zato, ker
obstaja med ZNZ in zakonom o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 – v nadaljevanju: ZKP), kolikor urejata
isto materijo – možnost omejitve varstva tajnosti pisem in
drugih občil, kadar je to potrebno zaradi odkrivanja storjenih
kaznivih dejanj – kolizija, ki se kaže v tem, da:
– ZKP izrecno določa, zaradi katerih kaznivih dejanj je
mogoče predlagati ukrepe, medtem ko ZNZ samo ohlapno
določa, da je uporaba posebnih metod možna zaradi organiziranih, družbi posebno nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih
dejanj, ki jih storijo mednarodne kriminalne združbe,
– ZKP kot predlagatelja ukrepa določa državnega tožilca, ZNZ pa ministra za notranje zadeve,
– ZKP določa časovno mejo veljavnosti ukrepov, ZNZ
pa ne,
– ZKP določa dodaten kriterij v drugem odstavku
150. člena, ki ga ZNZ ne predvideva,
– se po ZKP na izsledke ukrepov sodna odločba lahko
opre, medtem ko se na izsledke po ZNZ ne more,
– preiskovalni sodnik o odreditvi ukrepov obvesti osumljenca, medtem ko po ZNZ obveznost obveščanja ni določena. Ker izpodbijani določbi ZNZ za urejanje enakih pravnih
razmerij določata drugačne kriterije kot ZKP, ki je v razmerju
do ZNZ kasnejši in specialnejši predpis, in ker se z nekoherentnostjo in protislovnostjo pravnega sistema zmanjšujeta
zaupanje v pravo in pravna predvidljivost, naj bi bila po
navedbah vlagatelja pobude kršena 14. in 2. člen ustave. Z
opisano ureditvijo pa naj bi bila kršena tudi določba četrte
alinee 29. člena ustave, po kateri je zagotovljeno vsakomur,
ki je v kazenskem postopku obdolžen kaznivega dejanja, da
ni dolžan izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati
krivdo.
2. Pobudnik trdi, da predstavlja določba 19.a člena
ZNZ poseg v ustavno pravico do osebnega dostojanstva in
varnosti (34. člen ustave) in v varstvo pravic zasebnosti in
osebnostnih pravic (35. člen ustave), ki jih je mogoče omejiti le ob pogojih iz 15. člena ustave. Ti pogoji pa po mnenju
pobudnika niso podani, ker je ureditev nedorečena in ker
omogoča arbitrarno poseganje v človekove pravice. Posebej ga moti, ker se za poseg ne zahteva obstoj suma ali
utemeljenega suma, zadošča že domneva, da gre za razkrivanje družbi posebno nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih
dejanj, ki jih storijo mednarodne kriminalne združbe. Zaradi
nedoločnosti predpisa je po mnenju pobudnika prizadeta
pravna varnost, predvidljivost v pravu in zaupanje v pravo
(2. člen ustave). Poseganje v ustavne svoboščine s strani
kateregakoli državnega organa naj bi nasprotovalo tudi načelu delitve oblasti, saj je s sistemsko interpretacijo ustave
možno priti do zaključka, da so občutni posegi v ustavno
zajamčene svoboščine le stvar sodišča. Pobudnik se s tem v
zvezi sklicuje na četrti odstavek 15. člena ustave, ki zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic in na 23. člen ustave,
ki vsebuje pravico do sodnega varstva. Poudarja še, da te
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določbe izpodbijani zakon le izjemoma priznava v 11. členu,
v katerem predpostavlja za poseg v tajnost pisem in drugih
občil sodno odločbo.
3. Vlagatelj zahteve ustavnemu sodišču smiselno predlaga razveljavitev, medtem ko pobudnik izrecno predlaga,
da se glede izpodbijane določbe ZNZ ugotovi njena neustavnost. Zavzema namreč stališče, da je izpodbijana določba ZNZ s sprejemom ZKP in posledično derogacijo prenehala veljati.
4. Državni zbor tako glede zahteve kot glede pobude
meni, da sta neutemeljeni in da z izpodbijano ureditvijo niso
kršene ustavne določbe. Vsebinsko podaja enoten odgovor, v katerem se sklicuje na drugi odstavek 37. člena
ustave, ki dovoljuje posege v tajnost pisem in drugih občil in
v človekovo zasebnost, če je to nujno za uvedbo ali potek
kazenskega postopka ali za varnost države, vendar le na
podlagi odločbe sodišča, in če tako predpisuje zakon. Hkrati opozarja še na določbi 17. člena Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah in 8. člena EKČP, ki naj
bi bili glede dovoljenih posegov v človekovo zasebnost celo
manj zahtevni kot ustava. Opozarja, da ustava ne omejuje
posegov v zasebnost samo v primeru poteka kazenskega
postopka, ampak tudi v interesu uvedbe kazenskega postopka in v interesu varnosti države – kar pa se ne pokriva
nujno niti v celoti z ureditvijo v 150. in 151. členu ZKP, ki
predpostavlja že izvršeno kaznivo dejanje. Gre namreč (lahko) za preprečevanje kaznivih dejanj, ugotavljanje, ali je bilo
kaznivo dejanje storjeno (odkrivanje in razkrivanje) in še
posebej za interese državne varnosti – kar vse ne more biti
omejeno le na postopek po že izvršenem kaznivem dejanju.
Po stališču Državnega zbora se določbe ZNZ in ZKP ne
nanašajo na isto pravno situacijo: ZKP ureja uporabo posebnih metod po izvršenem kaznivem dejanju, ZNZ pa pred
tem, kar utemeljuje tudi z dejstvom, da je bila ureditev v ZKP
kasnejša in specialnejša, medtem ko sta bili določbi ZNZ
uveljavljeni še pred sprejemom ustave. Poudarja, da bodo ta
vprašanja na novo urejena v zakonu o policiji in sicer skladno z ureditvijo v ZKP. Navaja še, da se določbe 29. člena
ustave nanašajo le na konkretnega obdolženca v kazenskem postopku in da torej zanj v celoti veljajo določbe ZKP,
medtem ko se dejstva in dokazi, ki niso bili zbrani v skladu z
ZKP, ne morejo uporabiti zoper obdolženca v kazenskem
postopku, torej tudi ne podatki, zbrani po izpodbijanih določbah ZNZ.
B)
5. Sklep o obravnavanju obeh zadev – zahteve in pobude v enotnem postopku je ustavno sodišče sprejelo na
seji dne 20. 6. 1996.
6. Na seji dne 2. 4. 1998 je ustavno sodišče na podlagi 24. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ugotovilo, da pobudnik
izkazuje pravni interes za oceno ustavnosti 19.a člena ZNZ v
delu, ki se nanaša na ukrepe iz 1. točke drugega odstavka,
izvedene s strani kriminalistične službe. V tem delu je pobudo sprejelo v obravnavo in takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.
7. Pristojnosti ustavnega sodišča za odločanje so opredeljene v 160. členu ustave in 21. členu ZUstS. Po teh
določbah ustavno sodišče ni pristojno odločati o medsebojni skladnosti zakonov ali zakonskih norm. Kolikor se navedbe vlagatelja zahteve in pobudnika nanašajo zgolj na vprašanje razmerij med dvema veljavnima zakonoma – ZNZ in ZKP
– oziroma na vprašanje njune medsebojne (ne)skladnosti ter
s tem povezane (ne)veljavnosti posameznih izpodbijanih določb, torej ne morejo biti predmet ustavnosodne presoje.
Kot je ustavno sodišče že večkrat poudarilo v svojih odloči-
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tvah, je potrebno pri uporabi zakonskih predpisov, ki med
seboj niso skladni, upoštevati interpretacijska pravila, to pa
so zlasti pravila o razmerju med splošnejšimi (lex generalis)
in posebnimi predpisi (lex specialis), poprej izdanimi (lex
prior) in kasneje izdanimi predpisi (lex posterior).
8. Pristojno pa je ocenjevati, ali nasprotja znotraj pravnega reda ne kršijo načel pravne države (2. člen ustave), in
še pred tem, ali je izpodbijana zakonska ureditev kot taka,
glede na vsebine, ki jih ureja, skladna z ustavo.
9. Obe izpodbijani določbi sta bili spremenjeni
(11. člen1) oziroma na novo vneseni (19.a člen2) v ZNZ v
okviru obsežnejših sprememb in dopolnitev zakona, sprejetih v maju 1991. Določba 11. člena je (bila) uvrščena v
I. poglavje med splošne določbe, 19.a člen pa v poglavje o
delu in organizaciji Republiškega sekretariata za notranje
zadeve kot enega od organov za notranje zadeve (II. poglavje, 1. točka). Po navedbah predlagatelja sprememb in dopolnitev3 posebne metode in sredstva za delo VIS oziroma
kriminalistične službe do teh sprememb nikoli niso bile zakonsko določene, temveč so bile opredeljene le v podzakonskih zveznih predpisih.
10. V skupščinskem gradivu se navaja, da je določba
11. člena spremenjena skladno z določilom LI amandmaja k
ustavi SRS: od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil je mogoče odstopiti le na podlagi odločbe, ki jo
izda sodišče na obrazložen predlog republiškega sekretarja
za notranje zadeve. Predlog mora navajati dejstva in okoliščine, ki kažejo na to, da je ukrep neogibno potreben za
potek kazenskega postopka ali za varnost države in da ni v
očitnem nesorazmerju s ciljem. To pomeni, da sme republiški sekretar ukrep predlagati šele, če z milejšimi posegi v
varovane pravice posameznika ni mogoče zagotoviti varnosti države, kot tudi, da interes varnosti države ne sme biti
pomembnejši od varovanih pravic posameznika. Sodišče o
ukrepu odloča samostojno, v odločbi, s katero dopusti poseg, pa določi vrsto in obseg posega, čas trajanja posega in
subjekte, ki so dolžni omogočiti izvršitev posega. Poleg teh
omejitev ta člen vsebuje še eno omejitveno določbo, po
kateri ONZ ne smejo uporabiti podatkov, za katere so izvedeli pri posegu, in tudi ne smejo teh podatkov posredovati

1 11. člen
“Na obrazložen predlog republiškega sekretarja za notranje zadeve
lahko sodišče odloči, da se v posameznem primeru odstopi od načela
neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil, če je to neogibno potrebno
za potek kazenskega postopka ali za varnost države in če poseg ni v
očitnem nesorazmerju s ciljem. V odločbi, s katero se dopusti poseg,
sodišče določi vrsto in obseg posega, čas trajanja posega in subjekte, ki
so dolžni omogočiti izvršitev posega. Če organi za notranje zadeve pri
takem posegu izvedo za podatke, ki niso v zvezi z nameravanim posegom,
jih ne smejo uporabiti niti posredovati drugim, razen če gre za podatke o
kaznivem dejanju, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.”
2 19.a člen
“Varnostno informativna služba in kriminalistična služba lahko pod
pogoji, ki jih določa ta zakon, uporabljata posebne operativne metode in
sredstva dela. Pri tem morata izbrati tiste, ki bodo najmanj vplivale na
prizadeto osebo. Posebne operativne metode in sredstva dela so:
1. tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov;
2. kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil,
kontrola pisem in drugih pošiljk;
3. protiprislušni pregled in tehnična zaščita objektov.
Operativne metode in sredstva iz 2. točke je dopustno uporabiti le
pod pogoji iz 11. člena tega zakona. Kriminalistična služba jih lahko
uporablja samo za odkrivanje in razkrivanje organiziranih, družbi posebno
nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, ki jih storijo mednarodne kriminalne združbe. Za uporabo operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 3.
točke drugega odstavka je potrebno pisno predhodno dovoljenje republiškega sekretarja za notranje zadeve. Za izdajo dovoljenja za uporabo
metod in sredstev dela iz 3. točke je potrebno soglasje varovane osebe ali
predstojnika organa ali organizacije, ki se varuje.”
3

Skupščinski poročevalec, št. 7/91.
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drugim, če gre za podatke, ki niso v zvezi z nameravanim
posegom.
11. Člen 19.a določa metode in sredstva, ki jih uporabljata varnostno-informativna in kriminalistična služba. Navedeni člen službi zavezuje, da morata, ko uporabljata posebne operativne metode in sredstva dela, izbrati tiste, ki
bodo predvidoma najmanj vplivale na prizadeto osebo. Člen
loči med operativnimi metodami, glede katerih si morata
varnostno-informativna in kriminalistična služba predhodno
pridobiti odločbo sodišča, in tistimi, za katere zadošča predhodno dovoljenje republiškega sekretarja za notranje zadeve. Odločba sodiča se zahteva v primeru uporabe kontrole
telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrole pisem in drugih pošiljk. Ta člen omejuje uporabo omenjenih operativnih metod za potrebe kriminalistične službe, ki
jih ne more uporabiti glede vseh vrst kaznivih dejanj, ampak
le pri družbi posebno nevarnih, ki so organizirana ali jih
storijo mednarodne kriminalne združbe. Operativne metode
in sredstva, glede katerih se zahteva predhodno dovoljenje
republiškega sekretarja za notranje zadeve, so: tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov.
12. Da gre pri posebnih metodah in sredstvih za ukrepe, ki posegajo v ustavne pravice – zlasti v zasebnost
posameznika, v tem postopku ni sporno. Pač pa je med
udeleženci sporna ustreznost obstoječe ureditve oziroma
določenost teh metod, kot jih opredeljuje ZNZ. Po navedbah nasprotnega udeleženca naj bi bila zakonska ureditev
ustrezna, ker izpolnjuje pogoje, ki jih za (dovoljen) poseg v
ustavno varovano zasebnost določa drugi odstavek
37. člena ustave.
13. Kakšen pomen in varstvo daje človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam ustava, je ustavno sodišče
podrobneje navedlo v svoji odločbi št. U-I-25/95 z dne
27. 11. 1997, ko je presojalo ustavnost posameznih posebnih metod in sredstev iz 150. člena ZKP. Poudarilo je
osrednost in neposredno uresničljivost ustavnih pravic in
svoboščin ter opozorilo na posebno mesto, ki ga imajo med
njimi tiste ustavne določbe, ki varujejo človekovo osebno
dostojanstvo, osebnostne pravice, njegovo zasebnost in varnost (od 34. do 38. člena ustave).
14. Omejitve ustavnih pravic so po določbi tretjega
odstavka 15. člena ustave (uresničevanje in omejevanje
pravic) možne v primeru, ko je to v ustavi posebej predvideno ali kadar je to nujno zaradi varstva pravic drugih. Glede
na to, da omejitve predstavljajo izjeme od sicer z ustavo
zagotovljene zaščite pravic pred posegi, jih je treba ozko
razlagati. Kot izhaja iz odločbe ustavnega sodišča št.
U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994 (OdlUS III, 62) so po ustaljenih in splošno sprejetih pojmovanjih kakršnekoli omejitve
ustavnih pravic dopustne le, če so v skladu s t.i. načelom
sorazmernosti, kar pomeni tri pogoje za dopustnost takih
omejitev ali posegov: nujnost, primernost in sorazmernost v
ožjem smislu. Poseg mora biti nujen v tem smislu, da cilja ni
mogoče doseči z nobenim blažjim posegom v ustavno pravico ali brez njega; poseg mora biti primeren za dosego
zaželenega, ustavno dopustnega cilja (npr. varstva pravic
drugih ali tudi javnega interesa, kadar je varstvo javnega
interesa ustavno dopusten cilj) – primeren v tistem smislu,
da je z njim ta cilj možno doseči; v okviru sorazmernosti pa
je treba tehtati pomembnost s posegom prizadete pravice v
primerjavi s pravico, ki se s tem posegom želi zavarovati in
odmeriti nujnost posega sorazmerno s težo prizadetih posledic. Poleg teh kriterijev določa ustava za poseg v določene pravice še posebne pogoje, kot je to v primeru poseganja v pravice iz 37. člena ustave.
15. Po ustaljenem stališču ustavnega sodišča je temeljne ustavne pravice mogoče omejiti le z zakonom, potem
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ko zakonodajalec opravi tehtanje ustavnih dobrin in ugotovi
nujnost omejevalnega ukrepa. Ta ustavna zahteva pomeni,
da mora biti vsako poseganje v pravico urejeno z zakonom
določno in nedvoumno. Kot pravilno poudarja pobudnik,
mora biti zakonska ureditev takšna, da izključi vsako možnost arbitrarnega odločanja državnega organa. Zakonska
ureditev mora poleg predvidljivosti zagotavljati zlasti učinkovit pravni nadzor ter ustrezna in učinkovita sredstva zoper
zlorabo. Pri tem velja opozoriti, da je zahteva po zakonski
določnosti toliko bolj poudarjena, kolikor pomembnejša je
varovana dobrina.
16. V luči povedanega in ob upoštevanju načelnih ugotovitev, ki jih vsebuje odločba št. U-I-25/95, je ustavno
sodišče ugotovilo, da je izpodbijana zakonska ureditev že v
načelu presplošna, da iz ureditve same ni razvidno, da bi
zakonodajalec opravil tehtanje ustavnih dobrin in ugotovil
nujnost uzakonjenih posegov v ustavne pravice in da je zato
z vidika ustavnega načela legalnosti nezadostna.
17. Tako obstoječa ureditev metod in sredstev iz
1. točke drugega odstavka 19.a člena (tajno sodelovanje,
tajno opazovanje in odkup predmetov) vsebuje le povsem
splošne določbe o tem, kdo ukrep izvaja in kdo ga dovoljuje
ter nekaj najbolj splošnih predpostavk za delovanje kriminalistične službe, ki so razvidne iz splošnih določb zakona o
namenu in ciljih njenega ukrepanja. Po izpodbijani ureditvi
se obravnavane operativne metode lahko uporabijo s strani
kriminalistične službe v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj
vedno, kadar le-ta oceni to za potrebno, pod pogojem, da
pridobi pisno predhodno dovoljenje ministra za notranje zadeve, in da oceni, da gre za metodo, ki v konkretnem
primeru v najmanjši meri vpliva na prizadeto osebo. Odrejanje in izvajanje operativne metode iz 2. točke drugega odstavka istega člena (kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrola pisem in drugih pošiljk) je
sicer nekoliko natančneje urejeno, vendar ne dosti bolj določno, kot pogoje za takšen poseg določa ustava v drugem
odstavku 37. člena. Ker gre pri tej metodi za občuten poseg
v tisti del zasebnosti, ki se nanaša na svobodo komunikacij
in ki je varovan dvakrat - v 35. ter še posebej v 37. členu
ustave – je zakonska ureditev kljub temu oziroma prav zato
še posebej nezadostna. Ni namreč dovolj, da zakon povzema ustavne zahteve. Vsebovati mora podrobna pravila, ki ob
upoštevanju izrecnih ustavnih zahtev po eni strani preprečujejo arbitrarnost državnih organov, po drugi strani pa preprečujejo zlorabe uporabljenih posebnih metod in sredstev.
Tako morajo biti opredeljene kategorije ljudi, ki jim je možno
prisluškovati, natančneje morajo biti določena kazniva dejanja, trajanje prisluškovanja, predpisan mora biti postopek,
po katerem se ravna s povzetki pogovorov, določene morajo biti okoliščine in pogoji za njihovo uničenje, urejeni kontrolni mehanizmi. Posebno vprašanje, na katerega opozarja
pobudnik in ki se mu zakonska ureditev v celoti izogne, je
vrsta in stopnja suma, ki se zahteva za uporabo posameznih
metod. Predvsem pa so metode med seboj tako različne, da
zahteva vsaka od njih samostojno opredelitev in natančno
ureditev. Enako kot pri ureditvi posebnih ukrepov v ZKP tudi
obstoječa ureditev v ZNZ ne upošteva v zadostni meri (naredi samo eno večjo delitev na kontrolo komunikacij in na
ostale ukrepe), da so metode različne že glede na način
zbiranja podatkov, da posledično posegajo v različne človekove pravice in da je različna tudi intenziteta poseganja – kar
vse bi moralo kot okoliščine, ki so relevantne z vidika ustavnokonformne ureditve, predstavljati osnovna izhodišča za
zakonodajno urejanje ukrepov, ki predstavljajo poseg v ustavne pravice.
18. Da je zakonska ureditev nezadostna, je mogoče
zaključiti tudi, če se presoja opravi z vidika 120. člena
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ustave (organizacija in delo uprave), po katerem morajo biti
pristojnosti upravnih organov in njihovo delovanje vezani na
ustavo in zakon. Z vezanostjo delovanja izvršilne oblasti na
zakon se poudarjeno udejanja legalitetno načelo kot eno od
načel pravne države iz 2. člena ustave. Že načelo pravne
države namreč zahteva, da se pravna razmerja med državo
in državljani urejajo z zakoni. Kot je ustavno sodišče že
večkrat poudarilo v svojih odločbah (npr. OdlUS IV, 51 in
OdlUS III, 123) mora biti zakon vsebinska podlaga tako za
izdajanje podzakonskih aktov kot tudi za posamične akte
izvršilne oblasti, ta dejavnost pa mora biti v vsebinskem
pogledu v celoti v zakonskem okviru. Poudarilo je tudi, da se
z zakoni ne določa samo okvir in podlaga upravnopravnega
delovanja izvršilne oblasti, temveč postaja s tem njeno delovanje za državljane znano, pregledno in tudi predvidljivo, to
pa povečuje njihovo pravno varnost. Zato mora biti namen
zakonske ureditve jasno razviden, ukrepi pa – še posebej,
če gre za ukrepe, s katerimi se omejujejo ustavne pravice
posameznikov – natančno določeni. Zakonodajalec mora
sprejeti jasne norme in določiti njihovo vsebino: nedopustno
je, če prepusti določitev vsebine norme drugemu organu.
Norme morajo biti predvidljive in sposobne preizkusa. Če
norma ni jasno določena, je dana možnost različne uporabe
zakona in arbitrarnosti državnih organov.
19. Nenazadnje izhaja iz gradiva Državnega zbora ob
sprejemanju (novega) zakona o policiji, da se zdi izpodbijana zakonska ureditev posegov nezadostna tudi predlagatelju novega zakona in – čeprav v odgovoru na zahtevo in
pobudo trdi drugače – zakonodajalcu samemu. Predlagatelj
med razlogi za izdajo zakona navaja tudi, da “... bi zakon
zaradi uresničevanja ustavnega načela, po katerem morajo
biti vse omejitve temeljnih svoboščin in pravic določene z
zakonom, podrobneje opredeljeval policijska pooblastila,
posebne metode in sredstva ter vrsto in način uporabe
prisilnih sredstev”. V razpravi je Odbor Državnega zbora za
notranjo politiko in pravosodje še posebej sprejel stališče
oziroma priporočilo, da naj predlagatelj pri pripravi predloga
zakona (za drugo obravnavo) prouči možnost preciznejše
določitve posebnih metod in sredstev.
20. Da bo zadostil ustavnim zahtevam – tako tistim, ki
jih določa ustava za poseg v posamezne temeljne pravice
kot tudi tistim, ki jih postavlja za urejanje delovanja policije
kot organov izvršilne oblasti – bo moral zakonodajalec v
postavljenem roku odpraviti opisane pomanjkljivosti obstoječe ureditve. Zlasti bo moral vsako posebno metodo dela
policije urediti tako določno, da ne bo možna arbitrarnost in
da bo zadoščeno pogojem, ki jih za poseg v posamezne
pravice določa ustava.
21. Da bo zadoščeno ustavnemu načelu pravne države tudi z vidika pravnega reda kot celote, pa bo moral
zakonodajalec obenem poskrbeti, da bo nova ureditev postavila jasne meje med možnostjo uporabe ukrepov po ZNZ
in tistih po ZKP, in s tem vzpostaviti stanje, ki bo jasno in
predvidljivo, tako za organe, ki ukrepe odrejajo oziroma
izvajajo kot tudi za državljane kot naslovnike pravnih norm.
Sedanja ureditev je namreč očitno – že glede na različne
razlage glede veljavnosti izpodbijanih določb ZNZ s strani
vlagatelja zahteve, pobudnika in nasprotnega udeleženca –
nedorečena tudi, kolikor se nanaša na razmerje med ukrepanji policije oziroma organov za notranje zadeve po ZNZ in
tistimi po ZKP, ki kot kasnejši predpis ustreznih prehodnih
določb z ozirom na ZNZ ne vsebuje. Obstoječa ureditev
posebnih operativnih metod in sredstev v dveh predpisih
dopušča namreč različne interpretacije. Različno se razlaga, v katerih situacijah je dovoljena uporaba (istih) posebnih
metod in sredstev po enem ali drugem predpisu, različna pa
so tudi stališča o tem, kakšne so pravne posledice uporab-
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ljenih ukrepov. Kot odprto se pojavlja v posameznih primerih
celo vprašanje dokazne vrednosti tako pridobljenih izsledkov v morebitnem nadaljnjem kazenskem postopku, kar pa
glede na naravo in vrsto ukrepov, s katerimi se posega v
temeljne človekove pravice in svoboščine, še zlasti ni ustavno dopustno.
C)
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter
sodnica in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je
sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu.
Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-158/95
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA
1236.

Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih
aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem
denarju (o odprti devizni poziciji banke)

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) in
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih
in pasivnih postavkah banke v tujem denarju
(o odprti devizni poziciji banke)
1
V sklepu o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah
banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) (Uradni list RS, št. 35/97, 79/97 in 15/98) se 5. točka spremeni
tako, da glasi:
“Banka poroča Banki Slovenije o doseganju odprte
devizne pozicije preteklega dne dnevno do 12.30.
V primeru, ko banka preseže najvišji dovoljeni odstotek, mora poročilu priložiti pojasnilo uprave oziroma vodstva
banke o razlogih, zaradi katerih je do preseganja prišlo in
kako bo preseganje odpravljeno.”
2
Ta sklep začne veljati 1. 6. 1998.
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

Št.
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Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93) in
23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Guverner Banke Slovenije

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu
opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95,
14/96, 19/96, 6/97, 38/97, 73/97 in popr. 87/97) se
56. točka spremeni tako, da glasi:
“Pri prodaji blaga v PCP za tujo valuto, različno od tiste,
v kateri je izkazana cena blaga, opravi PCP preračun po
srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan prodaje. Tečaj pri prodaji za tolarje določa nosilec PCP prosto.“
2
V tretjem odstavku 62. točke se pika na koncu stavka
nadomesti z vejico in doda besedilo, ki glasi:
“razen kadar sprejema tujo gotovino v okviru zneska, ki
je predpisan s sklepom o pogojih, pod katerimi smejo domače osebe, razen fizičnih oseb, pri poslovanju s tujino
plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini, ko dovoljenje Banke
Slovenije ni potrebno.“
3
V tretjem odstavku 79. točke se številka “1.000 DEM“
nadomesti s številko “3.000 DEM“.
4
Na koncu četrtega odstavka 83. točke se doda nov
stavek, ki glasi:
“V primeru, ko upravičenec plačila želi prenos sredstev
na račun v tuji valuti, ki ga vodi druga domača banka, mora
zavrniti sprejem tolarske gotovine in najkasneje v roku petih
delovnih dni dati Poštni banki ustrezna navodila (banka in
številka računa) za prenos sredstev.“
5
V 101. točki se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Storno plačila iz tujine, po katerem je bila izplačana
tolarska protivrednost, se lahko opravi v skladu z navodili
tujega upravičenca tudi na tretjo osebo v tujini in v valuti, ki ni
enaka valuti plačila iz tujine.“
6
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. aprila 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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SODNI SVET
1238.

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

Sodni svet Republike Slovenije je na 114. seji dne
2. 4. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sod-

Uradni list Republike Slovenije
I
V aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 35/94, 68/96) se število sodniških mest na Okrožnem
sodišču v Ljubljani poveča za 4 sodniška mesta za sodnike, ki
bodo dodeljeni na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije in ima tako to sodišče predsednika in 80 sodnikov.
II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

nika

Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani se z 2. 4. 1998 imenuje Peter Popovič.
o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega
sodnika
Na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem
sodišču v Kopru, oddelek v Postojni, se z 2. 4. 1998
imenuje Vladimir Žnidaršič.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1239.

1241.

Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno
dokumentacijo

Na podlagi 48. člena pravilnika o maturi (Uradni list RS,
št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97 in
84/97) Državni izpitni center v soglasju z ministrom za šolstvo in šport izdaja
Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
vrhovnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96) je Sodni svet Republike Slovenije na 114. seji dne 2. 4. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
vrhovnega sodišča
Na položaj svetnice vrhovnega sodišča se imenuje Marija Šeruga Trplan, vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1240.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

SKLEP
o višini stroškov vpogleda v izpitno
dokumentacijo
I
Višina stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo pri maturi v letu 1998 bo 2.860 tolarjev za en maturitetni predmet.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/98
Ljubljana, dne 7. aprila 1998.
dr. Sergij Gabršček l. r.
direktor RIC
Soglašam!
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Akt o spremembi akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 114. seji
dne 2. 4. 1998 sprejel

AKT
o spremembi akta o določitvi števila sodniških
mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji

1242.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec
1998

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s
4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
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KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1998

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
marca 1998 je bil 0,031.

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih marca 1998 v primerjavi s februarjem 1998
je bil –0,002.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do marca 1998 je bil 0,010.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do marca 1998 je bil 0,013.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do marca
1998 je bil 0,004.

8. Koeficient rasti cen na drobno marca 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,108.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do marca 1998 v primerjavi s povprečjem
leta 1997 je bil 0,057.
Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 3. aprila 1998.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih marca 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,077.
5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno marca 1998
v primerjavi s februarjem 1998 je bil 0,014.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

BOHINJ
1243. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Bohinj za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 119. člena statuta Občine Bohinj
(Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bohinj na 39. redni seji dne 31. marca 1998
sprejel
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Bohinj za leto 1997

3. člen
Presežek prihodkov se po zaključnem računu prenese
v naslednje leto po sprejetih namenih porabe.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Bohinj so:
– pregled prihodkov in odhodkov proračuna,
– poročilo o porabi sredstev rezervnega sklada.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 403-03-1/98
Bohinjska Bistrica, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

1. člen
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine
Bohinj za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni
račun rezervnega sklada.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj izkazuje:
– prihodke
428,246.772,00 SIT
– odhodke
402,866.036,00 SIT
– presežek prihodkov
25,380.736,00 SIT
Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke
4,801.568,99 SIT
– odhodke
0,00 SIT
– presežek prihodkov
4,801.568,99 SIT

1244.

Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini
Bohinj

Na podlagi 1., 3., in 4. člena zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92), 29.
in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS in 9/96 – odločba
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US RS, št. 26/97 in 70/97) ter 9., 34. in 125. člena
statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – preč.
besed.) je Občinski svet občine Bohinj na 39. seji dne
31. marca 1998 sprejel

ODLOK
o občinskih upravnih taksah v Občini Bohinj
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja plačevanje občinskih upravnih taks (v
nadaljnjem besedilu: takse) za spisa in dejanja (v nadaljnjem
besedilu: spisi in dejanja) pri organih Občine Bohinj.
2. člen
Takse se plačujejo samo za tiste spise in dejanja, ki jih
določa taksna tarifa tega odloka.
Taksna tarifa je sestavni del tega odloka in določa
število točk glede na vrednotenje posameznega dejanja občinskega upravnega organa.
3. člen
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali
izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev je njihova
obveznost nerazdelna.
4. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke po tem odloku znaša 13,50 SIT.
Vrednost točke se usklajuje na način, ki ga določa
zakon o upravnih taksah.
5. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene,
se smiselno uporabljajo določbe zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).
II. PLAČEVANJE TAKSE
6. člen
Takse se plačuje v gotovini takrat, ko nastane taksna
obveznost.
Taksna obveznost nastane:
1. za vloge – takrat, ko se izročijo; če so dane na
zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
2. za odločbe, dovoljenja, mnenja in soglasja ter druge
listine – takrat, ko se vloži zahtevo naj se izdajo;
– za upravna dejanja – takrat, ko se vloži zahteva, naj
se opravijo.
7. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna
taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, v kakšnem
znesku in po kateri tarifni številki.
8. člen
Dokler ni plačana taksa za vloge, zahteve in druge
spise, se neposredno od stranke oziroma od taksnega zavezanca ne smejo sprejeti.

Uradni list Republike Slovenije
Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana taksa, prispe
po pošti, pristojni delavec občinske uprave pošlje takšnemu
zavezancu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina
plača redno takso.
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne plača takse ali
premalo plača takso, pristojni organ občine vzame v postopek tudi takšno vlogo, vendar odločbe oziroma drugega
akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne plača takse po opominu.
9. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je
plačal takso v višjem znesku, kot je določeno v taksni tarifi,
ali je plačal takso za dejanje, ki ga pristojni organ občine iz
kakršnihkoli vzrokov ni opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ
ugodil, ima pravico povrnitve vse oziroma preveč plačane
takse po postopku, ki ga določa zakon o upravnih taksah.
III. TAKSNE OPROSTITVE
10. člen
Takse ne plačujejo:
– država in državni organi,
– organi občine,
– javni zavodi s področja družbenih dejavnosti, katerih
ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.
11. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni organizacije, društva in posamezniki, ki jih določa zakon o
upravnih taksah.
Taks so oproščeni tudi spisi in dejanja, ki jih določa
zakon o upravnih taksah.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. maja 1998 dalje.
Taksna tarifa
I. Vloge
Tarifna številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge prijave, priglasitve in
druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga
taksa.
50
Opomba
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi
zahteva taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi
zahtevi.
Tarifna številka 2
Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo

200

Tarifna številka 3
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu javne lastnine v
splošni rabi
150
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Tarifna številka 4
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu javne lastnine
oziroma pravice uporabe
120
Tarifna številka 5
Za vloge o izdaji mnenja o podaljšanju obratovalnega
časa za gostinske dejavnosti
40
Tarifna številka 6
Za vloge o izdaji mnenja o pridobitvi lastninske pravice
na kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji
40

V. Opomin
Tarifna številka 18
Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane
takse:
a) do 75 točk
15
b) nad 100 točk
20
Št. 032-01-2/98
Bohinjska Bistrica, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

II. Vloge, potrdila, ogledi in druga dejanja v urbanističnih
zadevah
Tarifna številka 7
Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po družbenem
planu in prostorskih izvedbenih aktih občine
200

1245.

Tarifna številka 8
Vloge za spremembo in dopolnitev planskih dokumentov:
a) enostavnejši posegi
b) kompleksni posegi

200
300

Tarifna številka 9
Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih v prostor
100
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bohinj

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi
s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 9. in 125. člena statuta
Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bohinj na 39. seji dne
31. marca 1998 sprejel

III. Odločbe in potrdila
Tarifna številka 10
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni
stvari
20
Tarifna številka 11
Za izdajo odločbe o zapori občinskih cest:
– delna zapora
– popolna zapora

80
100

Tarifna številka 12
Za izdajo odločbe o postavitvi prometne signalizacije
(horizontalne ali vertikalne)
60
Tarifna številka 13
Za izdajo potrdila o potrditvi urnika obratovalnega časa
trgovin
40
Tarifna številka 14
Za izdajo soglasja za prodajo blaga izven prodajaln
(stojnice, potujoča prodajalna itd.)
40

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bohinj
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 3/98) se črta
12. člen.
Dosedanji 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. in
21. člen postanejo 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.
oziroma 20. člen.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-76/97-3
Bohinjska Bistrica, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

Tarifna številka 15
Za izdajo potrdila o obstoju predkupne pravice na nezazidanem stavbnem zemljišču
100
Tarifna številka 16
Za vse ostale odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa
40
IV. Prepisi in fotokopije
Tarifna številka 17.
Za prepise in fotokopije uradnih aktov ali listin pri občinskem organu (za vsako stran izvirnika)
5

1246.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prometnem in obalnem režimu na območju
Bohinjskega jezera

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS
in 9/96 – odločba US RS, 26/97 in 70/97), 2. člena
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zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 5. člena
zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65,
7/70 in 7/72), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS,
št. 5/90, 10/91, 13/93, 66/93 in 35/97) ter 9. in
103. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97
– prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bohinj na
39. redni seji dne 31. marca 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-00-7/98
Bohinjska Bistrica, dne 31. marca 1998.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prometnem in obalnem režimu na območju
Bohinjskega jezera
1. člen
V odloku o prometnem in obalnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni list RS, št. 37/95 in 34/96) se v
tretjem odstavku 15. člena beseda “dvakratno” nadomesti z
besedo “enkratno”.
2. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Nadomestilo iz drugega odstavka 7. člena tega odloka se plačuje od 15. 5. do 30. 9. vsako leto.”
Št. 032-00-8/98
Bohinjska Bistrica, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

1247.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljšča v Občini Bohinj
za leto 1998

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/98, 32/85 in 33/89), 9. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 3/98) in 9. ter 123. člena statuta Občine
Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97, prečiščeno besedilo), je
Občinski svet občine Bohinj na 39. redni seji dne 31. marca
1998 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj
za leto 1998

Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

BREZOVICA
1248.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 83. člena statuta Občine Brezovica,
je občinski svet na 32. redni seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
rezervnega sklada Občine Brezovica.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto
1997 obsega:
SIT
I. Prihodki skupaj
Odhodki skupaj
Presežek prihodkov nad odhodki
Račun financiranja
Prihodki
Odhodki
Neto zadolževanje
II. Sredstva rezerv:
Prihodki
Odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

528,977.957,21
528,733.437,90
244.519,31
82,323.293,00
0,00
82,323.293,00
5,763.770,86
0,00
5,763.770,86

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Bohinj za leto
1998, za fizične in pravne osebe znaša 0,022 SIT.

3. člen
Presežek proračunskih prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto 1997 v višini 244.519,31 se prenese v proračun za leto 1998.

2. člen
Za pravne osebe, ki so registrirane na območju Občine
Bohinj in imajo zaposlenih več kot 50 oseb, znaša v letu
1998 vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča 0,015 SIT.

4. člen
Presežek prihodkov rezervnega sklada po zaključnem
računu za leto 1997 v višini 5,763.770,86 SIT se prenese v
rezervni sklad proračuna za leto 1998.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 15/98
Brezovica, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

Pregled proračunskih prihodkov in odhodkov po namenih

Zap.
št.

Prihodki

I.
II.

Prihodki od dohodnine
Prihodki od davkov od prometa
proizvodov in storitev
Davki na premoženje
Finančna izravnava
Drugi prihodki
Najem posojil
Skupaj prihodki

III.
IV.
V.
VI

Zap.
št.

Odhodki

A
1
2
B
1

Splošna poraba
Delovanje organov občine
Delovanje uprave občine
Družbene dejavnosti
Izobraževanje
– investicije
Otroško varstvo
Kultura
Šport
Raziskovalna dejavnost
Socialno varstvo
Zdravstvo
– investicije
Gospodarska infrastruktura, gospodarski razvoj in drugo
Kmetijstvo in gozdarstvo
Gospodarstvo
Komunalno-cestno gospodarstvo
Varstvo okolja
Urejanje prostora
Varstvo pred narav. in drugimi nesrečami
Javna dela
Pospeševanje lokalne iniciative
Sredstva rezerv
Obvezna proračunska rezerva
Tekoča proračunska rezerva
Skupaj odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

2
3
4
5
6
7
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
1
2

Realizacija
1997

289,772.918,67
17,942.679,97
2,371.641,56
47,652.000,00
88,915.424,01
82,323.293,00
528,977.957,21

Realizacija
1997

26,604.308,70
27,420.200,69
52,373.166,23
101,843.727,80
109,886.100,45
7,054.492,00
6,737.290,00
1,000.102,40
12,567.230,80
5,514.946,90
27,516.071,00
12,757.786,40
449.021,10
119,471.807,87
121.151,00
3,067.491,00
11,113.028,50
896.182,60
499.332,38
1,790.000,08
50.000,00
528,733.437,90
244.519,31
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1249.

Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto
1998

V skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list
RS, št 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95)
ter 11. člena statuta Občine Brezovica je Občinski svet
občine Brezovica na 32. redni seji dne 26. 3. 1998, na
predlog župana sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Brezovica za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Brezovica za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem in dolgovi.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in sta sestavni del tega odloka. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki za financiranje zagotovljene porabe, prihodki za
financiranje drugih nalog in prenos presežka prihodkov,
ter načrtovani odhodki na ravni občine. V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine in zadolževanje občine, ki je povezno s financiranjem salda bilance prihodkov
in odhodkov.
3. člen
Proračun Občine Brezovica za leto 1998 je določen v
skupni višini 604.900 SIT, od tega:
SIT
Prihodki
604,900.000
Odhodki
604,900.000
Račun financiranja
Odplačilo dolga
90,000.000
Odhodki
90,000.000
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za splošno porabo, družbene dejavnosti, gospodarsko infrastrukturo, gospodarski razvoj in drugo, ter za sredstva rezerv.
5. člen
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon ali
odlok občinskega sveta, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti
odhodkovno postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru pričakovanih prihodkov.
6. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v
višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta in preneha, ko sredstva rezerve
dosežejo 2% doseženih prihodkov proračuna za zadnje leto.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.
O uporabi sredstev iz naslova odhodkov, nastalih kot
posledica izrednih razmer, do višine 600.000 SIT za posamezni namen odloča župan.
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7. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo prevzeti obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki
uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.
8. člen
Uporabniki, ki se financirajo iz občinskega proračuna,
obračunavajo amortizacijo v višini zagotovljenih sredstev v
proračunu. Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo le za
amortizacijo premičnin.
9. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom
upoštevajo pri dodeljevnju sredstev iz proračuna.
10. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo
se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se
nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 100.000 za posamezen namen
odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z
njihovim pritekanjem enakomerno, vendar prioritetno najprej za zagotovljeno porabo in preostalo enakomerno vsem
porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega
pooblaščena oseba.
12. člen
Župan občine odloča:
– o prerazporeditvi sredstev znotraj področja oziroma
postavke občinske uprave proračuna občine, določenim v
bilanci odhodkov in o tem obvesti svet,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve
tekoče likvidnosti proračuna,
– o kratkoročnem zadolževanju nalog javne porabe,
vendar največ do višine 5% proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.
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13. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja
nadzorni odbor in občinski svet v skladu s statutom Občine
Brezovica. Nadzorni odbor in občinski svet opravljajo nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
O pomanjkljivostih, ki so bile ugotovljene pri vodenju
finančnega in materialnega knjigovodskega stanja, obvestita
župana občine.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
predložiti pristojnemu občinskemu organu program dela in
finančni načrt za leto 1997 v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Organi in uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke o realizaciji programov, ki jih zahteva pristojni občinski
organ za proračun.
15. člen
Sredstva proračuna za investicije se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v
skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme
občinski svet.
16. člen
Na predlog župana ali predsednikov odborov lahko
občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun,
dokler ne bo sprejet ustrezen zakon. Uporabniki smejo oddajati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena
vrednost ne presega 1,000.000 SIT.
18. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik
organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 12/98
Brezovica, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

Št.

1250.
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Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč v Občini Brezovica

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 5. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90,
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in statuta
Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na
32. redni seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč na območju Občine Brezovica.
2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena in obsega pogrebne storitve in oddajanje prostorov za
grobove v najem, vzdrževanje, razdelitev zvrsti grobov in
prekopi grobov.
3. člen
Pokopališče je komunalno sanitarni objekt s katerim
upralja Javno komunalno podjetje Brezovica, oziroma krajevna skupnost.
Upravljalca določi Občinski svet občine Brezovica, na
predlog sveta KS.
4. člen
Upravljalec pokopališča opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost in ureja pokopališča na krajevno običajen način, z dostojanstvom do umrlih.
5. člen
Na območju Občine Brezovica so pokopališča v naslednjih krajevnih skupnostih:
KS Brezovica:
Brezovica
KS Vnanje Gorice:
Vnanje Gorice
KS Notranje Gorice:
Notranje Gorice
KS Podpeč-Preserje:
Preserje
KS Rakitna:
Rakitna
6. člen
Pokopališče ima pokopališki okoliš z območja katerega se praviloma pokopljejo umrli. Okoliš predstavlja območje posamezne KS.
Neidentificirana trupla se pokopljejo na najbljižjem pokopališču.
7. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitivi obstoječih
pokopališč, odloča občinski svet na predlog župana, oziroma posameznega sveta KS, po predhodnem soglasju sanitarne inšpekcije.
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II. UREJANJE POKOPALIŠČ

8. člen
Pokopališče se zgradi, razširi in ureja z ureditvenim
načrtom, ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu.
Ureditveni načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z
vrisanimi grobnimi polji, z oštevilčenimi grobovi, objekti in
komunalnimi priključki.
Pravilnik o pokopališkem redu za posamezno pokopališče sprejme občinski svet na predlog upravljalca pokopališča, oziroma krajevne skupnosti.
9. člen
S pravilnikom o pokopališkem redu se predpisuje način in čas pokopa, zvrsti grobov in označevanje, tehnične
normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na
pokopališču in spremljajočih objektih, postavljanje, spreminjanje in odstranitev spomenikov ali obnovo grobnic in vsak
drug poseg v prostor na pokopališču. Ureditve grobov, ki so
bile opravljene do uveljavitve tega odloka, ostanejo še naprej v veljavi.
10. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali žično ograjo
z živo mejo, imeti mora mrliško vežico primerno velikosti
pokopališča, prostor za hrambo orodja, urejena mesta za
odlaganje odpadkov, oskrbo z vodo in elektriko ter dostop
do pokopališča z motornim vozilom.
11. člen
Pokopališča v Občini Brezovica so razdeljena na naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi, grobnice (klasični grobovi),
– žarni grobovi,
– grobišča,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela,
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
12. člen
Velikost grobov, širino glavne dostopne poti, poti med
vrstami grobov in poti med grobovi se določi s pravilnikom o
pokopališkem redu, ki mora biti prilagojena tehnologiji pokopavanja, ne smejo pa presegati naslednjih normativov:
– širina glavne dostopne poti:
– širina poti med vrstami grobov:
– širina poti med grobovi:
– globina groba:
– enojni grob:
– dvojni grob:
– žarni grob:
– otroški grob:

max. 1,5 m
max. 1,2 m
max. 0,3 m
min. 1,8 m
širina 0,8 do 1 m, dolžina 2 m
širina 1,6 do 1,8 m, dolžina
2m
širina 0,7 do 1 m, dolžina 0,7
do 1 m
širina 0,7 do 1 m, dolžina 1 do
1m

Če se žara shrani v enojni, dvojni, trojni ali otroški grob,
se tak grob ne smatra kot žarni grob.
Grobišča so prostori za skupen pokop večjega števila
pokojnikov ob morebitnih elementarnih in drugih nesrečah,
v izrednih ali vojnih razmerah ter skupna grobišča.
Med skupna grobišča spadajo tudi obeležja v spomin
žrtvam vojn in obstoječa kostnica na Sodnem vrhu.
Za skupna grobišča skrbi Občina Brezovica.
Pokopi na skupnih grobiščih se opravijo na podlagi
pristojnega organa za notranje zadeve.
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V primeru več zaporednih pokopov se jama poglobi
tako, da znaša plast zemlje najmanj 1,5 m. Upravljalec pokopališča pa v skladu z zakonom o pokopališki in pogrebni
dejavnosti, določi še druge primere, v katerih se mora jama
poglobiti.
Določila prvega odstavka tega člena veljajo le za ureditev grobov, ki se bodo urejali po uveljavitvi tega odloka.
Ureditve grobov, ki so bile in bodo opravljene do uveljavitve
tega odloka, ostanejo še naprej v veljavi.
13. člen
Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob stalno
vzdrževan in urejen.
Če je grob tako zanemarjen ali zapuščen, da ogroža
varnost ljudi in sosednjih grobov ali če kvari videz in izgled
sosednjih grobov in sam izgled pokopališča, se smatra, da
je grob zapuščen.
Upravljalec pokopališča lahko tak grob na predlog sveta KS, najemniku odvzame.
III. NAČIN POKOPA
14. člen
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih
ali obstoječih grobovih in grobnicah.
V enem žarnem grobu je lahko shranjenih tudi več žar v
skladu z ureditvenim načrtom in pravilnika o pokopališkem
redu.
15. člen
V grobove je dovoljen pokop samo v krstah iz trdega ali
mehkega lesa, v skladu s pravilnikom o pokopališkem redu.
16. člen
Na vseh grobovih velja obvezna mirovalna doba najmanj deset let.
17. člen
Prevoz pokojnika se sme opraviti le s posebnim mrliškim vozilom, katerega preskrbi upravljalec pokopališča ali
organizator pogreba.
18. člen
Pogrebna svečanost se opravi na krajevno običajen
način in se določi s pravilnikom o pokopališkem redu.
IV. PRIJAVA POKOPA IN SKLENITEV NAJEMNE
POGODBE
19. člen
Pokop odredi mrliški preglednik in tudi določi okviren
čas pokopa. Praviloma mora poteči od trenutka smrti do
pokopa najmanj 36 ur.
Točen čas določi upravljalec pokopališča v dogovoru s
svojci pokojnika.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu pokopališča, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah. Pokop se lahko opravi, ko so predloženi
vsi dokumenti, ki jih izda pristojen upravni organ.
20. člen
Sorodniki pokojnika oziroma najemniki groba sklenejo
z upravljavcem pokopališča najemno pogodbo, ki mora vsebovati:
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– podatke o grobu,
– obveznosti najemnika in upravljalca,
– čas najema, ki ne sme biti krajši od 10 let,
– višino najemnine,
– rok rednega plačila,
– splošna določila

Št.

Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki
grobov.
Upravljalec pokopališča in najemnik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.

21. člen
Višino najemnine določa občinski svet na predlog
upravljavca pokopališča.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA
POKOPALIŠČA
22. člen
Upravljalec pokopališča:
– ugotavlja pravilnost pokopaliških dokumentov za dovolitev pokopa,
– poskrbi za izdelavo ureditvenih načrtov,
– vodi ustrezno evidenco dohodkov in izdatkov ter v
zvezi s tem tudi finančno poslovanje za vsako pokopališče
posebej,
– organizira opravljanje pokopov in prekopov grobov,
– oddaja prostore za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– daje soglasje k načrtom za ureditve grobov in postavitev spomenikov,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah,
– sklepa pogodbe in izdaja splošne akte, s katerimi se
ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev, v skladu
s tem odlokom,
– skrbi za izvrševanje določil tega odloka in pravilnika
o pokopališkem redu,
– opravlja redno vzdrževanje pokopališč in spremljajočih objektov v skladu z določili tega odloka in pravilnika o
pokopališkem redu,
– opravlja in organizira investicijska dela, na podlagi
sklepa sveta KS ali sklepa občinskega sveta.
VI. DRUGE DOLOČBE
23. člen
Na pokopališčih je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje,
– stopanje in hoja po grobovih
– vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v
mrliško vežico,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– trganje cvetja in zelenja na grobovih,
– vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališčih,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov in nasadov,
– razmetavanje sveč, svetilk, vencev cvetja in drugih
predmetov,
– oddajanje grobov brez soglasja upravljalca pokopališča,
– pokopavanje pokojnika na tujem grobu brez soglasja najemnika groba in upravljalca pokopališča,
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča.
24. člen
Pokopališke poti, zgradbe, ograje in druge komunalne
naprave mora vzdrževati upravljalec pokopališča. Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi cerkev sama.
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VII. KAZENSKA DOLOČBA
25. člen
Kršitelje tega odloka in pravilnika o pokopališkem redu
se kaznuje v skladu z odlokom o javnem redu in miru Občine
Brezovica.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan v roku štirih mesecev
po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o pokopališkem
redu.
Upravljalec pokopališča uskladi svoje poslovanje s tem
odlokom v roku enega leta od njegove uveljavitve.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 14/98
Brezovica, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

1251.

Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Preserje

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 –
odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97), 48.
člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in 18.
člena statuta Občine Brezovica (Naš časopis, maja 1995) je
Občinski svet občine Brezovica na 31. redni seji dne 12. 2.
1998 sprejel

SKLEP
o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Preserje
1. člen
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Preserje se dovoljuje brezplačen prenos družbene lastnine oziroma lastninske pravice na nepremičnini:
– parc. št. 256 v izmeri 188 m2 – stavbišče – gasilski
dom,
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CANKOVA–TIŠINA

ki je vpisana v zemljiško knjižnem vložku št. 550 k.o.
Preserje, ki je družbena last v uporabi Občine Ljubljana Vič.

1253.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču.
Št. 11/98
Brezovica, dne 23. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova–Tišina (Uradni list
RS, št. 47/96), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 35/97) ter
21. člena statuta Občine Cankova–Tišina (Uradni list RS,
št. 53/95) je občinski svet na 34. redni seji dne 3. 4. 1998
sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda
1252.

Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Podpeč

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 –
odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97),
48. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in
19. člena statuta Občine Brezovica (Naš časopis, maja
1995) je Občinski svet občine Brezovica na 31. redni seji
dne 12. 2. 1998 sprejel

SKLEP
o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Podpeč
1. člen
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Podpeč se dovoljuje brezplačen prenos družbene lastnine oziroma lastninske pravice na nepremičninah:
– parc. št. 159 v izmeri 170 m2 – stavbišče – gasilski
dom
– parc. št. 268 v izmeri 23 m2 – “mesnica”,
ki so vpisane v zemljiško knjižnem vložku št. 185 k.o.
Preserje, ki je družbena last v uporabi Občine Ljubljana Vič.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču.
Št. 10/98
Brezovica, dne 23. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občina Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvodnjavanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri služijo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki
nastaja v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih,
za odvajanje padavinskih voda iz naselij, katera so (bodo)
priključena na kanalizacijsko omrežje in obveznosti in pravice upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno
kanalizacijo,
4. odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda.
3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična in pravna
oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in/ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
Občina v svojih planih določa območja, na katerih je
zgrajena ali pa je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA, NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO SISTEMI
JAVNE KANALIZACIJE TER ODVAJANJE
PADAVINSKIH VODA
4. člen
Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik
in so njegova last, štejejo kanalski priključki, priključni jaški
ter kanalska mreža od objekta uporabnika, ne glede na
dolžino in profil, do priključka na javno kanalizacijo, z vsemi
objekti in napravami v zgradbah in na zemljišču.
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5. člen
Gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda občina na območjih, kjer obstajajo
sistemi javne kanalizacije, zagotavlja v javnem podjetju, režijskem obratu, s podelitvijo koncesije (v nadaljnjem besedilu:
upravljalec).
6. člen
Upravljalec mora vsako leto najkasneje do 31. januarja
za tekoče leto predložiti občinski upravi, finančno ovrednoten plan rednega in investicijskega vzdrževanja objektov in
naprav iz 7. člena tega odloka ter elemente za oblikovanje
cen storitev.
Javne dobrine
7. člen
Infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežja ter mobilna in druga sredstva, ki so v skladu s predpisi namenjena
za izvajanje dejavnosti odvajanja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, so:
a) magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode med naselji,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinskih
voda na magistralnem kanalizacijskem omrežju,
– centralne čistilne naprave,
b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne vode ter padavinske vode v mešanih sistemih med manjšimi naselji oziroma
med posameznimi sekundarnimi omrežji,
– črpališča za prečrpavanje odpadne vode ter padavinske vode na primarnem kanalizacijskem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadne vode za več manjših
naselij,
c) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi mešanega kanalskega sistema in ločenega kanalskega sistema, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem območju,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na omrežju sekundarnega sistema,
– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem
območju.
Objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda v
meteorno kanalizacijo so objekti skupne komunalne rabe.
Novozgrajeni objekti in naprave za odvajanje odpadnih
voda morajo biti praviloma zgrajeni v ločenem sistemu odvajanja voda.
Lastnik objektov in naprav iz tega člena sklene z izvajalcem javne službe pogodbo o prenosu v kateri se določijo
medsebojna razmerja med lastnikom in izvajalcem.
8. člen
Nepremičnine, ki služijo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda po določbah tega
poglavja, so javno dobro. O ustanovitvi oziroma prenehanju
javnega dobra odloča občinski svet občine.
9. člen
Objekte in naprave za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda lahko pod enakimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji uporablja vsakdo.
Uporaba objektov in naprav iz 7. člena tega odloka je
obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
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Po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja,
so se uporabniki dolžni v roku enega leta priključiti na javno
kanalizacijo in opustiti greznico kot začasen objekt za čiščenje odpadnih voda.
10. člen
Upravljalec vodi kataster kanalizacijskega omrežja, ki
mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 7. člena
tega odloka ter register kanalskih priključkov.
11. člen
Naprave in objekti uporabnika so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno prvega priključnega jaška na javno kanalizacijo,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda, za čas do priključitve na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.
Objekti in naprave iz tega člena so v lasti in upravljanju
uporabnika.
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih
in padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
Priključitev na kanalizacijsko omrežje
12. člen
Uporabnik pridobi priključek na javno kanalizacijsko
omrežje na podlagi prijave ter predložene ustrezne tehnične
dokumentacije (lokacijska dokumentacija oziroma odločba
o priglasitvi del, projekt hišne kanalizacije in situacijski načrt
priključnega mesta).
Če je prijava popolna, in če uporabnik izpolni vse zahtevane pogoje, je upravljalec dolžan izdati soglasje za kanalizacijski priključek v tridesetih dneh.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji
ni možna, mora upravljalec uporabnika seznaniti o razmerah
in pogojih, pod katerimi bo priključitev možna v roku tridesetih dni.
Uporabnik, ki je pristopil k sofinanciranju izgradnje kanalizacije, in ki izpolnjuje svoje obveznosti po pogodbi o
sofinanciranju kanalizacijskega sistema, dobi priključek v
skladu s projekti (do dvorišča, parcele). Uporabnik v lastni
režiji in na svoje stroške izvede hišni priklop na kanalizacijsko omrežje.
Za lastniško in najemno stanovanje v stanovanjskem
bloku se prav tako plačuje priklop oziroma sofinanciranje pri
izgradnji kanalizacijskega sistema kot vsa druga gospodinjstva v naselju, če ni drugače določeno.
13. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede
upravljalec, oziroma ob soglasju in pod nadzorom upravljalca uporabnik. Mesto priključka določi upravljalec. Upravljalec izvede priključek, ko uporabnik izpolni pogoje, ki so
določeni v soglasju za priključek. O opravljeni priključitvi
izda upravljalec ustrezno potrdilo. Upravljalec na stroške
uporabnika izdela izvedbeni načrt pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
14. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v
primeru rušenja priključnega objekta. Priključek na javno
kanalizacijo odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi
izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
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15. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek
na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in priključek
ni strokovno izveden, upravljalec lahko priključek izvede na
stroške uporabnika, tako da je ta usklajen z določbami tega
odloka.
16. člen
Upravljalec javne kanalizacije ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega
vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je
lastnik ali upravljalec objektov oziroma zemljišča, na katerem so kanalizacijski objekti in naprave.
Upravljalec mora po opravljenem delu vzpostaviti na
zemljišču prejšnje stanje in povrniti lastniku nepremičnine
dejansko nastalo škodo.
17. člen
Vsakdo, ki povzroči škodo na kanalizacijskih objektih
in napravah ali ki povzroči škodo s škodljivimi odplakami, je
dolžan to škodo povrniti.
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Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov za čiščenje odplak. Praznjenje objektov se
opravlja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Pooblaščena organizacija vodi register objektov za
čiščenje odplak.
Za končno dispozicijo vsebine objektov za čiščenje
odplak si mora izvajalec oziroma lastnik pridobiti dovoljenje
pristojnega organa, razen če se vsebino objektov za čiščenje odplak prazni na komunalno čistilno napravo. V tem
primeru se postopek določi s pravilnikom za delovanje čistilne naprave.
22. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odvajati na območje varstvenih pasov vodnih virov.
23. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojnično jamo
ali zbiralnik za gnojevko pri hlevih na izplakovanje. Gnojišča
morajo biti zgrajena tako, da gnojevka ne sme odtekati v
javno kanalizacijo, v površinske vode ali v podtalnico oziroma kako drugače onesnaževati okolja.

Odvajanje odpadnih industrijskih voda v javno
kanalizacijsko omrežje

IV. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

18. člen
Industrijskih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijsko omrežje brez predhodnega čiščenja, oziroma brez soglasja upravljalca.
Upravljalec mora najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh
spremembah na stroške uporabnika po pooblaščeni organizaciji zagotoviti analizo odpadne vode, izdelano v skladu z
veljavno zakonodajo. Upravljalec lahko odredi tudi pogostejše analize. V primeru, da te analize pokažejo neustreznost
odpadnih voda, nosi njihove stroške uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljalec.

24. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– priključnine,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.

19. člen
Izvajalec gradbenih del mora preprečiti odtekanje vode
z gradbiščnih površin v javno kanalizacijo, da se prepreči
odplavljanje gradbenega materiala oziroma drugega materiala.
Če pride pri tem do ogrožanja javne kanalizacije, mora
izvajalec gradbenih del obvestiti upravljalca. Izvajalec je dolžan povrniti stroške popravila javne kanalizacije.
III. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH IN
PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV
JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
20. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak (greznice, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje
odplak imajo na območjih, predvidenih s planom občine
(3. člen tega odloka) lahko le začasen značaj.
Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno
upravno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje
tudi pristojna občinska služba oziroma občinska uprava.
21. člen
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico,
speljati jih je treba v meteorno kanalizacijo, kjer ta obstaja.

25. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir.
Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda.
26. člen
Višino kanalščine in cene čiščenja odpadnih voda na
predlog upravljalca in v skladu z veljavnimi predpisi potrjuje
občinski svet. Upravljalec mora v predlogu za potrditev cene
predložiti posamezne elemente cene.
Kanalščina vsebuje pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne vode v kanalizacijsko omrežje, stroške enostavne in razširjene reprodukcije. Količina odvedene odpadne vode se
meri po stanju vodomera in sicer v m3 porabljene vode. V
primeru, da upravljalec ali uporabnik ugotovi, da je vodomer
v okvari oziroma ni mogoče odčitati dejanske porabe vode,
se kanalščina obračuna pavšalno na osnovi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
Občinski svet na predlog upravljalca lahko določi drug
način plačevanja kanalščine. V nekaterih primerih lahko sklene izvajalec javne službe z uporabnikom posebno pogodbo
v skladu s tarifnim pravilnikom.
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Ceno čiščenja odpadnih voda v čistilnih napravah se
določi na podlagi količine odpadne vode, cene za enoto za
enoto in faktorja onesnaženosti.
27. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje plača
uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela stroškov za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema. Višino
priključnine na predlog upravljalca potrdi občinski svet.
Priključnino plača uporabnik objekta, kateri ni sofinanciral izgradnje kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav na
območju občine.
28. člen
Občinski svet lahko z odloki določi obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V odloku, s
katerim se taksa uvede, mora biti določen način pobiranja in
višina takse.
29. člen
Stanje na vodomeru, ki je podlaga za obračun kanalščine in cene za čiščenje odpadnih voda, odčituje pooblaščeni delavec upravljalca, ki se mora ob vstopu v objekt
izkazati s pisnim pooblastilom.
30. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in strošek
čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa
upravljalca. Če uporabnik meni, da obračun ni pravilen,
lahko v osmih dneh od prejetja računa vloži pismeni ugovor
na upravljalca kanalizacije.
Če je v objektu več uporabnikov se račun za porabljeno vodo izstavi upravniku objekta. Če ta ni določen, se
račun izstavi hišnemu svetu ali drugemu ustreznemu skupnemu organu lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev na
posamezne uporabnike.
31. člen
Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega
omrežja ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave in
omrežje nepoškodovano.
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– če odvaja industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo brez ali v nasprotju s soglasjem upravljalca,
– če ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih
voda v skladu z določili 20., 21. in 22. člena tega odloka,
– če odvaja odpadne vode v izvirne in talne vode,
– če nima urejenega zbiranja odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov v skladu s 23. členom tega odloka,
– če ne plačuje stroškov čiščenja odpadnih voda oziroma kanalščine.
Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 30.000 tolarjev se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
33. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
sprejme upravljalec pravilnike. Pravilniki začnejo veljati, ko
nanje da soglasje občinski svet.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalna nadzorna služba (redarji) in pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
Občinski svet sprejme v enem letu od začetka veljavnosti tega odloka sklep, s katerim določi nepremičnine, ki so
namenjene oskrbi s pitno vodo, ki imajo značaj javnega
dobra.
36. člen
Določilo 10. člena se do vzpostavitve katastra komunalnih naprav uporablja le za objekte in naprave, zgrajene
po uveljavitvi tega odloka. Vzpostavitev katastra komunalnih
naprav mora biti izvedena v roku petih let.
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-12/98-1
Cankov–Tišina, dne 6. aprila 1998.

V. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, fizična oseba
ali samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju z 9., 12., 13., 18. členom tega
odloka,
– če ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja,
– če ne gospodari z objekti in napravami iz 11. člena
tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in
padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje,
– če odjavi ali dovoli odjavo priključka v nasprotju z
določili 14. člena tega odloka,
– če priključi objekt oziroma izvede priključek na javno
kanalizacijo brez soglasja upravljalca,
– če neupravičeno ne dopusti upravljalcu dostop do
kanalizacijskih objektov in naprav za potrebe vzdrževanja,
meritev in snemanj,

Predsednik
Občinskega sveta
Občine Cankova–Tišina
Franc Horvat, st. l. r.

ČRENŠOVCI
1254.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Črenšovci

Na podlagi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 1/88) v skladu s
104. členom statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS,
št. 30/95 in 17/96) je Občinski svet občine Črenšovci na
29. seji dne 6. 4. 1998 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Črenšovci

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci za leto 1998 znaša
0,031 SIT.
2. člen
Ta sklep velja od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998 in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 182/98
Črenšovci, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

ČRNOMELJ
1255.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Loka Črnomelj”

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 12. in
19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95
in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 6. 2.
1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
– naslednja naselja: Adlešiči, Bedenj, Dolenjci, Fučkovci, Gorenjci pri Adlešičih, Jankoviči, Mala sela, Marindol, Miliči, Paunoviči, Pobrežje, Pribinci, Purga, Velika sela,
Vrhovci, Žuniči, Cerkvišče, Dragoši, Griblje, Butoraj, Velika
Lahinja, Zorenci, Čudno selo, Desinec, Tribuče, Bistrica,
Blatnik pri Črnomlju, Dobliče, Doblička Gora, Grič pri Dobličah, Jelševnik, Jerneja vas, Kanižarica, Miklarji, Gornja Paka, Mihelja vas, Petrova vas, Rožanec, Ručetna vas, Dolnja
Paka, Mavrlen, Naklo, Otovec, Rodine, Rožič Vrh, Sela pri
Otovcu, Stražnji Vrh, Talčji Vrh, Tušev Dol in Zajčji Vrh ter
naselje Lokve, razen hišnih št.: 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B,
5C, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 30, 31, 32, 32A, 34, 35, 35A,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 64A, 65,
71, 72 in 74.
2. za podružnično šolo Adlešiči od 1. do 4. razreda:
– naslednja naselja: Adlešiči, Bedenj, Dolenjci, Fučkovci, Gorenjci pri Adlešičih, Jankoviči, Mala sela, Marindol, Miliči, Paunoviči, Pobrežje, Pribinci, Purga, Velika sela,
Vrhovci, Žuniči, Čudno selo, Desinec in Tribuče.
3. za podružnično šolo Griblje od 1. do 4. razreda:
– naslednja naselja: Cerkvišče, Dragoši in Griblje.”
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-27/96
Črnomelj, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Loka Črnomelj”
1256.
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Loka Črnomelj” (Uradni list RS,
št. 6/97) se spremeni tako, da se za 9. členom besedilo
“4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb”
nadomesti z besedilom “4. Šolski okoliš”.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednje ulice v mestu Črnomelj: Na bregu, Ulica
Marjana Kozine, Nova Loka, Viniška cesta, Kočevje, Ulica
Danila Bučarja, Ulica heroja Jožeta Mihelčiča, Čopova ulica, Marentičeva ulica, Kidričeva ulica, Pri stadionu, Grajska
cesta, Pri mostu, Vodnikova ulica, Nazorjeva ulica, Tomšičeva ulica, Trubarjeva ulica, Ločka cesta, Butorajska cesta,
Majer, Bevkova ulica, Gubčeva ulica, Ulica Drage, Prečna
ulica, Ulica ob lozi, Krpanova ulica, Linhartova ulica;

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj”

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 12. in
19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95
in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 6. 2.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj”
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj” (Uradni list
RS, št. 6/97) se spremeni tako, da se za 9. členom besedilo “4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb” nadomesti z besedilom “4. Šolski okoliš”.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
– naslednje ulice v mestu Črnomelj: Ulica heroja Stariha, Partizanska pot, Cankarjeva ulica, Čardak, Prešernova
ulica, Kajuhova ulica, Ulica Moša Pijade, Ulica 21. oktobra,
Delavska pot, Ulica pod smreko, Ulica padlih borcev, Semiška cesta, Ulica Lojzeta Fabjana, Ulica Na utrdbah, Ulica
Staneta Rozmana, Ulica Mirana Jarca, Trg svobode, Ulica
pod lipo, Zadružna cesta, Vojinska cesta, Ulica belokranjskega odreda, Ulica Sadež, Vrtna ulica, Ulica Na pristavah,
Ulica 11. avgusta, Belokranjska cesta, Ulica Otona Župančiča, Šolska ulica, Kurirska steza, Metliška cesta, Železničarska cesta, Trdinova ulica, Ulica pod gozdom, Ulica bratov Klemenc, Zelena pot, Kolodvorska cesta;
– naslednja naselja: Svibnik, Vranoviči, Dolenja vas pri
Črnomlju, Vojna vas in Zastava ter
– v naselju Lokve naslednje hišne številke: 1, 2, 2A, 3,
4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 30, 31, 32, 32A,
34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,
48A, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63,
64, 64A, 65, 71, 72 in 74.”
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-26/96
Črnomelj, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1257.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola komandanta Staneta,
Dragatuš”

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 12. in
19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95
in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 6. 2.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola komandanta Staneta,
Dragatuš”
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš”
(Uradni list RS, št. 6/97) se spremeni tako, da se za
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9. členom besedilo “4. Območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih potreb” nadomesti z besedilom “4. Šolski
okoliš”.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter po vzgoji in varstvu predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:
Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri Dragatušu, Dolenji Suhor pri Vinici, Dragatuš, Dragovanja vas, Golek, Gornji Suhor pri Vinici, Knežina, Kvasica, Mala Lahinja, Mali
Nerajec, Obrh pri Dragatušu, Podlog, Pusti Gradac, Sela pri
Dragatušu, Šipek, Tanča Gora, Veliki Nerajec in Zapudje.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-29/96
Črnomelj, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1258.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Stari trg ob Kolpi”

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 12. in
19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95
in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 6. 2.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Stari trg ob Kolpi”
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Stari trg ob Kolpi” (Uradni list RS, št.
6/97) se spremeni tako, da se za 9. členom besedilo
“4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb”
nadomesti z besedilom “4. Šolski okoliš”.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju šolskega okoliša, ki obsega:
– naslednja naselja na območju Občine Črnomelj: Breg
pri Sinjem Vrhu, Dečina, Deskova vas, Dolenja Podgora,
Dolenji Radenci, Gorenja Podgora, Gorenji Radenci, Hrib,
Kot ob Kolpi, Kovača vas, Močile, Prelesje, Sodevci, Srednji Radenci, Stari trg ob Kolpi in Zagozdac ter
– naslednja naselja na območju Občine Kočevje: Paka, Predgrad, Jelenja vas, Kralji, Vimolj, Brezovica, Nemška
Loka, Dol, Čeplje, Laze, Vrt, Bilpa, Žlebi in Bukova gora.”
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-30/96
Črnomelj, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1259.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Vinica”

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 12. in
19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95
in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 6. 2.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Vinica”
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda “Osnovna šola Vinica” (Uradni list RS, št. 6/97) se
spremeni tako, da se za 9. členom besedilo “4. Območje
zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb” nadomesti z
besedilom “4. Šolski okoliš”.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Vinica, Drenovec, Sečje selo, Ogulin, Golek pri
Vinici, Podklanec, Bojanci, Stara Lipa, Nova Lipa, Drežnik,
Hrast pri Vinici, Perudina, Učakovci, Kovačji Grad, Vukovci,
Preloka, Zilje, Balkovci, Sinji Vrh, Damelj, Draga pri Sinjem
Vrhu, Kot pri Damlju, Gorica, Daljne Njive, Špeharji in Selce
pri Špeharjih.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-28/96
Črnomelj, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

DIVAČA
1260.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih
ukrepih na vplivnem območju vodnega vira
Kozjane

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na 37. redni
seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni
določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih
na vplivnem območju vodnega vira Kozjane
1. člen
V odloku o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane
(Uradni list RS, št. 37/96), se črta drugi odstavek 5. člena
in se nadomesti z naslednjim besedilom:
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano odlagati kakršnekoli odpadke. Rastlinska zaščitna sredstva in gnojila
se lahko uporabljajo v skladu z uredbo o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 27/12
Divača, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

GORNJA RADGONA
1261.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem
načrtu za kanalski kolektor v Gornji Radgoni

Na podlagi 15., 16. in 36. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) in 37. 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, 52/93, 56/93 in 44/97) je župan Občine
Gornja Radgona sprejel dne 9. 4. 1998

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu
za kanalski kolektor v Gornji Radgoni
I
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev
odloka o lokacijskem načrtu za kanalski kolektor v Gornji
Radgoni, ki ga je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring, d.o.o., Murska Sobota, pod št. 5/98 UN-GR,
aprila 1998.

Uradni list Republike Slovenije
II
Javna razgrnitev lokacijskega načrta se začne naslednji
dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in v prostorih Občine Gornja
Radgona in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno
razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času
javne razgrnitve osnutka se organizira javna obravnava, ki bo
v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona, v torek,
28. 4. 1998, s pričetkom ob 17. uri.
III
Pripombe in stališča ter druge predloge, ki jih podajo
zainteresirani fizične in pravne osebe, se pošiljajo županu
Občine Gornja Radgona.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-36/98-3
Gornja Radgona, dne 9. aprila 1998.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

1262.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gornja
Radgona – Velclov vrt

Na podlagi 15., 16. in 36. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) in 37. 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, 52/93, 56/93 in 44/97) je župan Občine
Gornja Radgona sprejel dne 9. 4. 1998

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Gornja Radgona – Velclov vrt
I
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu Gornja Radgona – Velclov vrt (Uradne objave, št.
25/88 in Uradne objave v lokalnem časopisu Prepih, št.
13/98), ki ga je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring, d.o.o., Murska Sobota, pod št. 7/98-UN-GR,
aprila 1998.
II
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in
v prostorih Občine Gornja Radgona in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka se
organizira javna obravnava, ki bo v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona, v torek, dne 28. 4. 1998, s pričetkom ob 18. uri.
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III
Pripombe in stališča ter druge predloge, ki jih podajo
zainteresirane fizične in pravne osebe, se pošiljajo županu
Občine Gornja Radgona.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 028-12/98
Gornja Radgona, dne 9. aprila 1998.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

1263.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
mestno središče Gornja Radgona

Na podlagi 15., 16. in 36. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) in 37. 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, 52/93, 56/93 in 44/97) je župan Občine
Gornja Radgona sprejel dne 9. 4. 1998

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
mestno središče Gornja Radgona
I
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu mestno središče Gornja Radgona (Uradne objave, št.
32/87 in 17/90 in Uradne objave v lokalnem časopisu
Prepih, št. 14/98), ki ga je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, pod št. 6/98UN-GR, aprila 1997.
II
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in v
prostorih Občine Gornja Radgona in traja 30 dni. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi
zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka se organizira
javna obravnava, ki bo v prostorih Krajevne skupnosti Gornja
Radgona, v torek, dne 28. 4. 1998, s pričetkom ob 17.30.
III
Pripombe in stališča ter druge predloge, ki jih podajo
zainteresirane fizične in pravne osebe, se pošiljajo županu
Občine Gornja Radgona.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 028-7/97-3
Gornja Radgona, dne 29. avgusta 1997.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
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2. v prostorih in na poslopju sedeža Občine Gornji
Petrovci,
3. na svečanih sejah občinskega sveta,
4. ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
5. na prireditvah, ki predstavljajo občino,
6. na listinah, ki jih izstavlja ali podeljuje občina v slovesni obliki,
7. na vabilih, čestitkah, vizitkah in ostalih uradnih listinah, ki jih za službene namene uporabljajo občinski organi,
8. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.

1264.

Odlok o uporabi grba in zastave Občine Gornji
Petrovci

Na podlagi prvega odstavka 10. in 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 45/94 – odločba US RS in
Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95 – odločba US RS,
39/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97),
7. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.
31/95 je Občinski svet občine Gornji Petrovci na
26. izredni seji dne 1. 4. 1998 sprejel

ODLOK
o uporabi grba in zastave Občine Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja uporabo grba in zastave Občine Gornji
Petrovci.
2. člen
Grb in zastava Občine Gornji Petrovci se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s
tem odlokom.
3. člen
Geometrijska likovna ter barvna pravila za oblikovanje
grba in zastave so v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo
Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike
Slovenije izobešena v skladu z zakonom.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se
odvijajo na območju Občine Gornji Petrovci, postavljena,
položena oziroma izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih občin, tujimi zastavami, oziroma skupaj z drugimi
znamenji, morata biti postavljena v skladu za zakonom, če ni
s tem odlokom drugače določeno.
5. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Gornji Petrovci.
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, ugotovi, da se grb ali zastava uporabljata v nasprotju s
prvim in drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo
odstranitev grba in zastave.
6. člen
Grba, zastave ali njenih sestavnih delov se ne sme
zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec
ter za označevanje blaga ali storitev.
II. GRB
7. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih
občinskih organov,

8. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina
Gornji Petrovci predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v
skladu s pravili in običaji takšnih prireditev in shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Gornji Petrovci,
3. na poslopjih, v katerih so uradni prostori oziroma
sedeži krajevnih skupnosti,
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s
tem odlokom.
9. člen
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva in druge
organizacije ali skupnosti, ki imajo sedež v Občini Gornji
Petrovci, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v
določenih primerih ali prostorih in sicer:
– v njihovi firmi, štampiljki ali imenu,
– v njihovem zaščitnem znaku,
– na njihovih proizvodih kot nezaščitena označba proizvoda,
– ob propagiranju svojih proizvodov, v sredstvih javnega obveščanja,
– v priznanjih, ki jih podeljujejo najboljšim proizvodom
na sejmih, razstavah in podobno,
– v obliki našitkov na društvenih praporih, delovnih oblekah in uniformah,
– na svečanih listinah ali priznanjih,
– v obliki spomenikov ali značk.
10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba, mora biti
priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe grba. Če gre za označbo prireditve mora
nosilec v vlogi opredeliti idejno in vsebinsko namembnost
grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov
uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, barvni
tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezanje, rezbarjenje, fotografija itd.) in naklado.
Idejno, vsebinsko in tehnično dokumentacijo prosilec z
ustreznimi opisi in predlogami predloži uradu župana Občine Gornji Petrovci.
11. člen
Uporabo simbolov grba dovoljuje urad župana Občine
Gornji Petrovci z odločbo.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbola grba,
se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba grba, rok
uporabe in namen uporabe grba.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če
ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v
odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz
simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu Občine
Gornji Petrovci.
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O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjih odstavkov tega
člena, odloča župan Občine Gornji Petrovci.
12. člen
Za pravilno uporabo simbolov grba skrbi urad župana
Občine Gornji Petrovci, ki daje potrebna pojasnila glede
njihove uporabe, sprejema vloge iz 10. člena tega odloka in
opravlja tudi vsa strokovna in administrativna dela v zvezi z
vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
III. ZASTAVA
13. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež
Občine Gornji Petrovci.
Ob prazniku Občine Gornji Petrovci, se izobesi zastava
na poslopjih, v katerih so prostori oziroma sedeži krajevnih
skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava je
izobešena ves čas praznika.
14. člen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Občina
Gornji Petrovci predstavlja, oziroma katerih se udeležuje v
skladu s pravili in običaji takšnih shodov,
2. v počastitev krajevnih praznikov, ob jubilejih, komemoracijah, javnih prireditvah in obisku delegacij prijateljskih
mest,
3. ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike
Slovenije,
4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju
s tem odlokom.
15. člen
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v roku
24 ur za tem, ko je prenehal razlog za izobešanje zastav.
16. člen
Če je zastava izobešena na drogu horizontalno, mora
biti izobešena tako, da je vidra z ribo v gobcu obrnjena proti
drogu.
Če je zastava izobešena na drogu vertikalno, mora biti
izobešena tako, da vidra z ribo v gobcu gleda navzgor proti
zastavinemu obešalniku.
IV. PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE
17. člen
Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba
Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike
Slovenije.
Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije,
veljajo za način nujne uporabe določila zakona.
V. NADZORSTVO
18. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje župan Občine
Gornji Petrovci.

Št.
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VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in največ
70.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti:
1. če se uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino,
ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen),
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 5. člena odloka),
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom ali tako, da krni ugled Občine Gornji Petrovci (drugi
odstavek 5. člena),
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali
njune sestavne dele (6. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in največ
40.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Rok za izdelavo ter uporabo grba in zastave Občine
Gornji Petrovci je eno leto po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1120/98
Gornji Petrovci, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

Barvno pravilo za oblikovanje grba
Občine Gornji Petrovci
Opis grba, splošno: v deljenem ščitu zgoraj na srebrnem polju štirinajst (14, 7 + 7 ) modrih hišic z rdečimi
strehami, spodaj na modrem polju srebrna vidra (mustelidae
– lutra lutra) z zlato ribo.
Predstavitev grba – blazon: grb Občine Gornji Petrovci
je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na srebru prvega polja lebdi v dveh vrstah (sedem plus sedem = 7 + 7 ) štirinajst hišic z rdečimi trikotnimi
strehami s polkrožnim vohodom v pritličju in po dvema linama v nadstropju.
V modrini drugega polja lebdi srebrna vidra (mustelidae
– lutra, lutra), opremljena z rdečimi kremplji ter z zlato ribo v
gobcu. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni
grafiki (in v miniaturi), v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z
barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
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Geometrijsko, likovno ter barvno pravilo za oblikovanje
zastave Občine Gornji Petrovci
Splošno: zastava Občine Gornji Petrovci je modra z
belo vidro (mustelidae – lutra, lutra) na sredini zastavine rute
ter z belim pravokotnikom ( V/3 : 2 x V/3), položenim
horizontalno v vsakega od štirih kotov.
Opis: modro-bela ruta občinske zastave je krojena v
razmerju, višine “V” proti dolžini “L” ena proti dve celi in pet
desetin, oziroma “V” : “L” = 1 : 2,5.
Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena
vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj
enaki, drugo oziroma srednje polje je kvadratno.
Prvo in tretje (zadnje) barvno polje sta deljeni tretjinsko
horizontalno na belo-modro-belo barvo s tem, da se modri
progi zlivata v modrino drugega (srednjega) kvadrata; le-ta
nosi glavni atribut občinskega grba, belo vidro (mustelidae –
lutra, lutra) z rdečimi kremplji na nogah ter z rumeno ribo v
gobcu.
Podoba atributa ne sme biti daljša od 9/10 (devet
desetin) osnovnice srednjega kvadrata (“V”) in ne krajša od
7/10 (sedem desetin) iste stranice.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del tega odloka.

1265.

Odlok o občinskem prazniku Občine Gornji
Petrovci

Na podlagi 9. člena statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 31/95) je Očinski svet občine Gornji
Petrovci na seji dne 1. aprila 1998 sprejel

ODLOK
o občinskem prazniku Občine Gornji Petrovci
1. člen
Občina Gornji Petrovci ima svoj občinski praznik.
2. člen
Praznik Občine Gornji Petrovci je 18. avgust.
3. člen
Občina Gornji Petrovci obeležuje svoj občinski praznik
s slavnostno sejo. Ob občinskem prazniku se podeljujejo
nagrade in priznanja Občine Gornji Petrovci.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1124/98
Gornji Petrovci, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

1266.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Jesenice za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice
na 39. seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Jesenice za leto 1997
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Jesenice
za leto 1997.
2. člen
Konsolidirana bilanca javne porabe Občine Jesenice
za leto 1997 izkazuje:
– prihodki
1.658,652.114,40 SIT
– odhodki
1.652,959.926,12 SIT
– presežek prihodkov
5,692.188,28 SIT
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1997 izkazuje:
– prihodke
0,00 SIT in
– odhodke
4,786.047,90 SIT.
Neto zadolževanje Občine Jesenice za leto 1997 znaša –4,786.047,90 SIT.
Povečanje sredstev na računih Občine Jesenice za
leto 1997 znaša 906.140,38 SIT.
3. člen
Financiranje javne porabe Občine Jesenice v letu 1997
je potekalo preko žiro računa proračuna Občine Jesenice in
žiro računa Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice.
Zaključni račun žiro računa proračuna Občine Jesenice za leto 1997 izkazuje:
– prihodke v višini
1.517,162.707,53 SIT
– odhodke z odhodki
financiranja v višini
1.516,256.567,15 SIT
– presežek prihodkov v višini
906.140,38 SIT.
Zaključni račun žiro računa Sklada stavbnih zemljišč
Občine Jesenice za leto 1997 izkazuje:
– prihodke v višini
187,930.658,26 SIT
– odhodke v višini
187,930.658,26 SIT
– presežek prihodkov
0,00 SIT
4. člen
Obvezna rezerva proračuna Občine Jesenice za leto
1997 obsega:
– prihodke
15,739.784,10 SIT in
– odhodke
3,689.187,96 SIT
– ostanek sredstev rezerve
12,050.596,14 SIT.
5. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih
in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna in Sklada
stavbnih zemljišč, pregled prihodkov in odhodkov sredstev
rezerv in pregled porabe sredstev tekoče proračunske rezerve, ki so priloga tega odloka.
6. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 401-2/96
Jesenice, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

1267.

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za
leto 1998

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 16/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 26/97) ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96,
37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 39. seji dne
26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1998

Št.

II. območje od 6 % do 8 %, ki obsega:
Ostala naselja mesta Jesenice ter primestna naselja:
Podmežakla, Slovenski Javornik, Koroška Bela, Hrušica,
Blejska Dobrava, Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica,
Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba.
III. območje od 4 % do 6,5 %, ki obsega:
Mesto Jesenice med reko Savo Dolinko in železniško
progo Jesenice–Nova Gorica, naselje Podkočna ter primestna naselja Kočna, Lipce, Potoki in Ajdna.
IV. območje od 2,5 % do 5 %, ki obsega:
Vsa ostala območja Občine Jesenice, ki niso opredeljena v območjih I., II., III.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na podlagi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Jesenice za leto 1997 (Uradni list RS, št. 40/97).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Jesenice, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1998.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračunava po JUS U. C. 2. 100 za III.
stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja
in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12.
1997 119.500 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Jesenice za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo 15.170 SIT m2 koristne stanovanjske
površine,
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi (vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) 6.830
SIT/m2,
– za komunalne objekte in naprave kolektivne (skupne)
rabe (ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje)
8.340 SIT/m2.

31 / 18. 4. 1998 / Stran 2053

1268.

Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za
nameščanje obvestil in reklam na območju
Občine Jesenice

Na podlagi 4., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter v skladu s 4. in
7. členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) ter 26. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96)
je Občinski svet občine Jesenice na 39. seji dne 26. 3.
1998 sprejel

ODLOK
o postavljanju in upravljanju objektov
za nameščanje obvestil in reklam
na območju Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v
odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 7 % do 9 %, ki obsega:
Mesto Jesenice, zahodno od potoka Ukova in severno
od železniške proge Ljubljana–Jesenice–Beljak; Mejni plato Karavanke, Počivališče Jesenice in Plavški travnik I. in II.

1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje objektov in naprav za nameščanje obvestil in reklam v obliki
plakatov, napisov, znakov, svetlobnih napisov, transparentov, tabel, panojev, simbolov ipd. (v nadaljevanju: obvestilni
in reklamni objekti) v Občini Jesenice.
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2. člen
Obvestilni in reklamni objekti so trajni in začasni. Začasni obvestilni in reklamni objekti so tisti, za katere se s strani
občinske uprave izda soglasje za določen čas, največ do
enega leta, brez možnosti podaljšanja.

12. Baldahin je nadstrešek iz blaga ali drugega materiala s sliko ali napisom firme, dejavnosti ali izdelka.
13. Reklamna tabla na drogu javne razsvetljave je reklamna tabla, ki je nameščena na drogu javne razsvetljave in
je pravokotne oblike, velikosti največ 100 x 150 cm.

3. člen
Obvestilni objekti so tisti, ki so nujno potrebni za usmerjanje k podjetju ali dejavnosti in so nameščeni v križiščih
in ob cestnih priključkih ter napisi firm na lastnih objektih.
Reklamni objekti so tisti, ki opozarjajo na izdelek, firmo
ali dogodek in niso nujno potrebni za usmerjanje k podjetju
ali dejavnosti.

III. POSTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE OBVESTILNIH
IN REKLAMNIH OBJEKTOV

II. VRSTE OBVESTILNIH IN REKLAMNIH OBJEKTOV
4. člen
Obvestilni objekti so:
1. Informacijska tabla je tabla na kateri je napisano ime
firme in dejavnost, nameščena na lastni zgradbi in je po
zakonu ali odloku občine obvezna. Dimenzije, oblika, material in barve teh tabel niso predpisane. Praviloma jih lastniki
postavijo sami, v skladu s predpisi, ki določajo, da je tabla
obvezna.
2. Skupinska informacijska tabla je tabla, ki ima funkcijo smerokaza v križiščih in ob cestnih priključkih ter je pripravljena za namestitev največ osmih tabel, velikosti
30 x 100 cm, skupne velikosti 240 x 100 cm, oziroma šestnajstih tabel, velikosti 30 x 100 cm, razporejenih v dva
stolpca tako, da je skupna dimenzija table 240 x 200 cm.
3. Občinska informacijska tabla je tabla, ki obvešča o
meji občine ali o sedežu občine, katere površina je največ
2 m2.
4. Reklamna tabla je plošča na kateri je napisana reklama za firmo, izdelek ali dogodek. Oblika in dimenzije morajo
biti usklajene s pogoji navedenimi v soglasjih, na osnovi
katerih je taka tabla postavljena. Praviloma tovrstne reklamne table postavljajo lastniki sami.
5. Jumbo pano je pano velikih dimenzij (5,10 x 2,40
ali 3 x 4 m).
6. Reklamni steber je steber na katerega se lepijo ali
nameščajo reklame. Steber je betonski in je valjaste oblike
premera od 60 do 100 cm in višine do 2,5 m.
7. Svetlobna reklamna tabla je način oglaševanja, reklamiranja, kjer je obvestilo osvetljeno in vidno tudi ponoči.
Oblika in dimenzije morajo biti usklajene s pogoji navedenimi v soglasjih, na osnovi katerih je taka tabla postavljena.
Praviloma svetlobne reklamne table postavljajo lastniki sami.
8. Transparent je kos blaga ali drugega materiala z
napisom ali sliko za javno izražanje in sporočanje o dogodku. Oblika je pravokotna, dimenzije do 700 x 100 cm,
praviloma je razpet nad cesto ali na pročelje nadvoza. Postavljajo jih lastniki sami v skladu s pogoji v soglasjih, na
osnovi katerih se transparent lahko postavi.
9. Reklamni pano je plošča na katero se pritrdijo ali
nalepijo reklamni plakati. Panoji so lahko prosto-stoječi ali
pritrjeni na steno objekta. So pravokotne oblike in velikosti
največ 200 x 300 cm.
10. Reklamno stojalo je prosto-stoječa prenosna plošča velikosti največ 1 m2, na katero se pritrdijo ali nalepijo
reklamni plakati. Je nameščena na stojalu, tako, da je skupna višina stojala in oglasne površine največ 2 m.
11. Reklamna zastava je kos blaga ali drugega materiala s sliko ali napisom firme, dejavnosti ali izdelka. Je pravokotne oblike, nameščena na drog, visok največ 7 m, zastava
je velikosti največ 400 x 100 cm.

5. člen
Obvestilne in reklamne objekte iz 3., 5., 8. in
13. točke četrtega člena tega odloka je dovoljeno postaviti,
pritrditi ali vgraditi samo na mestih, ki so za to določena v
grafičnem prikazu, ki je sestavni del odloka in je na vpogled
na Oddelku za okolje in prostor ter stanovanjsko gospodarstvo Občine Jesenice.
6. člen
Dejavnost iz 1. člena tega odloka je izbirna lokalna
gospodarska javna služba.
Za postavitev in upravljanje jumbo panojev in reklamnih
tabel na drogovih javne razsvetljave bo Občina Jesenice
podelila koncesijo. Koncesija se lahko podeli za obe vrsti
objektov skupaj ali pa za vsako posebej. Vse ostale obvestilne in reklamne objekte postavlja in hkrati z njimi upravlja
javno komunalno podjetje Občine Jesenice, ki pa lahko v
skladu z njegovimi akti za določena dela pooblasti podizvajalca po predhodnem soglasju občine.
7. člen
Opravljanje dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku obsega:
– postavitev, trženje in vzdrževanje jumbo panojev z
enostranskim oziroma dvostranskim napisom,
– postavitev, trženje in vzdrževanje reklamnih tabel na
drogovih javne razsvetljave,
– zagotavljanje uporabe zgoraj naštetih reklamnih objektov vsem uporabnikom pod enakimi splošnimi pogoji.
8. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba in da ima opravljanje
dejavnosti ekonomskega propagiranja vpisano v sodni register,
– da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da v skladu z grafično prilogo tega akta pripravi in
predloži predlog lokacij reklamnih objektov,
– da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja.
Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogojev z ustreznimi listinami ali priporočili o dosedanjih izkušnjah in referencah na tem področju.
9. člen
Koncedent določi katere neprofitne organizacije in
društva in v katerih primerih so oproščeni stroškov postavljanja in upravljanja reklamnih objektov.
10. člen
Občina bo koncesionarju podelila javna pooblastila:
– izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe in v pogodbeno
določenem območju,
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– pravico uporabe zemljišč in drogov za reklamne namene, ki so v njeni lasti.
11. člen
Koncesionar ima:
– pravico do izključnega nameščanja jumbo panojev in
reklamnih tabel na drogovih javne razsvetljave na za to določenih mestih,
– pravico in obveznost do upravljanja in vzdrževanja
jumbo panojev in reklamnih tabel na drogovih javne razsvetljave, ter odstranjevanje le-teh,
– druge pravice in obveznosti določene s tem odlokom
in koncesijsko pogodbo.
12. člen
Občina Jesenice (koncedent) pridobi koncesionarja na
podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis traja od dneva objave do poteka
razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši
od 60 dni.
13. člen
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in
izbiro koncesionarja izvede komisija, ki jo imenuje župan
Občine Jesenice.
Komisijo sestavljajo najmanj trije člani od katerih je vsaj
eden s področja arhitekture ali oblikovanja in eden z znanjem in pooblastilom za vodenje upravnih postopkov v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
14. člen
O izbiri koncesionarja odloči po predhodno pridobljenem soglasju občinskega sveta, tajnik z upravno odločbo. V
postopku izbire koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji in merila:
– izpolnjevanje pogojev,
– reference kandidatov na tem področju,
– drugi kriteriji in merila, določena z javnim razpisom.
Kandidat, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko na podlagi
določil splošnega upravnega postopka v petnajstih dneh po
prejemu odločbe vloži pritožbo na kabinet župana Občine
Jesenice. O pritožbah kandidatov odloča v upravnem postopku župan Občine Jesenice. Njegova odločitev je dokončna.
15. člen
Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena
ponudba,
– če nobena od pravočasno prispelih ponudb ne vsebuje vseh v razpisu zahtevanih pogojev,
– če komisija odloči, da nobena ponudba ni ustrezna.
16. člen
Medsebojna razmerja med koncesionarjem in koncedentom se skladno z določbami zakona o gospodarskih
javnih službah določijo s koncesijsko pogodbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan v imenu in za račun občine.
Vsebina koncesijske pogodbe mora biti usklajena s
ponudbo izbranega kandidata in ne sme biti v nasprotju z
določili tega odloka.
Koncesijsko razmerje prične veljati z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe in traja največ do 5 let.
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17. člen
Koncesionar koncesije ne sme prenesti na druge osebe.
Koncesionar ima pravico, da za izvajanje posameznih
aktivnosti pri opravljanu izbirne lokalne gospodarske javne
službe sklepa pogodbe s podizvajalci, vendar mora v odnosu do občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem imenu.
18. člen
Koncesija je odplačna. Koncesionar je dolžan plačati
fiksni del od dobička za katerega se pogodbeni stranki
dogovorita v koncesijski pogodbi.
Koncesionar je dolžan plačati komunalno takso po odloku o komunalniih taksah v Občini Jesenice.
Koncesionar krije vse stroške v zvezi s koncesijo in
njenim izvajanjem (pridobitev, postavitev, upravljanje in vzdrževanje reklamnih mest in drugo).
Koncesionar se financira iz pooblaščene dejavnosti.
Ceno določi po tržni ceni kot je to običajno v tej dejavnosti.
19. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije, če koncesionar ne prične
izvajati koncesije v določenem roku,
– s prevzemom koncesije.
Podrobnejši pogoji in način prenehanja koncesije se
določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja Občina Jesenice.
21. člen
Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za pravne in
fizične osebe, ki postavljajo reklamne in obvestilne objekte
na podlagi soglasja Občine Jesenice ter ustreznega dovoljenja Upravne enote Jesenice.
IV. POGOJI ZA POSTAVITEV OBVESTILNIH
IN REKLAMNIH OBJEKTOV
22. člen
Skupinske informacijske table lahko postavlja javno komunalno podjetje Občine Jesenice le na za to pripravljeno
konstrukcijo, postavljeno na lokacijah, za katere so izdelane
strokovne podlage za določitev lokacij. Oglaševalna mesta
na skupinski informacijski tabli so predpisane oblike in velikosti največ 30 x 100 cm.
Ostale reklamne objekte na območju Občine Jesenice
lahko postavljajo pravne ali fizične osebe in z njimi upravljajo
v skladu s pogoji iz pridobljenega soglasja za komunalne
zadeve pristojnega oddelka Občine Jesenice ter ustreznega
dovoljenja Upravne enote Jesenice.
Reklamnih objektov ni možno postaviti ali pritrditi v
naslednjih primerih:
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča kjer bi
postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje, izjemoma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali
kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno
veduto mesta, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev
zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,
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– če gre za zemljišča, kjer so že postavljeni drugi obvestilni ali reklamni objekti, pa bi se z dodatno postavitvijo
zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– v cestnem svetu kategoriziranih cest, razen če se za
postavitev pridobi soglasje pristojnega organa,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge
pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika
ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti,
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturo,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih
podobnih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta
presega 1/2 površine fasade.
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VI. PREHODNA DOLOČBA
28. člen
Vse obvestilne in reklamne objekte, ki so ob sprejetju
tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni na območju
Občine Jesenice, morajo lastniki prilagoditi zahtevam in pogojem, ki so navedeni v tem odloku, v roku enega leta od
uveljavitve tega odloka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen
Z obvestilnimi in reklamnimi objekti gospodarijo lastniki
oziroma pooblaščeni izvajalci. Lastniki oziroma pooblaščeni
izvajalci obvestilnih in reklamnih objektov so dolžni le-te
vzdrževati tako, da izpolnjujejo pogoje, ki so bili določeni v
ustreznem dovoljenju Upravne enote Jesenice za njihovo
postavitev.

29. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik:
1. Če postavlja reklamne objekte (jumbo pano, reklamna tabla na drogu javne razsvetljave, reklamni pano, skupinska informacijska tabla) in namešča nanje reklame in plakate pravna ali fizična oseba, ki ni pooblaščeni izvajalec.
2. Če izvajalec ne vzdržuje in ne obnavlja reklamnih
objektov.
3. Če izvajalci na reklamnem objektu ne označijo naziva svoje firme.
4. Kdor postavlja reklamne objekte tako, da ovira promet, namembnost prostora in tako, da kazi videz okolja.
5. Kdor postavi, gradi oziroma pritrdi reklamne objekte
brez ustreznega dovoljenja oziroma soglasja pristojnega organa.
6. Kdor postavi reklamne objekte brez ustreznega dovoljenja pristojnega organa.
7. Kdor namešča reklame ali napise o poslovni dejavnosti, ki so vgrajeni na stenah in na fasadah ter ne upoštevajo fasadnih elementov zgradbe in maksimalne velikosti reklamne table, za druge tovrstne reklame ali napise brez
ustreznega dovoljenja pristojnega organa.
8. Kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča reklame, plakate in transparente.
9. Če izvajalci transparente, le-teh ne odstranijo v predpisanem roku.
10. Kdor poškoduje obvestilne in reklamne objekte.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

V. IZDAJANJE SOGLASIJ

VIII. KONČNE DOLOČBE

25. člen
Za postavitev, vgraditev ali pritrditev obvestilnih in reklamnih objektov pod točkami iz 4. člena tega odloka, razen
1. točke, je potrebno ustrezno dovoljenje Upravne enote
Jesenice ter soglasje Občine Jesenice.

30. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpekcijski organi Uprave za inšpekcijske službe ter Komunalni redar Občine Jesenice.

23. člen
Transparenti se smejo postavljati za določen čas največ za en mesec le na za to določenih mestih, ki so vrisana v
grafični prilogi in morajo biti odstranjeni v 8 dneh po prenehanju razloga za njegovo namestitev.

26. člen
Za postavitev reklamnih objektov je potrebno pridobiti
soglasje vzdrževalca ceste, če le-ta posega v cestni svet ali
postavitev vpliva na prometno varnost.
27. člen
Soglasje pristojnega oddelka Občine Jesenice za postavitev obvestilnega ali reklamnega objekta se lahko prekliče pred pretekom veljavnosti, če to zahtevajo novonastale
prometne ali druge razmere, če objekt ni več primeren ali
potreben, če ni primerno vzdrževan, ali niso izpolnjeni drugi
pogoji iz soglasja.

31. člen
Sestavni del odloka je tudi grafični prikaz območij v
Občini Jesenice, kjer je dovoljena postavitev obvestilnih in
reklamnih objektov.
32. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/98
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.
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1269.

Št.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah odloka o priznanjih
Občine Jesenice

Na podlagi 12. in v skladu s 26. členom statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96)
in 26. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95 in 37/96) je Občinski
svet občine Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel

Št. 061-24-007/98
Kozje, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

ODLOK
o spremembah odloka o priznanjih
Občine Jesenice
1. člen
Sprejme se besedilo 10. člena odloka o priznanjih
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 12/96) tako, da se le-ta
pravilno glasi:
»Plakete in diplome podeli predsednik Občinskega
sveta občine Jesenice na slavnostni seji ob občinskem
prazniku.«
2. člen
Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 901-1/95
Jesenice, dne 26. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

KOZJE
1270.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kozje za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 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

1271.

ODLOK
o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kozje
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje
(Uradni list RS, št. 71/96) se dopolni 3. člen tako, da glasi:
Obvezne javne gospodarske službe v občini so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
7. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-24-004/98
Kozje, dne 3. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvrševanju proračuna
Občine Kozje za leto 1997.

prihodke
odhodke
presežek prihodkov nad odhodki

Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kozje

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

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje
za leto 1997

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
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KRŠKO
SIT

232,316.273
225,588.065
6,728.208

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna
se prenese v naslednje leto.

1272.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu dela mesta Krško

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
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– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 16.
in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96)
je Občinski svet občine Krško na 33. seji dne 6. 4. 1998
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-9/97-1/18
Krško, dne 6. aprila 1998.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu dela mesta Krško

Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (Skupščinski
Dolenjski list, št. 20/70 in 2/76).
2. člen
V 3. členu odloka o zazidalnem načrtu dela mesta
Krško se doda novi odstavek:
Objekt “starega” hotela, zgrajen na zemljišču, parc. št.
202/1 in 202/3, k.o. Stara vas, se nameni za izobraževalno-kulturne dejavnosti s spremljajočimi poslovno-storitvenimi dejavnostmi.
Sprememba namembnosti v druge namene ni možna.
Za načrtovano namembnost se izdela lokacijska dokumentacija.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-4/98
Krško, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

1273.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Krško

LAŠKO
1274.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Laško za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 23. člena statuta Občine Laško je
Občinski svet občine Laško na seji dne 31. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Laško
za leto 1997
1. člen
Občinski svet občine Laško sprejema zaključni račun
proračuna Občine Laško za leto 1997.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1997 so naslednji:
I. Proračun:

SIT

1. Prihdoki
2. Razporeditev prihodkov
Primanjkljaj prihodkov za prenos
v naslednje leto

876,712.996,17
877,834.299,93
1,121.303,76

3. člen
Razlika med prihodki in odhodki se prenese v leto
1998 ter se krije iz sredstev, ki jih je občina prejela po
dokončnem izračunu pripadajočih sredstev finančne izravnave po 29. členu zakona o financiranju občin za leto 1997.
Neporabljena denarna sredstva rezerv v višini
3,659.550,50 SIT, se prenesejo v naslednje leto.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter
16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 33. seji dne
6. 4. 1998 sprejel

4. člen
Sestavni del tega odloka je prikaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja proračuna za leto 1997.

ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Krško

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

1. člen
V prvem odstavku 9. člena odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Krško (Uradni list RS, št. 59/97) se, na koncu
tretje alinee, pika zamenja z vejico in se dodata novi, četrta
in peta alinea, ki glasita:
“– I/60.23 drug kopenski potniški promet,
– I/60.24 cestni tovorni promet. ”

Št. 403-145/97
Laško, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.
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LENART
1275.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Lenart za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 21. člena statuta Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine
Lenart na seji dne 26. marca 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Lenart
za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lenart
za leto 1997, katerega sestavni del je tudi račun stalne
proračunske rezerve.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:

– prihodki
– odhodki
razlika – presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun financiranja

Skupaj

1.010,824.622,20
971,533.286,27
39,291.335,93

17,000.000,00
37,446.588,39
–20,446.588,39

1.027,824.622,20
1.008,979.879,66
18,844.742,54

2. Bilanca prihodkov in odhodkov, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna, je sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po 2. členu tega
odloka predstavljajo namenska sredstva, ki se prenašajo v
proračun Občine Lenart za leto 1998 za plačilo računov za
storitve, izvedene v decembru 1997, obračun celotne obveznosti do stalne proračunske rezerve za leto 1997, ter
nerealizirane investicijske namere, ki se bodo s temi sredstvi izvajale v letu 1998.
4. člen
Prihodki, vključno s prenesenimi sredstvi iz leta 1996,
na računu sredstev rezerv Občine Lenart, znašajo
14,502.482,36 SIT, odhodki pa 3,950.748,70 SIT.
Saldo sredstev rezerv (stalne proračunske rezerve) v
višini 10,551.733,66 SIT se prenese v leto 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-2/98
Lenart, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

1276.

Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1998

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33-1619/95 in 75-4043/96) in 45. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski
svet občine Lenart na seji dne 26. marca 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Lenart za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Lenart za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Lenart.
2. člen
Občinski proračun za leto 1998 obsega
1.183,030.790 SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodkov
1.183,030.790 SIT
– odhodkov
1.167,406.506 SIT
b) računu financiranja:
– prihodkov (najetje posojil)
–
– odhodkov (odplačevanje posojil) 15,624.284 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku
1.183,030.790 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti
705,468.282 SIT
– odhodke investicijskega značaja 461,938.224 SIT
– odplačilo glavnic kreditov
15,624.284 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.
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Sestavni del občinskega proračuna so tudi programi
modernizacije cest, rekonstrukcije in razširitve vodovodnih
objektov in naprav in drugi programi, ki jih sprejme občinski
svet kot specifikacijo koriščenja posameznih proračunskih
postavk investicijskega značaja.
3. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerv (stalno proračunsko rezervo) Občine Lenart. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Lenart
2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za
prejšnje leto.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi drugi prihodki, ki jih
realizira Občina Lenart, s tem, da se namenski prihodki
stanovanjskega sklada preko proračuna usmerjajo na sklad.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razporejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč likvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s posebnim
aktom občinskega sveta drugače določeno.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na
število in sestavo delavcev.
8. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren
župan ter funkcionarji in drugi pooblaščeni delavci občinske
uprave, ki jih pooblasti župan s posebnim sklepom ali v aktu
o sistemizaciji.
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11. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Lenart za izdatke, nastale kot posledice
izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal in druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev
rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet na prvi
naslednji seji.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke
občinskega proračuna do višine 200.000 SIT za posamezen primer oziroma skupaj 400.000 SIT med dvema sejama
občinskega sveta, s tem, da o svoji odločitvi obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj
športa, s tem, da o svojih odločitvah obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne
izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva
in organizacije;
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje;
– uporabi sredstev, razporejenih za investicije in druge
odhodke investicijskega značaja ter amortizacijo;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih
problemov proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje;
– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela
in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po
posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu.
13. člen
Župan oblikuje za čas od 1. 1. 1999 pa do sprejema
proračuna Občine Lenart za leto 1999 trimesečne začasne
načrte financiranja proračunskih potreb Občine Lenart v
višini 1/4 realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lenart za leto 1998, kolikor ne bo z drugimi predpisi ali
odločitvami občinskega sveta drugače določeno.
V začasnem načrtu financiranja se ob zakonskih omejitvah predvidijo samo odhodki za tekoče obveznosti organov
in ustanov, socialne transferje, nujne dotacije na področju
družbenih dejavnosti, plačila na področju družbenih dejavnosti, plačila storitev in subvencij v gospodarskih javnih službah in pospeševanje gospodarskih dejavnosti, plačila obresti in glavnic kreditov ter druge odhodke in odhodke investicijskega značaja za investicije, ki so v teku in za katere so
sprejeti programi in drugi ustrezni sklepi na Občinskem svetu občine Lenart.
Župan začasni načrt financiranja sprejme do pričetka
trimesečja, na katerega se nanaša in ga dostavi v vednost
Občinskemu svetu občine Lenart v okviru materiala za prvo
naslednjo sejo sveta.
14. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje go-
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Št.

spodarskih in drugih javnih služb ter premostitvene kredite
za sofinanciranje investicij, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev, ki jih priznavajo pristojna ministrstva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
15. člen
Če bodo prihodki v letu 1998 doseženi v manjšem
obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Lenart v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo
Občina Lenart v letu 1999 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 400-2/98
Lenart, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

Proračun občine lenart za leto 1998
Prihodki
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO
A) dohodnina in prihodki, ki pripadajo občini
B) finančna izravnava
I.a) TERJATEV DO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA FINANČNO IZRAVNAVO 1997
II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
A) davki in druge dajatve
B) prihodki od premoženja (najemnine, prodaja
premoženja) in iz naslova solastništva
C) prihodki iz naslova sofinanciranj
III. PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA
LETA (čisti proračun)
IV. PRIHODKI ZA GOSPODARJENJE S
STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTU
LENART IN CENTRIH KS
V. PRIHODKI SKLADOV IN DRUGI
NAMENSKI PRIHODKI
SKUPAJ VSI PRIHODKI (I+I.a+II+III+IV+V)

Znesek SIT
821,210.800
301,736.600
519,474.200
15,000.000
193,115.733
50,030.000
15,000.000
128,085.733
9,300.000

30,500.000
1.183,030.790

Znesek SIT
–
15,624.284
15,624.284

Finančni načrt odhodkov – po zbirnih namenih
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
2. Materialni in drugi stroški
3. Socialni transferji
4. Dotacije javnim zavodom in društvom

Znesek SIT
5. Plačila storitev na področju družbenih dejavnosti
82,810.000
6. Plačila storitev ter subvencije v gospodarskih
javnih službah in pospeševanje gospodarskih
dejavnosti
169,065.500
7. Plačila obresti od kreditov
3,800.000
8. Drugi odhodki
39,617.770
9. Rezerve
5,500.000
10. Investicije in drugi odhodki investicijskega
značaja
461,938.224
Skupaj
1.167,406.506

1277.

Odlok o poprečni gradbeni ceni in poprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Lenart

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96) in v zvezi z 12. in 20. členom
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Lenart na
seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Lenart
1. člen
Poprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za poprečne stroške komunalnega
urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na
območju Občine Lenart na dan 31. 12. 1997 znašala
113.000 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 1998.
2. člen
Poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na 1 m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR)
5.450 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo (KKR)
7.460 SIT/m2

113,904.257

Račun financiranja
A) ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
B) ODPLAČILA KREDITOV
C) NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (A-B)
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Znesek SIT
253,452.074
93,864.085
23,788.330
33,570.523

3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od poprečne gradbene cene iz 1. točke tega
odloka in po območjih, in znaša:
– I. območje: v ureditvenem območju mesta Lenart 1,0%
– II. območje: v ureditvenih območjih centrov
krajevnih skupnosti: Benedikt, Cerkvenjak,
Jurovski Dol, Lokavec, Sv. Ana, Sv. Trojica,
Voličina
0,8%
– III. območje: druga naselja in stavbna zemljišča
razpršene gradnje
0,6%
4. člen
Poprečna gradbena cena stanovanjske površine, poprečni stroški komunalnega urejanja in vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča se mesečno valorizirajo z
indeksom podražitev gradbenih storitev, ki ga objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM.
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Uradni list Republike Slovenije

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
poprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart (Uradni list RS, št.
23/97).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 462-1/95
Lenart, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

1278.

Odlok o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s
posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega
zemljišča

Na podlagi 21. čl. statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) in 5. člena odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) je Občinski
svet občine Lenart na seji dne 26. marca 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja
kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1. člen
Na podlagi ugotovljenih poprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste komunalnih
objektov in naprav individualne in kolektivne rabe izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Lenart
za leto 1998 določi naslednja izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s
posameznimi vrstami komunalnih objektov in naprav, in sicer:
v SIT
Opis opremljenosti

1. Objekti in naprave individualne komunalne rabe
a) vodovodno omrežje
b) fekalna kanalizacija
c) električno omrežje:
– v kabelski izvedbi
– v izvedbi z zračnimi vodi
2. Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe
a) cesta:
– v asfaltni izvedbi s pločniki
– v asfaltni izvedbi brez pločnikov
– v makadamski izvedbi
b) javna parkirišča v sklopu ceste
c) javna razsvetljava:
– v kabelski izvedbi s kandelabri
– v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih
d) odvodnjavanje javnih in prostih površin v urejeno kanalizacijo
(meteorna kanalizacija)

Izhodiščna cena na
1 m2 koristne
stanovanjske površine

Izhodiščna cena za
posamezne objekte
po normativih v drugem
odstavku 5. člena odloka

1.254
2.016

150.480
241.920

1.471
915

176.520
109.800

4.924
2.784
1.392
1.268

590.880
334.080
167.040
152.160

522
262

62.640
31.440

746

89.520

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi
vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 14/97).
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 353-15/96
Lenart, dne 30. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

1279.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
določitvi prispevka za graditev in obnovo
vodovodnih objektov in naprav na območju
Občine Lenart, ki so v upravljanju javnih
(vodovodnih) podjetij

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96), 14. člena zakona o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) in prvim odstavkom
59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Lenart na seji dne
26. marca 1998 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi
prispevka za graditev in obnovo vodovodnih
objektov in naprav na območju Občine Lenart,
ki so v upravljanju javnih (vodovodnih) podjetij
1. člen
V 3. členu sklepa o določitvi prispevka za graditev in
obnovo vodovodnih objektov in naprav na območju Občine
Lenart, ki so v upravljanju javnih (vodovodnih) podjetij (Uradni list RS, št. 31/93 in 60/93) se točki a) in b) spremenita in
dopolnita tako, da glasi ta:
“a) za priključitev novih uporabnikov v skladu s sklepom
o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi
vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča:
– 150.480 SIT na uporabnika
b) za priključitev dosedanjih uporabnikov krajevnega
vodovodnega omrežja, ki se celovito obnovljeno vključi v
enotni vodovodni sistem:
– 60.000 SIT na uporabnika, pri čemer stroške neposrednih hišnih priključkov, ki so potrebni obnove, plača
uporabnik.“
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2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni in dopolni tako,
da glasi:
“Kolikor so stroški izgradnje dela omrežja javnega vodovoda, ki ga od jaška v upravljanju javnega vodovodnega
podjetja dalje gradijo krajevno oddaljeni uporabniki sami, že
na podlagi predračuna oziroma ponudbe za posamezne
uporabnike nedvoumno višji od 80% prispevka iz a) točke
3. člena tega sklepa, znaša prispevek za takšne predvidene
uporabnike 30.000 SIT na uporabnika.“
3. člen
V 6. členu se besede “s pristojnim upravnim organom“
nadomestijo z besedami “z Uradom občinske uprave“.
4. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Prispevek plača uporabnik v enkratnem znesku na
žiro račun proračuna Občine Lenart za financiranje oziroma
sofinanciranje gradnje in obnove vodovodnih objektov in
naprav v Občini Lenart.“
5. člen
9. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:
“Ta sklep se ne uporablja za priključevanje na vodovodno omrežje v območjih kompleksnega urejanja stavbnih
zemljišč, kjer je investitor izgradnje Občina Lenart.“
6. člen
11. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:
“Višina prispevka, določena v točki a) 3. člen tega
sklepa se usklajuje z vsakokratno spremembo sklepa o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja
kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča.
Višina prispevka, določena v točki b) 3. člen tega
sklepa se valorizira, praviloma vsaj enkrat letno, na podlagi
povprečnega indeksa cen gradbenih storitev – ostala nizka
gradnja, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo
IGM. Sklep o valorizaciji prispevka sprejme Občinski svet
občine Lenart.“
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-3/93
Lenart, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

1280.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje
1986-1990-2000

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84
in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
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posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 21. člena statuta Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine
Lenart na seji dne 26. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Lenart
za obdobje 1986–1990–2000
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990-2000, ki ga je pripravil
ZUM Maribor pod številko 20-1/98 v februarju 1998.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v
prostorih vseh krajevnih skupnostih Občine Lenart in v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, v delovnem času občinskih upravnih organov.
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev se
prične osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije in traja 30 dni.
3. člen
Pisne pripombe in predloge k osnutku sprememb in
dopolnitev lahko zainteresirane pravne in fizične osebe posredujejo Oddelku za okolje in prostor. Rok za pripombe in
predloge poteče zadnji dan javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve bodo opravljene javne obravnave osnutka sprememb in dopolnitev. O kraju in času
javnih obravnav bodo občani obveščeni na krajevno običajen način.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-1/95
Lenart, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LJUTOMER
1281.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Železne dveri

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in določb
statuta Krajevne skupnosti Železne dveri je Svet krajevne
skupnosti Železne dveri na seji dne 30. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Železne dveri

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Razpisuje se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Železne dveri za naselja: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak in Železne dveri.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 10. 5. 1998 od 7. do 19. ure
na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila
za izvedbo referendumskega programa:
1. asfaltiranje ceste na Plešivici od trafo postaje proti
Grnjaku,
2. asfaltiranje ceste na Jeruzalemu Fekonja–Majerič,
3. asfaltiranje ceste Slamnjak (Kumerska graba)–Podgradje,
4. asfaltiranje ceste v Cubru Studnička–Železne dveri,
5. asfaltiranje ceste Gresovščak–Ilovci–Slamnjak–
etapna obnova,
6. asfaltiranje ceste v Radomerščaku Prelog–Županec,
7. asfaltiranje cest v Radomerju (krajši odseki),
8. asfaltiranje ceste v Gresovščaku–kapela–Pekel,
9. asfaltiranje ceste v Cubru–Železne dveri–Sagaj,
10. sofinanciranje preplastitve lokalnih cest,
11. redno vzdrževanje makadamskih cest v KS,
12. zimsko vzdrževanje vseh krajevnih cest,
13. sanacija obstoječih krajevnih asfaltnih cest,
14. urejanje odtokov meteornih voda ob krajevnih cestah,
15. izgradnja in urejanje virov pitne vode in virov vode
za potrebe požarnega varstva,
16. funkcionalni in tekoči stroški delovanja krajevne
skupnosti,
17. sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev in drugih društev in organizacij v KS.
5. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah v začetku
leta 1998 – 55,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo v
petih letih zbralo 44,000.000 SIT. Razliko sredstev med
vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili iz proračuna občine in občani po pogodbah.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in
občani s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Železne
dveri, in sicer v višini:
– 3% od neto plač in nadomestil ter drugih dohodkov
in prejemkov, ki imajo značaj plače oziroma nadomestila,
– 3% od neto zavarovalne osnove od samostojnega
opravljanja obrtnih dejavnosti,
– 3% od pokojnin,
– 12% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih
površin.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu krajevne skupnosti. Z njimi bo v skladu z referendumskimprogramom razpolagal svet krajevne skupnosti, kateri bo o realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Železne
dveri.
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– 3% od neto zavarovalne osnove od samostojnega
opravljanja obrtnih dejavnosti,
– 3% od pokojnin,
– 12% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih
zemljišč.
GLASUJEM
ZA

PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če glasovalec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna
skupnost Železne dveri.

10. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Železne dveri pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi.

13. člen
Svet krajevne skupnosti Železne dveri sprejme sklep o
uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

11. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu RS.

KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNE DVERI
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 10. maja 1998 o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo petih
let, to je od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003 za območje
Krajevne skupnosti Železne dveri, ki se bo uporabil za izvedbo referendumskega programa:
1. asfaltiranje ceste na Plešivici od trafo postaje proti
Grnjaku,
2. asfaltiranje ceste na Jeruzalemu Fekonja–Majerič,
3. asfaltiranje ceste Slamnjak (Kumerska graba)–Podgradje,
4. asfaltiranje ceste v Cubru Studnička–Železne dveri,
5. asfaltiranje ceste Gresovščak–Ilovci–Slamnjak–
etapna obnova,
6. asfaltiranje ceste v Radomerščaku Prelog–Županec,
7. asfaltiranje cest v Radomerju (krajši odseki),
8. asfaltiranje ceste v Gresovščaku–kapela–Pekel,
9. asfaltiranje ceste v Cubru–Železne dveri–Sagaj,
10. sofinanciranje preplastitve lokalnih cest,
11. redno vzdrževanje makadamskih cest v KS,
12. zimsko vzdrževanje vseh krajevnih cest,
13. sanacija obstoječih krajevnih asfaltnih cest,
14. urejanje odtokov meteornih voda ob krajevnih cestah,
15. izgradnja in urejanje virov pitne vode in virov vode
za potrebe požarnega varstva,
16. funkcionalni in tekoči stroški delovanja krajevne
skupnosti,
17. sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev in drugih društev in organizacij v KS.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 3% od neto plač in nadomestil in drugih dohodkov in
prejemkov, ki imajo značaj plače oziroma nadomestila,

Železne dveri, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Železne dveri
Ivo Rajh l. r.

LOŠKA DOLINA
1282.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 20. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 55/95), 58. in 61. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) in 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), je
Občinski svet občine Loška dolina na 31. redni seji dne
2. aprila 1998 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Loška dolina za leto 1998 znaša:
– za poslovne in proizvodne
namene
0,1775 SIT/m2,
– za stanovanjske, počitniške
in družbene namene
0,0708 SIT/m2.
II
Ta sklep velja od 1. 1. 1998 dalje.
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III
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep Občine
Loška dolina o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 4/97), ki
ga je Občina Loška dolina uporabljala do sprejema tega
sklepa.

Št. 46200-1/98-3
Stari trg, dne 6. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

LOŠKI POTOK
1283.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Loški Potok za leto 1997

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Loški Potok na
seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Loški Potok za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Loški Potok za leto 1997.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1997
so bili realizirani v naslednjih zneskih:
– Skupni prihodki
193,688.440 SIT
– Skupni odhodki
193,534.736 SIT
– Presežek prihodkov
153.704 SIT
3. člen
Presežek prihodkov v višini 153.704 SIT se nameni za
rezervni sklad.
4. člen
Sestavni del tega odloka je pregled predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 405-03/98-1
Loški Potok, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1284.

Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto
1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 100. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Loški Potok na
seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Loški Potok za leto 1998
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Loški Potok za leto 1998 (v
nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in
zakonom opravlja Občina Loški Potok.
2. člen
Proračun Občine Loški Potok je določen v skupni višini
prihodkov 157,303.000 SIT.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in
računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Loški Potok se izloča 0,5%
skupno doseženih tekočih proračunskih prihodkov.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Loški Potok. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma
od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene
ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki
občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O
svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine
Loški Potok in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v proračunu. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva
zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje
proračuna.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1998, program investicij pa za celotno obdobje
izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka.
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Št.

Uporabniki sredstev proračuna morajo županu najmanj
dvakrat letno poročati o realizaciji nalog in sicer ob polletju
in ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali oddelek za proračun in nadzorni odbor.
8. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika,
oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo
odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
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Kmetijstvo
Turizem
Razvoj drobnega gospodarstva
Cestno gospodarstvo
Komunalno gospodarstvo in varstvo okolja
Urejanje prostora
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Oblikovanje rezerv
Skupaj odhodki
Račun financiranja

1285.

7.000.000
500.000
2.000.000
40.089.000
33.587.000
7.400.000
3.600.000
785.000
175.622.000
18.319.000

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Antona Debeljaka
Loški Potok

9. člen
Župan Občine Loški Potok je pooblaščen da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami
znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva dodeljena,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 11., 18. in 77. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 32/95) ter 8. in 9. člena uredbe o merilih
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je Občinski svet občine
Loški Potok na 23. seji dne 26. 3. 1998 sprejel

10. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Loški Potok
in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Antona Debeljaka
Loški Potok

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.
Št. 405-02/98-1
Loški Potok, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna
Občine Loški Potok za leto 1998
Prihodki
Prihodki za zagotovljeno porabo
Prihodki za druge naloge
Skupaj prihodki

SIT
135.703.000
21.600.000
157.303.000

Odhodki
Občinski upravni organi in uprava
Osnovno izobraževanje
Socialno varstvo
Otroško varstvo
Zdravstvo
Kultura
Šport
Interesne dejavnosti mladih

SIT
29.540.000
13.450.000
8.370.000
19.131.000
2.170.000
3.300.000
4.300.000
400.000

1. člen
Spremeni se 10. člen odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona
Debeljaka Loški Potok tako, da glasi: “Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih
otrok in osnovnošolskem izobraževanju na področju celotne
Občine Loški Potok. Matična enota je osnovna šola v Loškem Potoku, kjer je tudi sedež zavoda. V matični enoti se
vpisujejo otroci v osnovno šolo ter dnevno varstvo in druge
oblike oskrbe za celoten zavod.
Podružnično šolo v Podpreski obiskujejo otroci do
vključno 4. razreda iz naselij Črni Potok pri Dragi, Draga,
Lazec, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Srednja
vas pri Dragi, Stari Kot in Trava.”
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 16. člena, ki sedaj glasi:
“Predstavniki delavcev zavoda se volijo iz matične šole
trije člani, iz podružnične šole en član in iz enote vrtca en
član.”
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 640-98-3
Loški Potok, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.
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MAJŠPERK
1286.

ODLOK
o proračunu Občine Metlika za leto 1998

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 27/95), je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 31. 3. 1998 sprejel

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

1. Proračun
– skupaj prihodki
– skupaj odhodki
– presežek prihodkov
2. Sredstva rezerv
– prihodki tekočega leta

424,059.334,04
338,167.558,50
85,891.775,54
2,300.000,00

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 85,891.775,54
SIT se po zaključnem računu za leto 1997 razporedi za
prenos v naslednje leto.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega
sklada za leto 1997 v višini 2,300.000 SIT se prenese v
prihodke tega sklada za leto 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-0003/98
Majšperk, dne 31. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

METLIKA
1287.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Metlika za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom
opravlja Občina Metlika.
2. člen
Proračun Občine Metlika je določen v skupni višini
496,903.500 SIT, od tega:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Računa
financiranja

Prihodki
496,903.500
Odhodki
495,303.500
1,600.000
Presežek
1,600.000
Primanjkljaj
1,600.000
Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu
financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Metlika se izloča 0,5 % skupno doseženih prihodkov.
4. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se morajo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna. Sredstva se
med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri
tem se upošteva zapadlost upnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
5. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1998, program investicij pa za celotno obdobje
izvajanja investicij. Uporabniki proračuna poročajo županu o
realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, oziroma po potrebi,
ko to zahteva župan ali nadzorni odbor.
Župan Občine Metlika lahko začasno zadrži porabo
sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo pogojev iz
prvega odstavka tega člena.
6. člen
Za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Metlika.

Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Metlika
na 34. seji dne 2. 4. 1998 sprejel

8. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki
občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O
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svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine
Metlika in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo
občinskega proračuna.
9. člen
Župan Občine Metlika je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje
likvidnostnih težav proračuna,
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
10. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu s 40. členom statuta Občine Metlika.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 dalje.
Št. 403-36/95
Metlika, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

1288.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,
vrednosti zemljišč in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišč na območju
Občine Metlika

Na podlagi 44.b člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 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 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba
Ustavnega sodišča RS, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba Ustavnega sodišča RS, 44/96 – odločba Ustavnega sodišča,
26/97, 70/97 in 10/98) je Občinski svet občine Metlika na
seji dne 2. 4. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi
povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč na območju Občine Metlika

Št.
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1. člen
V 3. členu odloka o določitvi povprečne gradbene cene
stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika v letu
1988 (SDL, št. 7/88), se vrednost 1 m2 stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča,
izračunana na dan 31. 12. 1997, poveča na 137.448 SIT.
2. člen
V 6. členu istega odloka se stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Metlika, za III.
stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200
prebivalcev na 1 ha, izračunajo na dan 31. 12. 1997:
– stroški za individualne komunalne naprave za 1 m2
stanovanjske površine 1.330,16 SIT,
– stroški za kolektivne komunalne naprave za 1 m2
stanovanjske površine 1.896,16 SIT.
3. člen
Cena določena v 1. točki tega odloka se med letom
uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki
ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
IGM Slovenije.
Cene določene v 2. točki tega odloka se mesečno
valorizirajo z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov – panoga proizvodnja gradbenega materiala, ki ga mesečno objavlja Zavod RS za statistiko.
4.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 462-3/97
Metlika, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

1289.

Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin
na mejnih prehodih na območju Občine Metlika

Na podlagi 65. člena in sedemnajste alinee zadnjega
odstavka 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS,
45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba Ustavnega sodišča RS, 44/96 –
odločba Ustavnega sodišča RS, 26/97, 70/97 in 10/98),
3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS,
št. 8/82), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 17. člena statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet
občine Metlika na seji dne 2. 4. 1998 sprejel

ODLOK
o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na
mejnih prehodih na območju Občine Metlika

Stran

2070 / Št. 31 / 18. 4. 1998

1. člen
S tem odlokom se ureja obveznost plačevanja komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine
Metlika.
2. člen
Zavezanci za plačilo pristojbine iz 1. člena tega odloka so
vsi, ki plačujejo carinske obveznosti pri opravljanju izvoznouvoznih poslov v okviru svoje registrirane dejavnosti, ki potekajo preko mejnih prehodov na področju Občine Metlika.
3. člen
Komunalna pristojbina, ki se plačuje ob vsakokratnem
prehodu državne meje na območju Občine Metlika, znaša
1000 SIT.
4. člen
Komunalno pristojbino zbirajo špedicijske in druge organizacije oziroma storitvena podjetja ter samostojni podjetniki, ki jih za to pooblasti Občina Metlika in z njimi sklene
ustrezno pogodbo.
5. člen
Sredstva zbrana iz naslova pristojbin so prihodek proračuna Občine Metlika. Sredstva, zbrana na podlagi določil
tega odloka, se lahko uporabljajo le za urejanje in vzdrževanje komunalnih objektov in komunalne infrastrukture v Občini Metlika.
6. člen
Zavezanec – uporabnik, ki ne plača pristojbine v skladu z 2. členom tega odloka, stori prekršek, za katerega se
kaznuje pravna ali fizična oseba z denarno kaznijo do
400.000 SIT.
Špediterska ali druga za pobiranje pristojbine pooblaščena organizacija ali podjetnik, ki ne izvaja svojih obveznosti iz 4. člena odloka, stori prekršek za katerega se kaznuje
z denarno kaznijo do 400.000 SIT.
Za prekršek po predhodnem odstavku tega člena se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo
do 60.000 SIT.
7. člen
Nadzor nad izvrševanjem tega odloka opravlja komunalni nadzornik Občine Metlika in pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/98
Metlika, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.
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41/95) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 2. 4.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica
Metlika
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica
Metlika ( Uradni list RS, št. 3/98) se v 1. vrstici drugega
odstavka 3. člena za besedo Metlika postavi pika, črta pa se
vejica in kratica p.o.
2. člen
V točki II. – Dejavnost javnega zavoda se v celoti spremeni 4. člen odloka tako, da glasi:
Zavod opravlja knjižničarsko dejavnost v nomenklaturi
dejavnosti, vodeni pod šifro 120322:
– 0/92.511 – dejavnost knjižnic,
– DE/22.11 – izdajanje knjig,
– K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/71.402 – dejavnost videoteke,
– K/71.403 – izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
– K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/72.40 – dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– O/92.13 – kinematografska dejavnost.
V okvir te dejavnosti sodi še:
– organizacija kulturnih prireditev in drugih oblik razvijanja interesa za knjižničarsko gradivo in dejavnost, samostojno in v sodelovanju z drugimi zavodi, pravnimi osebami
ter posamezniki,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– časopisno založniška dejavnost, namenjena strokovnim in drugim kulturnim potrebam,
– organizacijska in komisijska prodaja knjig in drugega
tiskanega gradiva (knjižnično gradivo po zakonu o knjižničarstvu),
– oddajanje prostorov in opreme v najem za kulturne
prireditve,
– organizacija izobraževanja, seminarjev, tečajev,
– opravljanje posebnih nalog za utrjevanje in razvoj
strokovnosti, organiziranosti, povezanosti in enotnosti knjižnične dejavnosti.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1290.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica
Metlika

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 10.
in 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št.

Št. 013-3/98
Metlika, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.
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NOVO MESTO
1291.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 46. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96) ter 17. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96,
68/96), je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 34.
seji dne 26. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelj javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) je Mestna občina
Novo mesto s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
(v nadaljevanju: ustanovitelj).
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet mestne
občine Novo mesto.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Razvojno izobraževalni center Novo
mesto.
Skrajšano ime zavoda je: RIC Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, na naslovu Novi
trg 5.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera
35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije,
na obodu pa je izpisano: Razvojno izobraževalni center Novo mesto.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje javnega nacionalnega
in lokalnega – občinskega programa izobraževanja odraslih.
Dejavnost zavoda, ki je financirana iz javnih sredstev, šteje
kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost, ki nima javnega vira financiranja, je tržna
poslovna dejavnost, ki jo zavod izvaja glede na kadrovske in
prostorske možnosti in glede na potrebe prebivalcev Mestne občine Novo mesto in regije. Te dejavnosti dopolnjujejo
in prispevajo k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti zavoda ter
zvišujejo izobrazbeno strukturo prebivalstva v občini in regiji.
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5. člen
Zavod lahko v skladu s potrebami in dejavnostjo oblikuje organizacijske enote. Organizacijske enote opredeli v
pravilih.
6. člen
Zavod se registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– M/80.421 Glasbene in druge umetniške šole,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
Zavod lahko registrira kot dopolnilne dejavnosti tudi
naslednje dejavnosti:
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.50 Agencije za zaposlovanje in posredovanje delovne sile,
– K/74.831 Prevajanje,
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela,
– G/52.50 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– DE/22.11 Izdajanje knjig,
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo, d.n.,
– DE/22.23 Knjigoveštvo in dodelava,
– DE/22.24 Priprava tiskovnih sestavkov,
– H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
– H/55.51 Storitve menz,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi upravljanja zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni organi.
8. člen
1. Svet zavoda
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda, ki šteje pet
članov in sicer dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in en predstavnik udeležencev.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo strokovni svet, reprezentativni sindikati zavoda ter delavci na
zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Predstavnika udeleženca izobraževanja izvolijo udeleženci izobraževanja po postopku in na način, ki ga določajo
pravila zavoda.
9. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko volilno komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
zavoda po njegovem konstituiranju.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
zaposlenih delavcev zavoda.

Stran

2072 / Št. 31 / 18. 4. 1998

Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila največ glasov delavcev, ki so volili.
10. člen
Člani sveta na prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo
predsednika sveta in njegovega namestnika.
Svet odloča z večino glasov vseh svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Mandat predstavnikov udeležencev izobraževanja odraslih je povezan z njegovim statusom udeleženca izobraževanja v zavodu.
11. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom
dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov
ne more več opravljati funkcije v svetu zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu,
– predstavniku udeležencev izobraževanja odraslih preneha mandat zaradi prenehanja njegovega statusa udeleženca izobraževanja v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz zgoraj navedenega razloga prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s prvim
odstavkom 9. člena tega odloka.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot polovici
članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
12. člen
Pristojnosti sveta zavoda so:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določata zakon in akt o ustanovitvi,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– zaproša ustanovitelja za soglasje k imenovanju in
razrešitvi direktorja zavoda za kar svet zavoda ustanovitelju
poda svoje mnenje,
– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski
organ,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– po potrebi podrobneje določi postopek volitev predstavnikov delavcev zavoda,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in
pravili ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
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14. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 4 leta.
3. Strokovni organi
15. člen
Zavod ima strokovne organe. Vrste, naloge, sestavo in
vse druge zadeve povezane s strokovnimi organi, se opredelijo s pravili zavoda.
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
16. člen
Zavod opravlja dejavnost s sredstvi, ki mu jih zagotavlja
ustanovitelj in s sredstvi, ki jih zavod sam pridobiva.
17. člen
Za opravljanje dejavnosti ustanovitelj zagotovi zavodu
nepremičnine in opremo v stavbi Novi trg 5, in sicer naslednje prostore:
Kota

Lamela

Prostor

“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”
“-4.00”

0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7
0–7

učilnica
učilnica
učilnica
hodnik
učilnica
depo
WC ženski
WC moški
garderoba
arhiv
čistila
pisarna
pisarna
pisarna
predprostor
hodnik – stopnišče
pisarna

Izmera (m2)

62,00
62,00
62,00
42,24
23,60
11,60
5,70
5,70
11,60
11,60
7,92
34,00
34,10
16,00
13,00
39,04
15,60

18. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračuna,
– iz donacij,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom in aktom o ustanovitvi.

13. člen

19. člen
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se
določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda.
Zavod je dolžan do meseca avgusta tekočega koledarskega leta predložiti finančno ovrednoteni program za delovanje zavoda v naslednjem koledarskem letu.

2. Direktor
Poslovodni organ in andragoški vodja zavoda je direktor. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v
skladu z zakonom o izobraževanju odraslih in druge posebne pogoje, določene s pravili zavoda.
Zavod s pravili določi naloge in pristojnosti direktorja.

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod samo za
opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti, po predhodnem
pisnem soglasju ustanovitelja pa tudi za razvoj ostalih dejavnosti in plače.
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VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero
je ustanovljen, samostojno, razen za promet z nepremičninami, za katerega je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja. Nepremičnine, ki jih ima v uporabi lahko daje v najem
le v skladu s pogodbo o najemu, ki jo ima sklenjeno z javnim
zavodom Kulturni center Janeza Trdine.
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27. člen
Svet zavoda mora sprejeti pravila zavoda ter pridobiti
soglasje ustanovitelja na pravila v roku treh mesecev od
uveljavitve tega odloka.
28. člen
Vsi poslovni prostori, ki jih je ustanovitelj zagotavljal za
izvajanje dejavnosti zavoda v skladu z dosedanjim aktom o
ustanovitvi in ki se ne nahajajo na s tem aktom določenem
sedežu zavoda, se prenesejo nazaj v uporabo ustanovitelja.
Ustanovitelj za njih od dneva uveljavitve tega odloka plačuje
vse davke in druge predpisane prispevke.

22. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 16., 17. in 19. členom
tega odloka.

29. člen
Javni zavod Razvojno izobraževalni center Novo mesto
in javni zavod Kulturni center Janeza Trdine skleneta v roku
30 dni od dneva uveljavitve tega odloka pogodbo o uporabi
poslovnih prostorov, v kateri uredita plačilo stroškov upravljanja in stroškov vzdrževanja.

23. člen
Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju polletna poročila o svojem delovanju in uresničevanju dogovorjenih nalog
in programov ter zagotavljati podatke, ki so potrebni za
opravljanje funkcije ustanovitelja.

30. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto p.o., ki je vpisan v sodni register pri
registrskem sodišču v Novem mestu v vložku, št.
1/0066/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega
zavoda.
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo
mesto, objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/94.

VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
24. člen
Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati
listine in podatke, s katerimi razpolagajo, oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za
poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga organizacija,
– podatki in dokumenti o vseh v zavodu zaposlenih
delavcih.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja
novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do
izteka mandata, za katerega je imenovan, oziroma do imenovanja novega direktorja zavoda v skladu z zakonom in tem
odlokom.
26. člen
Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imenovanje članov sveta neposredno po uveljavitvi tega odloka.
Svet zavoda se mora v skladu s tem odlokom konstituirati v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.

32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-91/98-12
Novo mesto, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

1292.

Odlok o ureditvenem načrtu Peskokop Klek pri
Žužemberku

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) in
39. 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 in 71/93) je
Občinski svet mestne občine Novo mesto na nadaljevanju
34. seje dne 30. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu Peskokop Klek
pri Žužemberku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
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obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989
(Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 3/90) in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 – dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86 in 15/90) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
sprejme ureditveni načrt Peskokop Klek pri Žužemberku.
Ureditveni načrt je izdelal Topos, d.o.o. Dolenjske Toplice pod št. URN-1/94 v maju 1997. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
V območje ureditvenega načrta so vključena zemljišča
s parcelnimi številkami: 366/59 del, 366/60, 366/62 del,
366/63 del, 366/64, 366/65, 366/66, 366/73, 366/67,
366/68 del, 369/2 del, 373/1 del, 373/2, 373/3 del,
373/4 del, 373/5 del, 373/6 del, 373/7 del, 373/8,
373/9 del in 373/10 del vse k.o. Žužemberk.
3. člen
S tem ureditvenim načrtom je določena širitev sedanjega peskokopa in sanacija celotnega območja peskokopa.
Kapaciteta peskokopa zadošča pri proizvodnji 38.000 m3
letno za 17 let.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
4. člen
Območje, ki ga obravnava ureditveni načrt, je namenjeno izkoriščanju dolomita in se deli na območje pridobivanja dolomita ter vplivno območje peskokopa.
Pridobivalni prostor se vpiše v kataster raziskovalnih in
pridobivalnih prostorov v skladu z “Navodilom o evidenci in
katastru raziskovalnih in pridobivalnih prostorov” (Uradni list
SRS, št. 9/77).
III. POGOJI ZA IZKORIŠČANJE PESKOKOPA
TER ZA URBANISTIČNO – KRAJINSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA
5. člen
A) Pogoji za izkoriščanje peskokopa
Parametri etaž:
V času izkoriščanja se v pridobivalnem območju oblikujeta dve etaži, to je plato na koti 200 oziroma 201 m n.m. (E
200) in prva etaža na koti ca. 215 m n.m. (E 215). Etaži se
oblikujeta v delovnem naklonu 70 stopinj, delovne višine
15–20 m in širine 12–20 m. Minimalna širina etaže je 7 m.
Končni naklon kopa je največ 35 stopinj, brez etaž. Vrh
peskokopa ne sme preseči kote 240 m n.m.
Odkopna metoda:
Material se na posameznih etažah pridobiva z vrtanjem
in miniranjem, pri čemer se mora uporabiti metoda usmerjenega vrtanja vrtin srednjega premera in kontroliranega miniranja z uporabo milisekundnih zakasnilnikov ali milisekundnih električnih detonatorjev. Način miniranja in vrtanja se
glede na vrsto in kvaliteto materiala določi za vsak primer
posebej.
Najprej se mora odkopati zgornja etaža E 215 v širini,
ki dovoljuje obračanje vozil. Po čiščenju zgornje etaže se
prične pridobivanje na spodnji etaži. Pri vsakem prehodu na
spodnjo etažo se zadrži minimalna širina etaže E 215.
V vplivnem območju vodne vrtine je potrebno miniranje
prilagoditi hidrološki strukturi tal tega območja.
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Dostopi do etaž in vrh peskokopa:
Sedanje dostopne poti se uredijo za dostope na delovni etaži. Za dostop na vrh peskokopa se uporablja obstoječa
poljska pot s severne strani območja ter po poti ob južnem
delu peskokopa, z etaže E 215. Poti se lahko uporabljata le
za prevoz vrtalne opreme in materiala za prekrivanje oziroma
sanacijo etaže.
6. člen
B) Pogoji za postavitev objektov v peskokopu
Za potrebe delovanja peskokopa se postavi objekt jedilnice, garderob in sanitarij tlorisnih dimenzij 6 x 4.90 +–
10% odstopanja, višine do največ 3m. Objekt je montažne
izvedbe na betonski plošči s koto 200,3 +– 0,5 m.
Priročno skladišče za gorivo je tlorisnih dimenzij
5.00 x 3.00 –+ 10% odstopanja, višine največ 3 m. Postavljen mora biti v varnostnem odmiku od objekta jedilnice,
garderobe in sanitarij, na betonski ploščadi s koto 200,3 +0,5 m in montažne izvedbe.
Ploščad
za
pretakanje
goriva,
dimenzije
12 x 6.50 m +– 5% odstopanja, se izvede iz vodonepropustnega betona, poleg skladišča za gorivo. Iztok meteorne
vode s ploščadi je preko lovilca olj in maščob v meteorno
kanalizacijo.
Za delovne stroje se uredijo parkirišča v asfaltni izvedbi. Odvod meteornih vod je preko muld in lovilca olj in
maščob v meteorno kanalizacijo.
Za separacijo agregata se uporabi obstoječa separacija z drobilcem.
7. člen
C) Pogoji za sanacijo območja peskokopa
Sanacija območja se mora izvajati sprotno, skladno s
fazami izkoriščanja peskokopa. Ob koncu izkoriščanja morajo biti vsi infrastrukturni in drugi objekti in naprave, ki so
povezane z delovanjem peskokopa, odstranjene. Brežina
na obodu izkoriščenega peskokopa mora biti izvedena z
naklonom maksimalno 35 stopinj, brez etaž.
Ob regionalni cesti se mora ohraniti del obstoječe vzpetine v dolžini najmanj 220–240 m, širine okrog 40 m in 10 do
15 m nad koto regionalne ceste. Na vhodu v opuščeni del
peskokopa se kot vizualna bariera izvede nasip, ki se izteče v
raščeni teren ter se zasadi z drevesno in grmovno vegetacijo.
Položnejše površine se zatravijo in se lahko namenijo
kmetijski rabi. Strmejše površine se zatravijo (biotorkret,
setev s semeni nastilj) ter zasadijo z avtohtono grmovno in
drevesno vegetacijo (leska, črn trn, dren, gaber, hrast, trepetlika). Za zagotovitev uspešnejše sanacije naj se mestoma
oblikujejo tudi manjše grape in berme, na katerih se bo lažje
obdržala vegetacija.
Končna podoba saniranega peskokopa mora dobiti
značaj širšega območja in se vključiti v krajinsko sliko doline
Krke.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA
8. člen
Prometna infrastruktura:
Dostop v peskokop se uredi z regionalne ceste R 326
na mestu obstoječega dovoza, kjer se oblikuje pravokotno
križišče z uvoznim pasom in stojiščem tovornega vozila pred
rampo, širine po 6 m. Minimalni radij v križišču mora znašati
15 m, minimalna dolžina uvozne rampe v ravnem delu 15 m,
maksimalni podolžni vzpon ceste v križišču 3.5 % in dolžina
preglednostne berme križišča 60 m.
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Za formiranje križišča veljajo določila pravilnika o projektiranju cest izven naselij (Uradni list SRS, št. 35/81).
Dostopno cesto se do nakladalne rampe asfaltira. Za
preprečitve iztoka onesnažene meteorne vode s cestišča v
podtalje se morata izvesti obojestranski muldi, izpust v meteorno kanalizacijo pa je preko lovilca olj in maščob.
Ob regionalni cesti se postavijo znaki za prepoved
vstopa in opozarjanje na nevarnost ob miniranju in izkoriščanju peskokopa.
Pred uvozom v območje peskokopa se postavi rampa,
pred izvozom na regionalno cesto pa znak STOP.
9. člen
Oskrba s pitno vodo:
Za potrebe zaposlenih se voda do izgradnje vodovoda
dovaža v cisterno za pitno vodo, minimalne prostornine 2 m3,
ki se jo locira v/na objektu jedilnice in garderob.
Po izgradnji vodovoda se objekt za potrebe zaposlenih
v peskokopu mora priključiti na vodovodno omrežje Žužemberka. Priključitev se izvede na dovodni vodovod za čistilno
napravo Žužemberk. Trasa je razvidna iz zbirne situacije
komunalnih naprav in objektov.
10. člen
Odvodnjavanje odpadnih vod:
Za odvod odpadnih vod se zgradi triprekatno neprepustno greznico na praznjenje, kapacitete 10 m3. Odpadne
vode se odvažajo na komunalno čistilno napravo.
Po izgradnji čistilne naprave Žužemberk je obvezna
priključitev objekta na čistilno napravo. Situacija kanala je
razvidna iz zbirne situacije komunalnih naprav in objektov.
Odvodnjavanje meteornih vod:
Za odvodnjavanje meteornih vod je potrebno na vzhodnem delu peskokopa zgraditi usedalni bazen, kapacitete
najmanj 10 m3. Usedalnik se zavaruje z nasipom iz jalovine
višine 1 m. Usedalnik je potrebno redno čistiti.
Vode iz usedalnika se spuščajo preko obnovljenega
propusta pod regionalno cesto v reko Krko.
11. člen
Odpadki:
Posebni odpadki (odpadna olja in maščobe, ostanki
embalaže razstreliva) je investitor dolžan zbirati ločeno v
posebnih posodah in jih skladno s pravilnikom o ravnanju s
posebnimi odpadki (Uradni list SRS, št. 20/86) deponirati v
območju urejanja ter jih nato odpeljati v nadaljnjo predelavo.
Komunalni odpadki se zbirajo v posebnem 700 l kontejnerju in se odvažajo na komunalno deponijo v Leskovec.
12. člen
Oskrba z električno energijo:
Za oskrbo z električno energijo se uporabi v prvi fazi
agregat, ki se ga namesti ob objektu jedilnice in garderob.
Po izgradnji trafo postaje Žužemberk – čistilna naprava se
objekt priključi na električno omrežje preko TP s priključnim
0,4 kV kablovodom. Predvidena moč varovalk je 32 kW.
Poraba električne energije je predvidena za separacijo,
razsvetljavo objekta jedilnice in garderob ter sanitarij. Nizkonapetostni razvod se izvede istočasno z razvodom za čistilno
napravo.
Lokacija trafo postaje je predmet lokacijskega načrta
kanalskega sistema Žužemberk (odlok objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 6/90) in ni predmet tega ureditvenega načrta.
Razsvetljava:
Za obratovanje peskokopa v času dnevnega kopa razsvetljava ni predvidena. Če se bodo dela izvajala ponoči, je
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potrebno predvideti razsvetljavo skladno s “Pravilnikom o
tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč rudnin” (Uradni list SFRJ, št. 4/86, člen 56).
Pomožna razsvetljava s prenosnimi svetilkami se za
osvetlitev strojev pri delu izvede v nizkonapetostni izvedbi do
42 V.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH
POSEGOV V PROSTOR
13. člen
Zagotavljanje varnosti v območju peskokopa:
Območje pridobivanja dolomita mora biti po robu ožjega območja kopa ograjeno z mrežno ograjo višine 2 m.
Na vhodu v peskokop mora biti nameščena zapornica,
na vidnih mestih ob ograji pa opozorilni znaki in table z
napisi o nevarnosti miniranja in padca v globino ter o prepovedi pristopa nepoklicanim.
Razstrelivo in druge nevarne snovi se v območju peskokopa ne smejo skladiščiti, ampak se sprotno dovažajo.
V primeru požara je potrebno zagotoviti dovajanje vode
za gašenje iz reke Krke z motornimi črpalkami. Vsi delovni
stroji ter objekti morajo biti opremljeni z gasilnimi aparati in
protipožarnim orodjem.
14. člen
Pri odkopavanju in miniranju je potrebno upoštevati
tudi dodatne ukrepe, ki jih je predpisal Republiški rudarski
inšpektorat:
– pri vsakem miniranju po celodnevnem deževju je potrebno minske vrtine polniti tako, da maksimalna polnitev ne
bo presegla 30 kg/ms interval, pri miniranju po enotedenskem sušnem obdobju pa je potrebno vrtine polniti tako, da
maksimalna polnitev ne bo presegla 45 kg/ms interval,
– pri vsakem miniranju je potrebno opraviti kontrolo
plomb na stanovanjski hiši, last Janeza Struna, Baragova ul.
20, in o tem voditi ustrezno evidenco,
– pri vsakem miniranju je posebej potrebno paziti na
zmanjšanje zračnega udara tako, da bodo vrednosti zračnega tlaka čimmanjše, v nobenem primeru pa ne smejo preseči vrednosti od predpisanih v pravilniku in predpisih o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivnimi sredstvi in miniranju v
rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 9/67, 35/67 in 35/72),
– za vsako miniranje mora tehnični vodja izvajalskih del
pred pričetkom polnjenja miniranja izdelati načrt vžiganj min
v minskem polju,
– izvajanje del v zahodnem delu peskokopa, v območju,
ki služi kot naravna ovira za zagotavljanje ustrezne varnosti
proti zračnemu udaru na naselje zahodno od peskokopa, je
dovoljeno le v obsegu, ki bo omogočal sanacijo brežine.
15. člen
Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja:
Hrup v stičnem območju s stanovanjskimi objekti ne
sme presegati stopnje hrupa, ki je določena za stanovanjska
območja. Pri vrtanjih, miniranjih in drobljenju morajo biti
uporabljena taka tehnična sredstva in postopki, da bodo
vibracije, s tem pa tudi prašenje in širjene emisij v ozračje, v
času delovanja peskokopa minimalne.
Za zagotavljanje uresničevanja sanacijskih ukrepov, s
katerimi bodo zmanjšani negativni vplivi na okolje, se mora v
času obratovanja peskokopa izvajati monitoring. Po morebitnih ugotovitvah, da negativni vplivi peskokopa presegajo
dovoljene meje, je potrebno odstraniti vzroke nastajanja.
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16. člen
Varovanje podtalnice:
Za preprečitev možnega onesnaženja podtalnice je:
– pretakanje goriv dovoljeno le na pretakalni ploščadi,
– dostope in manipulativne površine za nakladanje dolomita je treba asfaltirati,
– parkiranje delovnih strojev ter tovornih vozil strank je
dovoljeno le na asfaltiranih površinah,
– odvod meteornih vod z vseh asfaltnih površin je treba
speljati preko lovilcev olj in maščob v meteorno kanalizacijo,
– miniranje v neposredni bližini vrtine ni dovoljeno oziroma le ob nadzoru hidrogeologa,
– varstvene pasove vodnega vira je potrebno določiti
po končanih raziskavah tega vira.
17. člen
Varovanje plodne zemlje, odstranjevanje jalovine in posek grmovja:
Pri odkrivanju novih površin mora biti odkopana plast
tal (odkrivka) odrinjena na rob kopa v nizke nasipe (maks.
1,5 m) in kasneje uporabljena za sanacijo brežin oziroma
opuščenih razgaljenih delov kopa.
Jalovino in ostali neporabljeni material se uporabi za
spodnji ustroj poti in cest.
Posek grmovja in čiščenje zarasti ter podrasti ob južnem in zahodnem delu, kjer so predvideni posegi v brežino,
se izvaja postopno, glede na širitev pridobivalnega prostora.
VI. FAZE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
18. člen
Ureditveni načrt se bo izvajal fazno. Prva faza vključuje
postavitev objekta jedilnice, garderob in sanitarij ter skladišča za gorivo, izvedbo ploščadi za pretakanje goriva ter
usedalnika, ureditev priključka na regionalno cesto ter obnovo prepusta pod to cesto, gradnjo greznice in namestitve
cisterne za pitno vodo, izkopavanje dolomita na zahodni in
severozahodni strani območja ter izvedbo in zasaditev nasipa na vhodu v opuščeni del kopa. Hkrati z izkoriščanjem se
izvaja sprotna sanacija.
V drugi fazi je predvidena širitev peskokopa na severni
in vzhodni strani območja ter sprotna sanacija tega dela
peskokopa.
V tretji fazi se bodo odstranili vsi objekti in naprave,
povezane z delovanjem peskokopa in izvedla dokončna sanacija območja peskokopa.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
19. člen
Zemljišča, na katerih se v posamezni fazi izkoriščanje
peskokopa ne bo izvajalo, ostanejo v primarni rabi.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
20. člen
Investitor si mora pridobiti dovoljenje za izredni prevoz
od pristojnega upravljalca cest v slučaju, da bi presegal
predpisano težo, širino in osno obremenitev.
V primeru, da bi bilo vozišče ceste ali cestno telo
poškodovano, mora investitor zagotoviti vzpostavitev cestnega telesa v prvotno stanje.
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Za kontrolo vpliva odkopnih in sanacijskih posegov v ta
prostor oziroma vodonosnike mora investitor poskrbeti za
eno do dve kemični analizi podzemne vode letno iz obstoječe vrtine. Podzemna voda mora biti analizirana po normah
WHO-”D” analiza. Za primerjalno stanje se štejejo podatki
D-analize za leto 1990.
IX. TOLERANCE
21. člen
Pri izvedbi širitve in sanacije peskokopa so možna odstopanja glede na konkretne terenske razmere, če se pri
tem ne spreminja osnovni koncept ureditve.
Za te spremembe je investitor dolžan pridobiti utemeljitev predlaganih sprememb z grafičnimi prikazi, soglasja organov, organizacij in skupnosti, ki so podali soglasja k osnovnemu dokumentu in ustrezna upravna dovoljenja.

X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati določba
zadnjega odstavka 47. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91).
23. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, enota Novo mesto.
24. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za
varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine Novo mesto, zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje ter pri Krajevni skupnosti Žužemberk.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-3/95-12
Novo mesto, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

1293. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Mestne občine Novo
mesto

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je
Občinski svet mestne občine Novo mesto na nadaljevanju
34. seje dne 30. 3. 1998 sprejel
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PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Mestne občine Novo
mesto
(Programska zasnova za ureditveni načrt oskrbnega centra
Mercator–KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91,
12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94,
50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97 in
80/97), za območje Mestne občine Novo mesto – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za
njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in
dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
nanašajo na širitev oskrbnih dejavnosti Mercator-KZ Krke
Novo mesto ob Šentjernejski cesti v Novem mestu (Žabji
vasi) ter se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in
15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je del območja že opredeljeno kot stavbno zemljišče, del pa kot trajno varovane
kmetijske površine (1. območje kmetijskih zemljišč).
Območje se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji
(PUP) za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
središča, pri čemer je obstoječa pozidava vključena v ureditveno območje »II/D2« – Žabja vas – V (blagovnica), ostali
del pa v »II/O3« – Žabja vas (Blagovnica).
Ker gre za širitev oskrbnih dejavnosti ter v zvezi s tem
za ureditev zadostnih parkirnih površin, istočasno pa še za
sanacijo degradiranega prostora (opuščen kamnolom), se
bo območje urejevalo z ureditvenim načrtom.
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Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe strokovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7.
členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se dopolnijo:
A. Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana.
Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letih od leta
1990 do 1997 za območje Mestne občine Novo mesto v
poglavjih:
6.4. Načini urejanja prostora
6.6. Kartografski del in programske zasnove; doda se
nova točka:
– Programska zasnova za ureditveni načrt oskrbnega
centra Mercator–KZ Krke ob šentjernejski cesti v Novem
mestu
B. Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu planu Občine Novo mesto
za območje Mestne občine Novo mesto
1. kartografski del na kartah:
– zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev,
– zasnova načinov urejanja.
2. kartografska dokumentacija:
list PKN 1:5000 Novo mesto-47
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občine (Uradni list RS, št. 20/85).
Programska zasnova se kot sestavina srednjeročnega
družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in 39.
členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Naročnik in investitor ureditvenega načrta je Mercator–KZ Krka Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto.
b) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Sekretariat za
varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine Novo mesto, izdelovalec dokumentov pa je na podlagi želje investitorja TOPOS, d.o.o., Dolenjske Toplice.
c) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska strokovna služba pristojna za prostor – Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine
Novo mesto.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo
in turizem,
– Krajevna skupnost Žabja vas,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
enota Novo mesto,
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– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo
mesto, izpostava Novo mesto,
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30.
dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem,
– Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v
45 dneh po podpisu pogodbe,
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor
najkasneje v dveh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine,
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov po sprejemu gradiva iz prejšnje
alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Novo mesto in sedežu krajevne skupnosti Žabja vas za 30
dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee,
– Javna razprava se izvede na sedežu krajevne skupnosti Žabja vas v času javne razgrnitve,
– Osnutek dokumenta se v času javne razgrnitve posreduje v obravnavo občinskemu svetu MONM,
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov,
– Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne
razgrnitve,
– Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občinska strokovna služba pristojna za prostor, poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih
njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje
in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju:
republiški prostorski plan).
– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po
sprejetju sklepa vlade Republike Slovenije o usklajenosti
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obvezni-

Uradni list Republike Slovenije
mi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s poročilom o pripombah občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s programsko zasnovo za ureditveni načrt sredstva zagotovi naročnik Izdelave planskih in izvedbenega dokumenta.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine
Novo mesto.
Št. 352-01-2/98-12
Novo mesto, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

1294.

Program priprave ureditvenega načrta
oskrbnega centra Mercator – KZ Krka ob
Šentjernejski cesti v Novem mestu

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet
mestne občine Novo mesto na nadaljevanju 34. seje dne
30. 3. 1998 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
ureditvenega načrta oskrbnega centra Mercator
– KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu
1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine
Novo mesto je območje, ki se bo urejalo z ureditvenim
načrtom, delno že opredeljeno kot stavbno zemljišče, delno
pa je vključeno v 1. območje kmetijskih zemljišč (trajno
varovane kmetijske površine).
Območje se sedaj ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji (PUP) za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, pri čemer je obstoječa pozidava vključena
v ureditveno območje »II/D2« – Žabja vas – V (blagovnica),
ostali del pa v »II/O3« – Žabja vas (blagovnica).
Za realizacijo celotnega želenega programa investitorja
v obstoječih prostorskih dokumentih ni zadostne pravne
podlage, zato je potrebna izdelava prostorskega izvedbenega načrta. Program investitorja predvideva širitev oskrbnih
dejavnosti (rekonstrukcijo in dozidavo obstoječega objekta,
ki bo, ob upoštevanju pisarniških prostorov, zagotavila ca.
4800 m2 brutto etažnih površin) ter v zvezi s tem potrebne
ureditve parkirnih in ostalih zunanjih površin.
Prostor je po svoji legi in dobri prometni navezanosti
primeren za širitev trgovinske dejavnosti, istočasno bo potrebno predvideti še sanacijo degradiranega robnega območja (nekdanjega kamnoloma).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega
načrta
Gre za območje jugovzhodno od regionalne ceste
R 333 Novo mesto–Šentjernej v Žabji vasi (ob sedanji Šentjernejski cesti), ki vključuje poleg objekta blagovnice s pripadajočimi zunanjimi površinami še širše območje, kjer se
poleg parkiranja osebnih in tovornih vozil sedaj opravljajo še
nekatere druge dejavnosti (prodaja plina, gradbenega materiala…). K neurejenosti širšega prostora svoje prispeva tudi
nesaniran nekdanji kamnolom.
Poleg zemljišč parc. št. 306/8 in 306/11, na katerih
sta zgrajena objekta in delno urejeno parkirišče, se v območje urejanja vključujejo še zemljišča parc. št. 304/1 in
304/2 k.o. Ragovo (ki sta last Mercator – KZ Krke Novo
mesto) ter parc. št. 305/2 iste k.o. Stopnja obdelave programa na zemljišču parc. št. 305/2 bo odvisna od izkazanega interesa oziroma potreb lastnikov zemljišča, sicer pa
bodo določeni le mejni pogoji za umestitev možnih dejavnosti.
Ob pripravi prostorskega izvedbenega dokumenta bo
potrebno posebno pozornost nameniti tudi stičnemu območju (pogojem za zagotovitev čimmanjših vplivov na bivalno okolje) ter ureditvi ustreznih dostopov in dovoza v sam
kompleks, potrebni komunalni opremi območja ipd.
Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana
z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ureditvenega načrta so:
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve…),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo
okolico.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo
osnutka UN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta
ter soglasja k dopolnjenem osnutku ureditvenega načrta:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem,
– Krajevna skupnost Žabja vas,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
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Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v
postopku.
Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh
od zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.
5. Vsebina ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP:
Osnutek
a) tekstualni del:
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in
napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja ureditvenega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka.
b) grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– topografska karta s prikazom območja urejanja z UN
v širšem merilu
1:5000,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
– geodetski topografski načrt z mejo območja
urejanja
1:500
– ureditvena situacija območja
1:500
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav
1:500
– ureditve po posameznih področjih (varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine, krajinske značilnosti,
območja sanacij, plodna zemlja, vodnogospodarske ureditve, zelene površine…)
1:500
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in
ureditev s področja prometa in zvez ter
– drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja
javnih služb
1:500
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav
1:500
– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni profil
internih cest.
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Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana
soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in
gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi
grafični del.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine
Novo mesto.
Št. 352-01-2/98-12
Novo mesto, dne 30. marca 1998.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja

Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

UN
Posebne strokovne
podlage za UN
Osnutek UN

45 dni po podpisu pogodbe
z izdelovalcem
60 dni po potrjeni varianti možne
pozidave in zunanje ureditve
Stališča do pripomb
15 dni po prejemu pripomb iz JR
Predlog UN
45 po sprejetju stališč do
pripomb
Končno gradivo
15 dni po sprejetju UN na
občinskem svetu
– S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni
načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
– Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor
ugotovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine predpisane s
programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno
razgrne.
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine
Novo mesto Krajevne skupnosti Žabja vas za 30 dni od
dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
v KS Žabja vas.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.
– V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v
obravnavo Občinskemu svetu MONM.
– V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v
obravnavo Društvu arhitektov Dolenjske in Bele Krajine.
– Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo
za pripravo predloga.
– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog UN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z
odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v
prostor je:
Mercator – KZ Krka Novo mesto, Rozmanova 2, Novo
mesto.
Izdelovalec ureditvenega načrta je na podlagi želje naročnika TOPOS, d.o.o., Dolenjske Toplice.
Koordinator pri izdelavi naloge je Sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora – zavod za družbeno planiranje in
urbanistično Mestne občine Novo mesto.

1295.

Sklep o cenah storitev za urejanje javnih
parkirišč in parkirnih hiš ter za odvoz nepravilno
parkiranih vozil

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95,
8/96, 23/96 in 68/96), 17. in 28. člena odloka o ureditvi
cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 22/83, 10/85, 21/86, 9/88, 3/89
in Uradni list RS, št. 48/94 in 18/95), 8. člena odloka o
preoblikovanju javnega podjetja Komunala Novo mesto
(Uradni list RS, št. 71/94 in 48/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na nadaljevanju 34. seje dne 30. 3.
1998 sprejel

SKLEP
o cenah storitev za urejanje javnih parkirišč
in parkirnih hiš ter za odvoz nepravilno
parkiranih vozil
1
Parkirnina na posebnih javnih parkirnih prostorih na
Glavnem trgu in na Novem trgu znaša:
1. v dneh ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek v
času od 6,30 do 16. ure in v soboto od 7. do 12. ure
SIT

– za prvo uro parkiranja
– za vsako naslednjo začeto uro parkiranja
2. v dneh ponedeljek, torek, sreda, četrtek in
petek v času od 16. do 19.30 ure
– za vsako začeto uro parkiranja

150
200
150

2
Parkirnina v parkirni hiši na Novem trgu znaša:
1. v dneh ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek od
6,30 do 22. ure in ob sobotah od 7. do 13. ure
– za parkiranje za prvo uro
180
– za parkiranje drugo, tretjo in četrto uro, za
vsako začeto uro
po 10
– za parkiranje od začete pete ure dalje
za vsako začeto uro
po 60
2. Mesečni zakup parkirnega prostora znaša 14.480
Stroški za odvoz vozila s pajkom znašajo:
– odvoz na varovano parkirišče
10.800
– stroški parkiranja in varovanja vozila na
parkirišču za vsak naslednji dan po
dovozu na varovano parkirišče
po 1.000/dan

Uradni list Republike Slovenije
4
V cenah je že vračunan 6,5 % prometni davek.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-01-1/98-12
Novo mesto, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

1296.

Sklep o cenah storitev za urejanje javne tržnice

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95,
8/96, 23/96 in 68/96), 19. člena odloka o tržnem redu
(Uradni list RS, št. 11/92), 8. člena odloka o preoblikovanju
Javnega podjetja Komunala Novo mesto (Uradni list RS, št.
71/94 in 48/96) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto na nadaljevanju 34. seje dne 30. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o cenah storitev za urejanje javne tržnice
1.
a)
b)
c)

1
Pristojbina za uporabo prodajnih miz znaša:
za prodajno mizo v zaprtem
delu tržnice
270 SIT/dan
za prodajno mizo v odprtem
delu tržnice
1.270 SIT/dan
za prodajo na debelo iz kamiona
– za vsakih 1000 kg nosilnosti
1.440 SIT/dan

2. Pristojbina za rezervirano prodajno površino znaša
a) za prodajo povrtnin in sadja,
gozdnih sadežev, jajc,
maščob in mlečnih izdelkov
60 SIT/m2
b) za prodajo cvetja, sadik, semen
in zdravilnih zelišč
100 SIT/m2
c) za prodajo perutnine in kuncev
100 SIT/m2
d) za prodajo ptic pevk,
okrasnih ptic, ribic
100 SIT/m2
e) za prodajo izdelkov domače obrti
100 SIT/m2
f) za prodajo izdelkov obrt, plastične
in usnjene galanterije
140 SIT/m2
g) za prodajo ostalih predmetov
(okrasnih predmetov, kovinskih izdelkov,
otroške igrače)
130 SIT/m2
h) za prodajo novoletnih jelk
210 SIT/m2
i) za prodajo na lastnih prodajnih mizah
v odprtem delu tržnice
250 SIT/m2
3. Pristojbina za nerezervirano prodajno površino
Za vse vrste prodaje navedena v točki 2 od a. do i.
veljajo 100 % višje cene od navedenih v 2. točki.
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4. Pogodbeni mesečni najem prodajnih površin in prodajnih mest
a) za m2 prodajnih površin
v pokritem delu
1.040 SIT/m2
b) za prodajo v objektih in kioskih
1.600 SIT/m2
5. Mesečna rezervacija prodajnih površin
a) v zaprtem delu tržnice
955 SIT/m2
b) v odprtem delu tržnice
955 SIT/m2
6.
a)
b)
c)
d)

Dnevna rezervacija prodajnih površin
za prodajno mizo v zaprtem delu
za prodajno mizo v odprtem delu
za novoletne jelke
za cvetlice, košarice, zelenje ipd.

200 SIT/m2
270 SIT/m2
320 SIT/m2
320 SIT/m2

2
Za prodajno mizo z manipulativnim prostorom se zaračuna v zaprtem delu najmanj 2 m2, v odprtem delu pa najmanj 4 m2.
V primeru pomanjkanja prodajnih površin je upravljalec
tržnice pooblaščen, da oddaja prodajne površine boljšemu
ponudniku.
Za naročeno uporabo tržnih površin izven poslovnega
časa tržnice se cene storitev povečajo za 50%.
V času med 6. in 9. marcem, 25. oktobrom in
1. novembrom ter 16. in 31. decembrom se pristojbina za
prodajo cvetja, sveč in okrasnih predmetov poveča za 100%.
V cenah je vračunan 6,5 % prometni davek.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-01-2/98-21
Novo mesto, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

1297.

Sklep o cenah storitev za uporabo javnih
sanitarij

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95,
8/96, 23/96 in 68/96), 8. člena odloka o preoblikovanju
javnega podjetja Komunala Novo mesto (Uradni list RS, št.
71/94 in 48/96) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto na nadaljevanju 34. seje dne 30. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o cenah storitev za uporabo javnih sanitarij
1
Za enkratno uporabo javnih sanitarij se plača
a) za uporabo WC
b) za uporabo pisoarja

70 SIT
50 SIT

2
V vseh cenah je vračunan 6,5 % prometni davek.
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3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-01-3/98-12
Novo mesto, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

1298.

Sklep o cenah storitev za pokopališko in
pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95,
8/96, 23/96 in 68/96), 22. in 27. člena odloka o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Novo mesto, (Skupščinski Dolenjski list, št. 14/88), 8. člena odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Novo mesto (Uradni list RS,
št. 71/94 in 48/96), je Občinski svet mestne občine Novo
mesto na nadaljevanju 34. seje dne 30. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o cenah storitev za pokopališko in pogrebno
dejavnost ter urejanje pokopališč
1
S tem sklepom se določijo cene za pokopališke in
pogrebne storitve ter za urejanje pokopališč javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
2

Šifra
storitve

Opis storitve

1. Pogrebne storitve
a) Izkop in zasutje groba, odpiranje
in zapiranje grobnice
6120
– izkop in zasutje groba
6122
– grobnica
6123
– žarni grob
6125
b) Postavitev in demontaža
zaščitnega odra na sosednji grob
6127
c) Demontaža in dvig robnikov
6128
d) Postavitev robnikov in spomenikov 7.922,00
e) Dela v zvezi s pokojnikom:
6130
– preoblačenje, umivanje in britje
umrlega ter dvig trupla na domu,
v mrtvašnici ali bolnišnici
6132
– polaganje ponesrečenca v
krsto v normalnem stanju
6133
– polaganje ponesrečenca v krsto v
razpadajočem in razkosanem stanju
ali obešenca
6135
– urejanje dokumentov pokojnika

Enota
mere

Normativ oziroma
cena za enoto

ura/m3
SIT/kos
SIT/kos

4,5
5.405
2.331

ura/kos
SIT/kos

4,5
6.550

SIT

6.520

SIT

944

SIT
SIT

4.290
1.760
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Šifra
storitve

Opis storitve

6137
6140

– enkratna uporaba transportne krste
SIT
f) Enkratna uporaba obdukcijske sobe
SIT
g) Uporaba hladilnika
– prvi dan
SIT/dan
– drugi dan
SIT/dan
– vsak naslednji dan
SIT/dan
Najem poslovitvenih in gospodarskih
objektov z dekoracijo
SIT/dan
Dezinfekcija
SIT/kos
j) Izvršitev pogreba na delovni dan
na pokopališčih Ločna, Šmihel,
Prečna, Stranska vas
za pogrebca
ura
k) Izvršitev pogreba na delovni dan
(z mašo) na pokopališčih Ločna,
Šmihel, Prečna, Stranska vas
za pogrebca
ura
l) Opravljanje pogrebnih storitev
SIT/ura
– ob nedeljah in praznikih je cena ure
večja za 100%
– za storitve na pokopališčih, ki niso v
upravljanju JP Komunala je cena ure
večja za 50%
– za delo izven rednega delovnega
časa je cena ure večja za 50%
m) Intervencija na klic
SIT
n) Prva ureditev groba:
– grob za odraslo osebo
ura/kos
– otroški grob
ura/kos
– grobnica
ura/kos
– žarni grob
ura/kos
o) Prva ureditev groba z nasaditvijo cvetja SIT/kos po naročilu!

6145
6146
6147
6150
6155
6160

6165

6170
6171

6172
6175
6176
6177
6178
6180

2. Pogrebni prevozi
6183
a) lokalni prevoz do 10 km
6184
b) prevoz za km nad 10 km (stroški
šoferja so vključeni)
3. Ekshumacija
6185
a) Pred pretekom 10 let
(izkop in zasutje jame)
6186
b) Po preteku 10 let
(izkop in zasutje jame)

Enota
mere
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Normativ oziroma
cena za enoto

815
775
572
515
343
2.860
429

2

2
1.573

4.576
3
2
1
1,5

SIT

4.219

SIT/kos

46.246
35.110

4. Letna najemnina grobov
6101
a) enojni grob
6102
b) dvojni grob
6103
c) otroški grob
6104
d) žarni grob
6105
e) prenos najemnine groba

SIT/leto
SIT/leto
SIT/leto
SIT/leto
SIT/kos

3.332
4.905
1.344
2.331
2.503

5. Prispevek za ureditev zemljišča za nov grob
6190
Na pokopališčih Ločna, Šmihel,
Prečna in Stranska vas

SIT/kos

7.922
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3
Pogodbo za najem groba je možno skleniti ali podaljšati največ za 10 let, s tem, da se plačilo vrši letno po veljavnih
cenah.
Za opravljanje pogrebnih storitev v tujini se storitve
obračunajo po dejanskih stroških.
V cenah storitev ni vračunan 6,5 prometni davek.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada v višini 9,453.040 se prenese v prihodke rezervnega sklada za leto 1998.
5. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

Št. 385-01-4/98-12
Novo mesto, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

1300.

POSTOJNA
1299.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Postojna za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96), 68/97) je Občinski svet občine
Postojna na 30. seji dne 30. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Postojna za leto 1997
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Postojna
za leto 1997, ki izkazuje:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj (-)
oziroma presežek (+)

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

1.198,414.480
1.123,412.866

–
30,524.431

+75,001.614 –30,524.431

2. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna je zaključni
račun rezervnega sklada Občine Postojna za leto 1997, ki
izkazuje:
Prihodke
10,154.222
Odhodke
701.182
Presežek prihodkov nad odhodki
9,453.040
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 1997 se v višini 32 mio SIT prenese za
dokončanje izgradnje Novega trga v Postojni, 10 mio SIT za
izgradnjo komunalne opreme za stanovanjsko izgradnjo v
Poljanah, 1,3 mio za dokončanje vodovoda Matenja vas–
Prestranek in 1,177.183 SIT v prihodke proračuna za leto
1998.

Odlok o neprometnih znakih, plakatiranju in
oglaševanju v Občini Postojna

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in
70/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97,
45/97, 73/97, 87/97), 3. in 5. člena ter drugega odstavka
7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 27/96) in 9. ter 16. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97) je
Občinski svet občine Postojna na 29. seji dne 19. 3. 1998
sprejel

ODLOK
o neprometnih znakih, plakatiranju
in oglaševanju v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za postavitev, oblika
in vsebina ter način vzdrževanja oziroma odstranjevanja in
upravljanja z neprometnimi znaki, stalnimi in začasnimi plakatnimi oziroma oglaševalnimi mesti ter stalnimi in premičnimi reklamnimi objekti.
2. člen
Plakatiranje in oglaševanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi
izraznimi oblikami za vizualno posredovanje širši javnosti, ki
se lahko nameščajo na za to določena plakatna mesta.
Reklamiranje obsega posredovanje tržnih obvestil in
sporočil s plakati, napisi in drugimi oblikami za vizualno
posredovanje širši javnosti in to na stalnih ali premičnih
reklamnih objektih.
Postavljanje oziroma montaža neprometnih znakov obsega predvsem usmerjevalna obvestila do pomembnejših
objektov oziroma institucij, kulturnih in drugih znamenitosti
ter pomembnejših ustanov.
Postavljanje novih plakatnih mest, reklamnih objektov
in neprometnih znakov je možno izvesti le po predhodno
izvedenem upravnem postopku za poseg v prostor, ki je v
pristojnosti Upravne enote v Postojni.
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3. člen
Za izvajanje plakatiranja, oglaševanja in reklamiranja ter
postavljanja neprometnih znakov, upravljanja oziroma gospodarjenja in vzdrževanja, kot tudi odstranjevanja spremljajočih oziroma potrebnih objektov se podeli koncesija za
dobo 5 let in sicer na način in pod pogoji, določenimi v
koncesijski pogodbi.
4. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise
in označbe sedežev podjetij, organizacij, institucij in društev
ter njihovih poslovnih prostorov kot tudi za potrebe oglaševanja, plakatiranja in reklamiranja lastne dejavnosti na estetsko urejenih tablah, nameščenih na objektih, kjer se dejavnost odvija ali na estetsko urejenih panojih, postavljenih na
funkcionalnih zemljiščih teh objektov. To velja tudi za stalna
oglaševalna mesta krajevnih skupnosti.

II. POSTAVITEV NEPROMETNIH ZNAKOV
5. člen
Neprometni znaki so po tem odloku znaki, ki opozarjajo oziroma usmerjajo udeležence v prometu h kulturnim
spomenikom, zgodovinskim in naravnim znamenitostim, k
podjetjem, ustanovam in institucijam, katerih dejavnost je
vezana na večji oziroma pogostnejši obisk uporabnikov.
Neprometne znake sicer opredeljuje pravilnik o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84).
6. člen
Neprometne znake je dovoljeno postavljati tako, da ne
ovirajo ali ogrožajo prometa, da ne kvarijo naravnega in
bivalnega okolja ter tako, da vpliv okolice ne moti njih zaznavnosti in razpoznavnosti.
Prej navedeni objekti se morajo pred križišči, priključki
in odcepi prometnic postavljati v taki oddaljenosti, da jih
udeleženci v prometu pravočasno razpoznajo in se lahko
nemoteno odločijo glede nadaljnje vožnje. Vse te mikrolokacije morajo biti v skladu s prometno-tehničnimi in varnostnimi predpisi cestnega prometa.
7. člen
Neprometni znaki morajo biti zasnovani tako, da njih
celostna podoba upošteva pomen in značilnost prostora,
kjer so postavljeni ter morajo biti oblikovani in mikrolocirani v
skladu z odlokom o simbolih Občine Postojna, prostorsko
izvedbenimi akti lokalne skupnosti in lokalno prostorsko zakonodajo.
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zastave) ali premična (panoji, transparenti, napisi ter napisi
na javnih in drugih vozilih ipd.). Ta mesta služijo predvsem za
obveščanje o javnih prireditvah, zborovanjih, dejavnostih političnih strank, društev, reklamiranju storitev za občane ipd.
11. člen
Nameščanje plakatov in drugih obvestilnih sredstev na
plakatna mesta ter njih odstranjevanje izvaja koncesionar na
stroške zainteresirane stranke oziroma uporabnika.
Na izložbena okna in vitrine poslovnih prostorov je dovoljeno nameščanje plakatov le z dovoljenjem lastnika oziroma upravljalca teh prostorov.
12. člen
Koncesionar, ki gospodari in upravlja s plakatnimi mesti mora predvsem skrbeti za naslednje:
– da so plakati opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dne lahko visijo na plakatnem mestu,
– da poškodovane in neaktualne plakate odstrani v
roku dveh dni,
– da so plakatna mesta in njih okolica redno vzdrževana in urejena,
– da so plakati in druga obvestila pravočasno nameščena,
– da vsako nezakonito lepljenje in postavljanje reklam
takoj prijavlja komunalni inšpekciji,
– da prijavi vsako namerno poškodovanje plakatnega
mesta po drugi osebi ali pristojni policijski postaji ali komunalni inšpekciji.
13. člen
Za nameščanje oglasov in obvestil na plakatnih mestih
je naročnik oziroma uporabnik dolžan poleg plačila usluge
koncesionarju, plačati tudi komunalno takso v skladu z določili občinskega odloka o komunalnih taksah, ki je prihodek
proračuna Občine Postojna.
Ceno, ki jo za uslugo uporabnikom zaračuna koncesionar, predhodno potrdi pristojni organ Občine Postojna in je
prihodek koncesionarja.
14. člen
Za potrebe strankarskih in političnih aktivnosti ter predvolilne in volilne kampanje se poleg obstoječih plakatnih
mest lahko postavijo premična mesta, katerih lokacija in
urejanje more biti v skladu s “Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine
Postojna“, ki jih je izdal župan Občine Postojna dne 10. 10.
1997 ter pogoji soglasja pristojnih strokovnih služb Občine
Postojna, ki ga je uporabnik dolžan predhodno pridobiti.

8. člen
Napisi na neprometnih znakih morajo biti prioritetno v
slovenskem jeziku z možnostjo dopolnila, ki omogoča razpoznavnost tudi tujcem.

IV. REKLAMIRANJE IN REKLAMNI OBJEKTI

9. člen
Za postavljene neprometne znake, navedene v 5. členu tega odloka se ne plačuje komunalne takse.

15. člen
Reklamiranje proizvodov in storitev se izvaja na reklamnih objektih, ki so lahko stalni ali premični. Njihovo obliko,
velikost in mikrolokacijo se določi v upravnem dovoljenju, ki
ga izda Upravna enota Postojna po predhodnem obveznem
soglasju pristojnih strokovnih služb Občine Postojna.

III. PLAKATIRANJE IN PLAKATNA MESTA
10. člen
Plakatiranje se izvaja na plakatnih mestih, ki so stalna
(samostojno stoječe ali na stene pritrjene table, vitrine, oglasni stebri, panoji, elektronske table, drogovi za reklamne

16. člen
Z reklamnimi objekti gospodari in upravlja koncesionar
na stroške naročnika oziroma uporabnika. Vzdrževanje teh
objektov opravlja koncesionar skladno s pogoji, ki bodo
opredeljeni v koncesijski pogodbi.
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17. člen
Koncesionar oziroma naročnik je za postavitev in uporabo reklamnih objektov dolžan plačati komunalno takso v
skladu z določili občinskega odloka o komunalnih taksah.
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21. člen
Komunalni inšpektor lahko po lastni presoji odredi ustno ali pismeno z odločbo odpravo nepravilnosti pri kršenju
določil tega odloka. V primeru, da zavezanec v določenem
roku predpisanega dejanja ne izvrši, bo to storila druga
pristojna oseba na njegove stroške.

V. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja komunalna inšpekcija Občine Postojna.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Po določilih tega odloka je prepovedano:
– nameščanje neprometnih znakov, reklamnih objektov in plakatnih mest v nasprotju s 6. in 7. členom tega
odloka
– izvesti napise na neprometnih znakih v nasprotju z
določili 8. člena tega odloka
– samovoljno nameščanje plakatov, obvestil, objav, reklam, transparentov po drugi osebi na plakatno mesto
– izvajati plakatiranje na fasadah, vhodih v zgradbe,
izložbah, drevesih, ograjah, stebrih, prometnih in neprometnih znakih ter drugih mestih, ki niso namenjena oziroma
dovoljena za plakatiranje
– pisanje grafitov
– trositi ali na drug način nameščati letake ali obvestila
brez predhodne odobritve upravnega organa Občine Postojna
– prekrivati, odstranjevati ali drugače uničevati še veljavne plakate in obvestila nameščena v skladu z določili
tega odloka
– postavljati premične reklamne objekte v neskladju z
določili 10. člena tega odloka
– nameščanje plakatov in obvestil v nasprotju z določili
12. člena tega odloka
– ravnanje v nasprotju z določili 16. člena tega odloka
– samovoljno spreminjati vsebino in obliko na plakatih
in obvestilih potem, ko so le-ti javno nameščeni skladno z
določili tega odloka
– poškodovati ali odstraniti javna plakatna mesta, neprometne znake in reklamne objekte.
20. člen
Z denarno kaznijo v znesku od 20.000 SIT do 100.000
SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne
osebe, ki krši določila 19. člena tega odloka. Z enako
kaznijo se kaznuje odgovorna oseba javne prireditve, ki
sama ali preko druge osebe krši določila 19. člena tega
odloka.
Z denarno kaznijo v znesku od 40.000 SIT do 250.000
SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če krši
določila 19. člena tega odloka. Z enako kaznijo se kaznuje
organizator javne prireditve, ki sam ali preko druge osebe
krši določila 19. člena tega odloka.
Z denarno mandatno kaznijo v znesku 20.000 SIT se
lahko na kraju samem kaznuje vsak, ki krši določbe navedene v 19. členu tega odloka (po prvih enajstih alineah).
Z denarno mandatno kaznijo v znesku 50.000 SIT se
lahko na kraju samem kaznuje vsak, ki krši določila navedena v dvanajsti alinei 19. člena tega odloka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Koncesionar mora v roku 60 dni od podpisa koncesijske pogodbe izdelati kataster neprometnih znakov, reklamnih objektov in stalnih plakatnih mest, ki ga mora stalno
dopolnjevati.
23. člen
Za vse obstoječe neprometne znake, plakatna mesta
in reklamne objekte na območju Občine Postojna, ki nimajo
ustreznega upravnega dovoljenja za poseg v prostor, mora
koncesionar v roku 60 dni od podpisa koncesijske pogodbe
zahtevati pri Upravni enoti Postojna izdajo le-tega.
V primeru, da v zakonitem roku upravno dovoljenje ne
bo izdano, se bo odredila odstranitev takega objekta na
stroške lastnika.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok
o javnem oglaševanju (Uradni list RS, št. 32/94) in pravilnik
o javnem oglaševanju (Uradni list RS, št. 40/94) ter Sprememba pravilnika o javnem oglaševanju (Uradni list RS, št.
11/95).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 19. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

1301.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Postojna

Na podlagi 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
70/97), 16. in 96. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97) je Občinski svet občine Postojna
na 29. seji dne 19. 3. 1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Postojna
1. člen
V statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97) se v 2. členu doda nov odstavek, ki glasi:
“Na območju občine so ustanovljene krajevne skupnosti, katerih imena in območja so določena s tem statutom.”

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 4. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
“Krajevna skupnost ima lahko svoj praznik”.
3. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek,
ki glasi:
“Krajevna skupnost ima žig okrogle oblike, premera 35
mm. Ob krožnici je zgoraj napis: OBČINA POSTOJNA, v
drugi vrstici je naziv krajevne skupnosti. V sredini je znak
Občine Postojna, pod znakom je naveden sedež krajevne
skupnosti”.
4. člen
V 16. členu se spremeni tretja alinea, ki glasi:
“– na predlog župana sprejema proračun in zaključni
račun”
za šestnajsto alineo se doda nova alinea, ki glasi:
“– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja nad zneskom,
do katerega je v skladu s proračunom pristojen župan”.
5. člen
V 18. členu se pred sedanjim besedilom doda nov
odstavek, ki glasi:
“Svet krajevne skupnosti lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na interese krajevne skupnosti.”
6. člen
V 22. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov
odstavek, ki glasi:
“Občinski svet lahko z odlokom ustanovi kot svoja posvetovalna telesa tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore.”
7. člen
V 36. členu se črta tretja alinea.
Petnajsta alinea se popravi in glasi:
“– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja do zneska,
določenega v proračunu.”
8. člen
38. člen se spremeni in glasi:
“Župan opravlja svojo funkcijo poklicno.”
9. člen
V 39. členu statuta se v drugem odstavku besedilo:
“Župan s posebnim pooblastilom določi, kateri od podžupanov ga nadomešča v primeru odsotnosti oziroma razdeli
naloge med obema podžupanoma” spremeni in glasi:
”Na predlog župana občinski svet določi, kateri od
podžupanov ga nadomešča v primeru odsotnosti.”
10. člen
40. člen se spremeni in glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe
v občini. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porab-
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nikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter
upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi
pristojnostmi.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Občinski svet je dolžan poročilo uvrstiti na prvo sejo.
Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme
svoj poslovnik”.
11. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki glasi:
40. a člen
“Nadzorni odbor ima sedem članov.
Člane nadzornega odbora imenuje in razrešuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Nadzorni odbor ima predsednika in namestnika, ki ga
izmed članov imenuje odbor na prvi seji.
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika nadzornega odbora.
Imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora se
opravi v skladu z določili tega statuta in zakona.”
12. člen
V 47. členu se na koncu drugega odstavka doda nov
odstavek, ki glasi:
“O spremembi imena in sedeža občine se ugotovi volja
občanov z referendumom.”
13. člen
50. člen se spremeni in glasi:
“Upravne naloge in druge naloge v občini opravlja občinska uprava.
Občinsko upravo sestavljajo organi občinske uprave,
ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom ter
določi njihovo organizacijo in delovno področje.”
14. člen
51. člen se spremeni in glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.”
Za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave pooblasti tajnik predstojnike organov, katere
imenuje in razrešuje župan.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
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O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.”
15. člen
Dosedanje besedilo 53. člena se črta. Nov 53. člen se
glasi:
“Občina se lahko skupaj z drugimi občinami odloči za
ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave,
pri čemer je postopek, pristojnosti in način izvrševanja nalog
ter financiranje opredeljeno z zakonom.”
16. člen
56. člen se v celoti spremeni in glasi:
“Na območju občine je ustanovljenih 12 krajevnih skupnosti, ki obsegajo naslednja območja:
1. Krajevna skupnost Bukovje, s sedežem v Bukovju,
ki zajema naselja Belsko, Bukovje, Gorenje in Predjama,
2. Krajevna skupnost Hrašče, s sedežem v Hraščah, ki
zajema naselji Hrašče in Mali otok,
3. Krajevna skupnost Hrenovice, s sedežem V Hrenovicah, ki zajema naselja Dilce, Goriče, Hrenovice in Studenec,
4. Krajevna skupnost Hruševje, s sedežem v Hruševje,
ki zajema naselja Hruševje, Mala Brda, Rakulik, Sajevče,
Slavinje in Velika Brda,
5. Krajevna skupnost Landol, s sedežem v Landolu, ki
zajema naselje Landol,
6. Krajevna skupnost Planina, s sedežem v Planini, ki
zajema naselji Liplje in Planina,
7. Krajevna skupnost Postojna, s sedežem v Postojni,
ki zajema naselja Postojna, Stara vas, Veliki otok in Zagon,
8. Krajevna skupnost Prestranek, s sedežem v Prestranku, ki zajema naselja Grobišče, Koče, Matenja vas,
Orehek, Prestranek, Rakitnik, Slavina in Žeje,
9. Krajevna skupnost Razdrto, s sedežem v Razdrtem,
ki zajema naselje Razdrto,
10. Krajevna skupnost Studeno, s sedežem v Studenem, ki zajema naselja Lohača, Strmca in Studeno,
11. Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom, s sedežem v Šmihelu pod Nanosom, ki zajema naselje Šmihel pod
Nanosom,
12. Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko, s sedežem v
Velikem Ubeljskem, ki zajema naselja Brezje, Malo Ubeljsko, Strane, Veliko Ubeljsko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del
občine ali spremeni njegovo območje na način in po postopku, ki je določen z zakonom.
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.”
17. člen
57. člen se v celoti spremeni in glasi:
“Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti,
ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na
območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta
krajevne skupnosti določa zakon.
Število članov sveta krajevne skupnosti in število volilnih enot v posamezni krajevni skupnosti določi občinski svet
po predhodnem mnenju sveta krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve na svoji
seji z večino glasov navzočih članov.
Svet krajevne skupnosti lahko veljavno sklepa, če je na
seji navzočih večina članov. Svet krajevne skupnosti ima
predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta krajevne
skupnosti.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah
sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja.
Svet krajevne skupnosti lahko s posebnim sklepom
podrobneje uredi način svojega delovanja.”
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18. člen
Za 57. členom se dodata nova 57.a in 57.b člen, ki
glasita:
57.a člen
“Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na krajane krajevne skupnosti, in sicer:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugi javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe
krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.”
57.b člen
“Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s tem statutom oziroma odlokom.
Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne
skupnosti.
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost za naloge,
ki niso sprejete v okviru proračuna občine in presegajo 1‰
vrednosti občinskega proračuna v tekočem letu so veljavne
le ob soglasju župana.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženje. Za obveznosti krajevne skupnosti
subsidiarno odgovarja občina.
V primeru, da krajevna skupnost preneha obstajati ali
če ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove ožje dele občine z
lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine.”
19. člen
58. člen se spremeni in glasi:
“Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki
od premoženja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost se ne
sme zadolževati. Prihodki in odhodki krajevne skupnosti
morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni
del občinskega proračuna. “
20. člen
V 77. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo: “razen glede organov občinske uprave.”
21. člen
V 101. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev tega statuta
krajevne skupnosti prenehajo uporabljati statut krajevne
skupnosti.“
22. člen
Spremembe oziroma dopolnitve statuta pričnejo veljati
v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določba prvega odstavka 7. in prvega odstavka 14. člena
tega statuta se prične uporabljati s konstituiranjem novih
občinskih organov po rednih lokalnih volitvah v letu 1998,
določba 8. člena pa se začne uporabljati za redne lokalne
volitve v letu 1998.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.
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SEMIČ
1302.

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in
66/93) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 38/95 in 36/96) je Občinski svet občine Semič
na seji dne 31. 1. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Semič
1. člen
V 1.b točki 7. člena se na koncu odstavka pred zaklepajem doda “gramozirane površine” in se na novo 1.b točka
7. člena glasi:
b) Poslovne površine, v katero spada čista tlorisna
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki, ipd.) ter parkirišča in dvorišča, v katera spadajo utrjene površine (asfalt,
tlakovci, beton, gramozirane površine).
2. člen
V drugem odstavku 10 člena se doda: “in za leto 1998”
in glasi:
Vrednost točke za leto 1997 in za leto 1998 znaša
0,20 SIT/m2.
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št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič na seji
dne 31. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem
načrtu za del območja proizvodno servisne cone
Vrtača pri Semiču
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču.
2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Občine Semič 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. V času javne razgrnitve načrta bo organizirana javna obravnava, kraj in čas bosta določena naknadno.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo podjetja, organizacije, organi, društva in občani pisne pripombe k osnutku
zazidalnega načrta na Občino Semič ali jih vpišejo v knjigo
pripomb na mestu javne razgrnitve.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-032-02/98
Semič, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

3. člen
Za 12. členom se na koncu dodata nova odstavka:
Kolikor zavezanec ne prijavi podatkov iz prvega odstavka tega člena v predpisanem času, se zavezancu zaračuna
nadomestilo v polnem znesku za 250 m2.
Za usklajevanje evidence o zavezancih za plačilo nadomestila je pristojna strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
4. člen
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 414-1/97-2
Semič, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

1303.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za del območja proizvodno
servisne cone Vrtača pri Semiču

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS,
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SEVNICA
1304.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Blanca

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in pozitivne odločitve krajanov na referendumu 15. marca 1998 ter
določb statuta Krajevne skupnosti Blanca je Svet krajevne
skupnosti Blanca na seji dne 23. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Blanca
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Blanca se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
– oskrbe z vodo v naseljih Blanca, Čanje, Krajna Brda,
Poklek nad Blanco in Selce nad Blanco,
– izgradnja javne razsvetljave in asfaltiranje (4200 m2)
cest v naselju Kladje nad Blanco,
– izgradnja pločnika (250 m2) in izgradnja športnega
igrišča (200 m2) v naselju Dolnje Brezovo.
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2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
januar 1998 ocenjen na 81,300.000 SIT in to:
1. Oskrba z vodo v naseljih Blanca, Čanje, Krajna Brda, Poklek nad Blanco in Selce nad Blanco v skupni vrednosti 57,000.000 SIT, od tega:
SIT

– s sredstvi krajevnega samoprispevka
15,000.000
– s sredstvi krajanov v delu in materialu
18,000.000
– novi priključki pravnih in fizičnih oseb
6,000.000
– s sredstvi KS pridobljeni iz drugih virov
18,000.000
2. Izgradnja javne razsvetljave in asfaltiranje
(4200 m2) cest v naselju Kladje nad Blanco v
skupni vrednosti 12,000.000 SIT, od tega:
– s sredstvi krajevnega samoprispevka
3,500.000
– s sredstvi krajanov v delu in materialu
6,000.000
– s sredstvi pridobljeni iz drugih virov
2,500.000
3. V naselju Dolnje Brezovo izgradnja pločnika
(250 m2 = 6,000.000 SIT in športnega igrišča
200 m2 = 6,300.000 SIT) v skupni vrednosti
12,300.000 SIT, od tega:
– s sredstvi krajevnega samoprispevka
3,600.000
– s sredstvi krajanov v materialu in delu
4,400.000
– s sredstvi KS pridobljenih iz drugih virov
4,300.000
Potrebna sredstva v višini 81,300.000 SIT
bodo pokrita:
– s sredstvi krajevnega samoprispevka
22,100.000
– s sredstvi krajanov v materialu in delu
28,400.000
– s sredstvi drugih virov (prisp.za priključke)
6,000.000
– s sredstvi KS pridobljenih iz drugih virov
24,800.000
3. člen
Konkretne akcije v posameznem letu bo sprejel svet
KS, odvisno o vplačanih sredstvih in pripravljenosti krajanov
za lastno udeležbo v denarju in delu ter kritjem zapadlih
obveznosti do KS Blanca.
O morebitnih zbranih presežkih bo odločal po izteku
obdobja, za katero bo samoprispevek uveden, svet KS, po
predhodni pridobitvi mnenja na javnem zboru krajanov.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben
račun Krajevne skupnosti Blanca št. žiro računa 51610842-110-82614. Z njim bo v skladu s programom razpolagal Svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi
sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Blanca.
5. člen
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer
od 1. maja 1998 do 30. aprila 2003.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Blanca,
in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo

značaj plače, po stopnji 2% od neto plače, oziroma nadomestila;
– 2% od neto zavarovalne osnove podjetnika posameznika in ostalih zavezancev s stalnim bivališčem oziroma
sedežem dejavnosti v KS Blanca;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od
izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– 2% letno od katastrskega dohodka od kmetijskih in
gozdnih zemljišč;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir
posebej.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS – Davčni urad Brežice – izpostava Sevnica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka,
se Krajevni skupnosti Blanca dostavi seznam zaposlenih,
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in
odpravnin.
9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Blanca.
Pravilnosti obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira DURS – Davčni urad Brežice – izpostava Sevnica,
v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona
o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
11. člen
Poročilo o izidu referenduma se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/98
Blanca, dne 23. marca 1998.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Blanca
Branko Kelemina l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1305.

Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti
Blanca o izidu glasovanja na referendumu dne
15. marca 1998 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Blanca

POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Blanca o
izidu glasovanja na referendumu dne 15. marca
1998 za uvedbo krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Blanca
Na območju Krajevne skupnosti Blanca so bili na referendumu dne 15. marca 1998, ki je bil razpisan s sklepom
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Blanca (Uradni list RS,
15/98) ugotovljeni naslednji izid glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 853 krajanov.
2. Na referendumu je glasovalo 357 krajanov ali
41,85%.
3. Za uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo
187 krajanov ali 52,23%.
4. Proti uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo
168 krajanov ali 47,05%.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 2 ali 0,56%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o referendumu in o ljudski inciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Blanca, ker se je “ZA” izreklo 187 krajanov ali 52,23% krajanov,
ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja Svet KS Blanca sprejme
ustrezen sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS
Blanca.
Št. 9/98
Blanca, dne 15. marca 1998.
Predsednik
komisije za izvedbo referenduma
Cvetka Požun l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
1306.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šentjur pri Celju za leto 1997

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. člena statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 27. seji dne 23.
marca 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur
pri Celju za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1997.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:

Št.
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– prihodki
938,494.127,00 SIT
– odhodki
938,494.127,00 SIT
– stalna proračunska rezerva
8,148.987,90 SIT
3. člen
Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve
je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 004-5/98-112
Šentjur pri Celju, dne 24. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1307.

Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Šentjur pri Celju

Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih, (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 19. člena statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 30. marca
1998 sprejel

ODLOK
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
v Občini Šentjur pri Celju
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija obvezne gospodarske javne službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na
območju Občine Šentjur pri Celju.
2. člen
Gospodarsko javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči (v nadaljevanju: javna služba) izvaja režijski obrat,
organiziran v občinski upravi kot referat v okviru oddelka za
okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe
imajo po tem odloku občinski svet, župan in odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Organizacijo režijskega obrata določi župan v aktu o
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
3. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo
določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna
služba,
– pravic in obveznosti uporabnikov,
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
– ter drugih elementov, potrebnih za opravljanje in razvoj javne službe.
4. člen
Režijski obrat izvaja naslednje naloge:
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– pridobiva, prodaja, menjava in oddaja zemljišča za
gradnjo,
– gradi javno infrastrukturo, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na podlagi programa, ki ga sprejme občinski
svet,
– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– vodi evidenco zavezancev za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča,
– izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
5. člen
Občinski svet občine Šentjur pri Celju je pri izvajanju
javne službe pristojen za sprejem:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje
javne službe,
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne
službe,
– letnih poročil in zaključnih računov javne službe.
6. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Šentjur pri Celju ima župan pri izvajanju javne službe še naslednje
pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem
akte iz 5. člena tega odloka,
– sprejema sklepe o prodaji, nakupu, menjavi in oddaji
stavbnih zemljišč po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
7. člen
Režijski obrat vodi vodja, ki ga imenuje župan po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Vodja režijskega obrata odgovarja za zakonitost delovanja javne službe in zagotavlja izvajanje javne službe skladno s programi in finančnimi načrti ter sprejetimi odločitvami
občinskega sveta.
8. člen
Za opravljanje strokovnih, tehničnih in administrativnih
opravil se v režijski obrat lahko prerazporedijo že zaposleni
delavci občinske uprave ali po potrebi zaposlijo novi delavci.
Opravila iz prejšnjega odstavka lahko po pooblastilu
župana, če je to racionalneje, opravljajo tudi drugi delavci
občinske uprave.
9. člen
Občinski svet v skladu s statutom ustanovi odbor za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Odbor ima predsednika in šest članov. Člane odbora
imenuje občinski svet na predlog župana.
Pristojnosti odbora so:
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih
zemljišč,
– daje predhodna mnenja županu k njegovim odločitvam v zvez s prodajo, nakupi, menjavo in oddajo stavbnih
zemljišč,
– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo, za
katera to zahteva župan ali vodja režijskega obrata oziroma
za katera sam oceni, da je to potrebno ter v zvezi s tem
sprejema predloge, mnenja in usmeritve, ki jih posreduje
županu in vodji režijskega obrata.
10. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,

Uradni list Republike Slovenije
– prihodki od prometa s stavbnimi zemljišči,
– komunalni prispevek in
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
11. člen
Za sredstva iz prejšnjega člena se ločeno vodi računovodska evidenca in se namensko uporabljajo za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.
Vodenje računovodske evidence in druga računovodska opravila za potrebe režijskega obrata opravlja oddelek
za finance.
12. člen
Premoženje in sredstva, ki jih je Občina Šentjur pri
Celju, v skladu s 54. členom zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), prevzela ob ukinitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Šentjur pri Celju, se ob ustanovitvi režijskega obrata izkažejo v računovodskih evidencah za režijski
obrat.
13. člen
Do uveljavitve odloka, ki bo določal način, pogoje in
postopek nakupa, prodaje in oddaje stavbnih zemljišč se
glede teh vprašanj smiselno uporabljajo določbe odloka o
oddajanju stavbnih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 24/87 in 28/88).
Občinski svet sprejme akt iz prejšnjega odstavka tega
člena v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-4/98-112
Šentjur pri Celju, dne 31. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1308.

Sklep o spremembi povprečne gradbene cene
stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri
Celju

Na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur
pri Celju na seji dne 30. marca 1998 sprejel

SKLEP
o spremembi povprečne gradbene cene
stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč ter določitvi odstotka
od povprečne gradbene cene v Občini
Šentjur pri Celju
1. člen
Spremeni se 1. člen sklepa o povprečni gradbeni ceni
stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v
Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 26/92) in glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča v decembru preteklega leta za območje
Občine Šentjur pri Celju, znaša 126.050 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in s tem dnem preneha veljati sklep
št. 362-5/97-132 z dne 15. 4. 1997.
Št. 362-4/98-132
Šentjur pri Celju, dne 31. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

ŠKOFJA LOKA
1309.

Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto
1998

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95) in zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 19. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Škofja Loka za leto 1998 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
3. člen
Proračun občine Škofja Loka za leto 1998 obsega:
SIT

– prihodke v višini
1.667,378.737
– odhodke v višini
1.684,468.744
– primanjkljaj v višini
7,090.007
Primanjkljaj je pokrit z zadolžitvijo občine v višini
17,090.007 SIT in prikazan v računu financiranja.
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v
skladu z zakoni.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od vseh
prihodkov proračuna, v redno tekočo rezervo pa 1,0% od vseh
prihodkov proračuna.
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7. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za katere
so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma
razpolaganju z njimi.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi,
da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj
iste proračunske skupine največ 20%, če s tem ni ogroženo
izvajanje nalog za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne in tekoče rezerve
do višine 10% rezerve za posamezni namen,
– odloči o začasni zagotovitvi sredstev obvezne rezerve
proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 5%
sprejetega proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga
ustrezne ukrepe,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih
pravnih oseb, vendar največ do 5% obsega zagotovljene porabe proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Oddelek za občo upravo in proračun:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter
mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu župana razpolaga s tekočo proračunsko rezervo do določenega zneska,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna.
11. člen
Zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo
iz občinskega proračuna, obračunajo amortizacijo v višini, kot
jo zagotavlja občinski proračun.
12. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 5,000.000 tolarjev.
13. člen
Uporabniki so dolžni predložiti zaključni račun za leto
1997 in finančni načrt za leto 1998 najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka. Uporabniki so dolžni do 31. 7. 1998
predložiti programe in predloge finančnih načrtov za delo organa in izvajanje dejavnosti za leti 1999 in 2000, za investicije pa za celotno dobo financiranja.
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14. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
Št. 401-1/98
Škofja Loka, dne 19. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1310.

Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj in
poprečnih stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč v Občini Škofja Loka za leto
1998

Na podlagi 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 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št
37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 28. seji dne
19. 3. 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
I. območje obsega naselja: Škofja Loka, Binkelj, Bodovlje, Dorfarje, Forme, Godešič, Gorenja vas – Reteče,
Grenc, Hosta, Lipica, Podpulferca, Puštal, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše,
Zminec,
II. območje obsega naselja Brode, Bukovica, Gabrk,
Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Praprotno, Ševlje, Visoko
pri Poljanah,
III. območje obsega ostala naselja Občine Škofja Loka, ki niso navedena v prvih dveh območjih.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno valorizirajo s poprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga
mesečno objavlja Združenje za gradbeništvo in industrijo
gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije.
6. člen
S pričetkom veljave tega odloka preneha veljati sklep o
poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Škofja Loka za leto
1996, ki je bil objavljen v Uradni list RS, št. 30/96.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-11/90
Škofja Loka, dne 20. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

ODLOK
o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč v Občini Škofja Loka za leto 1998
1. člen
Ta odlok določa poprečno gradbeno ceno koristne
stanovanjske površine in poprečne stroške komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnimi objekti in napravami sekundarnega omrežja za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v
letu 1998.
2. člen
Poprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, izračunane po standardu U.C2.100, brez stroškov komunalnega opremljanja in brez cene stavbnega zemljišča, na dan 31. 12. 1997 znaša 120.000 SIT.
3. člen
Poprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega
zemljišča za III. kategorijo opremljenosti in 2. skupino gostote poselitve so določeni za m2 koristne površine objekta
in znašajo na dan 31. 12. 1997:
– za objekte in naprave individualne rabe 9.200
SIT/m2,
– za objekte in naprave kolektivne rabe 7.800 SIT/m2.
4. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od poprečne gradbene cene iz 2. člena tega odloka in znaša:
I. območje od 6 do 9%,
II. območje od 4 do 6%,
III. območje od 2 do 4%.

1311.

Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97 in 10/98), 43. in 100. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in 6. člena
pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) in 18. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet
občine Škofja Loka na 28. seji dne 19. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o organiziranju službe pomoči na domu
in merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca
v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti,
starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta
pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
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2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno
delo Škofja Loka kot javno službo v Občini Škofja Loka. Ne
glede na določila prejšnega odstavka tega člena lahko občina na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za službo za
pomoč na domu tudi koncesijo.
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali
nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in
telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,
– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov
I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni
za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji,
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno varstvo.
Ne glede na določila prejšnega odstavka se pomoč
lahko odobri tudi v primeru pozitivnega pisnega mnenja
osebnega zdravnika.
Upravičenost do socialne oskrbe na domu se ugotavlja
na podlagi predloženega sklepa Centra za socialno delo
Škofja Loka.
II. VRSTA IN OBSEG STORITVE
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec
upravičen v obsegu praviloma največ 12 ur tedensko, se
šteje pomoč pri:
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere
je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 6 ur
tedensko, se šteje pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katerih je
upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 2 uri tedensko se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
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– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njihove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe koristnikov določi socialna delavka, ki posamezni primer obravnava.
III. DOLOČANJE CENE STORITVE
6. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na
domu (storitve), ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve
socialne oskrbe na domu obsega vse stroške, razen sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se
zaračunava po dejansko opravljenih urah.
Vrednost urne postavke na predlog Centra za socialno
delo Škofja Loka oziroma koncesionarja določi župan Občine Škofja Loka oziroma koncedent. Cene se usklajujejo z
rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu objavljenega v Uradnem listu RS. Uskladitev opravi koncesionar oziroma Center za socialno delo Škofja Loka ob
koncu vsakega trimesečja, oziroma v naslednjem mesecu
po tem, ko se vrednost koeficienta dvigne za 5 odstotkov in
več.
V primeru, da do uskladitve ne pride na način iz prejšnjega odstavka, se pri naslednji uskladitvi lahko upošteva
kumulativna rast cen.
IV. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE
7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati
celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem
odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca
veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
8. člen
Višino plačila z odločbo določi občina, na podlagi predhodnega postopka Centra za socialno delo Škofja Loka.
Odločba velja za čas nudenja storitve, vendar največ za čas
enega leta. Na podlagi odločbe o določitvi plačila Center za
socialno delo upravičencu oziroma koncesionar zavezancu
izstavi račun.
Zoper odločbo o določitvi višine plačila se lahko v roku
15 dni vloži pritožba pri županu občine, ki je izdala odločbo.
Pritožba na določitev plačila ne zadrži obveznosti plačila,
določenega z odločbo.
9. člen
Upravičenci lahko z ustreznimi dokazili že pri vložitvi
zahtevka za nudenje pomoči na domu ali kasneje, ko je
odločba že izdana, vložijo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitve.
10. člen
Občina oziroma koncedent lahko upravičence v primerih, ko nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za
plačilo storitev pomoči na domu in nimajo niti premoženja ali
zavezancev, ki bi jih bili po zakonu iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, delno ali v celoti oprosti
plačila storitev. Pri tem upošteva mnenje in ugotovitve socialne službe Centra za socialno delo Škofja Loka.
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11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot
edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb,
– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in
šoloobveznih dejavnosti in so upravičeni do dodatka po
zakonu o družinskih prejemkih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delne oprostitve plačila na domu je odvisna od
materialnega stanja upravičenca in zavezancev ter od njihovega zdravstvenega stanja.
Ostali upravičenci so dolžni plačati stroške izvajanja
storitev v višini kot določa ta odlok.
12. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu se lahko dodeli za določen čas največ za dobo 6 mesecev. Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in
primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.
13. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice,
ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede,
upoštevaje odstotka preseganja mesečnega neto dohodka
na družinskega člana zadnjih treh mesecev od cenzusa za
denarni dodatek (26. člen zakona o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 54/92) in sicer:
Plačilni
razred

% preseganja mesečnega
% prispevka k ceni storitev
neto dohodka na druž. člana
en upravičenec več upravičencev
zadnjih treh mesecev od cenzusa
gospodinjstva
za denarni dodatek

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

do 30 %
—
10 %
od 30 do 100,0 %
10 %
20 %
od 100 do 200,0 %
20 %
30 %
od 200 do 300,0 %
30 %
50 %
od 300 do 400,0 %
50 %
80 %
od 400 do 500,0 %
80 %
100 %
nad 500 %
100 %
100 %
V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci
ali zavezanci določen odstotek cene. Upravičenci ali zavezanci plačajo največ 100 % cene.
V izjemnih primerih lahko občina oziroma koncedent
pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in:
– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega
izkazanega dohodka;
– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu
izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
Kolikor upravičenec ali zavezanec razpolagata z nepremičnim premoženjem, se določi za en plačilni razred višje
plačilo.
14. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako,
da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki 57.a člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in
pomoč.
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15. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega
položaja upravičencev oziroma zavezancev Občina Škofja
Loka pooblašča Center za socialno delo Škofja Loka oziroma koncesionarja.
Center za socialno delo Škofja Loka zbira, obdeluje,
shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke,
vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem odlokom ni določeno drugače.
16. člen
Center za socialno delo Škofja Loka oziroma koncesionar sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in plačilu pomoči na domu pred
pričetkom izvajanja pomoči in določi znesek lastne udeležbe upravičenca.
V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je
opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočali plačilo po tem odloku in ima v lasti nepremično premoženje je praviloma upravičen le, če pristane na zemljiškoknjižno zavarovanje terjatev občine. Zemljiško-knjižno
zavarovanje opravi občina na predlog Centra za socialno
delo.
Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega premoženja in ga je odtujil tri leta pred vložitvijo zahtevka za
nudenje pomoči na domu, se mu pomoč praviloma nudi
samo v primeru, če upravičenec predloži pisno zagotovilo,
da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo drug zagotovi plačilo stroškov po tem odloku.
17. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila ne
da bi prehodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in
izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev
zavezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni
več upravičen.
18. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v 15 dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma
zavezancev.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je upravičenec
ali zavezanec dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in
prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev
plačila oziroma doplačila.
19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca
evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu pri izvajalcu
pomoči na domu, ki obsega:
– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
– izvajalce storitev,
– evidenco opravljenih poti.
Občina Škofja Loka ima pravico vpogleda v te evidence.
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20. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino Škofja
Loka in Centrom za socialno delo Škofja Loka oziroma koncesionarjem se dogovorijo s pogodbo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-24/97
Škofja Loka, dne 19. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l.r.

1312.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95 in
20/95) in 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 22/85, 18/86,
19/88 in 14/89) je Občinski svet občine Škofja Loka na
28. seji dne 19. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč za leto 1998
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Škofja Loka za leto
1998 znaša 0,80.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 464-01/85
Škofja Loka, dne 19. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

TRŽIČ
1313.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Tržič

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 25. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) in 82 člena
poslovnika Občinskega sveta občine Tržič ( Uradni list RS,
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št.22/96 ) je Občinski svet občine Tržič na 25. redni seji,
dne 27. 11. 1997 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Tržič
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Tržič (Uradni
list RS, št. 22/96) se drugi odstavkek 21. člena občinskega
sveta spremeni tako, da glasi:
(21.2) Svetniki obravnavajo dnevni red, ki jim je bil
posredovan s sklicem. Le ob sprejemanju dnevnega reda,
lahko občinski svet s svojim sklepom spremeni dnevni red.
Po potrditvi dnevnega reda, točk z dnevnega reda ni mogoče več umakniti
2. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da glasi:
(32.1) Glasuje se tako, da predsedujoči pozove svetnike, da se z dvigom rok izjasnijo kdo je “ZA” in kdo “PROTI”.
Svetnik se lahko odloči le za eno izmed naštetih možnosti ali
se ne opredeli.
3. člen
K 46. členu se doda nov odstavek:
(46.4) Župan lahko zadrži nezakonite sklepe občinskega sveta v roku sedmih dni od dneva, ko mu jih je pismeno
vročilo tajništvo občinskega sveta in o zadržanju v roku
sedmih dni pismeno obvesti tajništvo občinskega sveta.
4. člen
K 50. členu se doda nov odstavek:
(50.3) Župan mora poslati v objavo splošne akte, ki jih
sprejme občinski svet v osmih dneh od pisne vročitve. Kolikor tega ne stori in sklep ni bil uradno zadržan, ga lahko v
roku 14 dni objavi predsednik občinskega sveta.
5. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da glasi:
(58.1) Predlagatelj predloga splošnega akta lahko z
amandmajem spremeni ali dopolni svoj predlog, dokler
obravnava v drugi fazi ni končana.
6. člen
Črta se 68. člen.
7. člen
Členi od 68 do 78 se preštevilčijo.
8. člen
K obstoječemu 70. členu se doda nov odstavek, ki je
po preštevilčitvi 69. člen:
(69.5) Ista oseba je lahko predsednik samo enega
odbora oziroma komisije Občinskega sveta občine Tržič.
9. člen
Obstoječ prvi odstavek 75. člena, ki je po preštevilčitvi
prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da glasi:
(74.1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 12 članov. Izmed sebe izberejo predsednika
komisije.
10. člen
Za obstoječim 78. členom, ki po preštevilčitvi postane
77. člen se doda tretje poglavje z naslovom Delovanje kole-
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gija predsednika občinskega sveta, ki vsebuje naslednje
določbe 78. člena:
(78.1) Kolegij predsednika občinskega sveta sestavljajo predsednik občinskega sveta in po en svetnik strank
oziroma volilnih list zastopanih v občinskem svetu.
(78.2) Na vsako sejo kolegija se praviloma vabi predstavnika občinske uprave.
(78.3) Naloge kolegija:
– določi in obravnava dnevni red sklicane seje občinskega sveta,
– posreduje občinski upravi dodatna vprašanja v zvezi
s predlaganim gradivom.
(78.4) Kolegij ima status komisije.
(78.5) Administrativna dela za kolegij opravlja tajništvo
občinskega sveta.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-07/96-08
Tržič, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinsekga sveta občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

1314.

Sprememba poslovnika Občinskega sveta
občine Tržič

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 25. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) in 82. člena
poslovnika Občinskega sveta občine Tržič (Uradni list RS,
št. 22/96) je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 26.
redne seje dne 18. 3. 1998 sprejel

SPREMEMBO POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Tržič
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Tržič (Uradni
list RS, št. 22/96) se dodata nova odstavka v obstoječem
73. členu:
(73.3.) Kot odbor Občinskega sveta občine Tržič se
obravnava tudi uredniški odbor občinskega glasila Tržičan.
(73.4.) Uredniški odbor občinskega glasila Tržičan deluje v skladu z odlokom o glasilu Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 65/97).
2. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-07/96-08
Tržič, dne 18. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.
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VELIKE LAŠČE
1315.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000, družbenega plana Občine
Ljubljana in Občine Ljubljana Vič Rudnik za
obdobje 1986–1990 – za območje Občine
Velike Lašče v nadaljevanju dolgoročni plan
Občine Velike Lašče

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 44/97) ter 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni
list RS, št. 34/95), je župan Občine Velike Lašče sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000, družbenega plana Občine
Ljubljana in Občine Ljubljana Vič Rudnik za
obdobje 1986–1990 – za območje Občine
Velike Lašče v nadaljevanju dolgoročni plan
Občine Velike Lašče
I
Javno se razgrne osnutek sprememb dolgoročnega
plana Občine Velike Lašče.
Predmet obravnave razgrnjenega osnutka sprememb
dolgoročnega plana Občine Velike Lašče je uskladitev območij varstvenih pasov vodnih virov s predlogi hidrogeološke študije, ki je bila izdelana v letu 1997.
II
Spremembe prostorskih dokumentov navedene v prvi
in drugi točki tega sklepa bodo javno razgrnjene v sejni sobi
Občine Velike Lašče, Velike Lašče 15, od 2. 4. do 2. 5.
1998 v času uradnih ur.
Med javno razgrnitvijo bo 23. 4. 1998 ob 20. uri
organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Velike
Lašče.
III
Pisne pripombe k osnutku spremembe dolgoročnega
plana Občine Velike Lašče lahko vpišete v knjigo pripomb
na kraju javne razgrnitve ali oddate na sedežu Občinske
uprave Velike Lašče, Velike Lašče 15.
V pripombi je treba zapisati poleg podatkov o predlagatelju (ime, priimek, naslov) še parcelno številko in katastrsko
občino na katero se pripomba nanaša.
Če gre za pripombo, ki jo je treba točno prostorsko
določiti, mora predlagatelj pripombe predlog vrisati na kopijo katastrskega načrta. Kopijo katastrskega načrta izda Republiška geodetska uprava, izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1.
IV
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.
Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo.
Župan
Občine Velike Lašče
Milan Tekavec l. r.
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Št.

VODICE
1316.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vodice za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 79. člena statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Vodice
na 36. seji dne 24. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vodice
za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vodice
za leto 1997.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
SIT
– presežek prihodkov iz leta 1996 42,338.818,95
– prihodke leta 1997
220,909.080,43
– odhodke leta 1997
233,204.608,11
– presežek prihodkov nad odhodki 30,043.291,27
Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
SIT
– presežek prihodkov iz leta 1996
1,577.130
– prihodke leta 1997
1,110.500
– odhodke leta 1997
250.000
– presežek prihodkov
2,437.630
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni
del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna Občine Vodice se prenese v njen proračun za leto
1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 568-06102
Vodice, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

1317.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah zazidalnega načrta ŠS 14/1 del
Vodice

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naseljij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86) ter 14. in 15. člena statuta Občine Vodice (Uradni
list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine vodice na 36.
redni seji dne 24. 3. 1998 sprejel

31 / 18. 4. 1998 / Stran 2099

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
zazidalnega načrta ŠS 14/1 del Vodice
1
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
ŠS 14/1 del – Vodice. Osnutek je izdelalo podjetje Populus
prostorski inženiring, d.o.o, Ljubljana pod št. 122/03/98 v
marcu 1998.
2
Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Vodice v delovnem času občinske uprave. Osnutek bo razgrnjen 30 dni
po začetku veljavnosti tega sklepa z objavo v Uradnem listu RS.
3
Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Vodice.
4
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pripombe vsi zainteresirani in le-te posredujejo Občini
Vodice.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 573-06102
Vodice, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

1318.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vodice

V skladu s prvim odstavkom 18. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-H), (Uradni list RS, št. 70/97) ter na podlagi
117. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95)
in sklepa 31.4.6., 31. seje občinskega sveta je Občinski
svet občine Vodice na nadaljevanju 36. redne seje dne
30. 3. 1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Vodice
1. člen
V statutu Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) se
1. člen na novo glasi:
Statut Občine Vodice določa temeljna načela za organizacijo in delovanje Občine Vodice, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, organizacijo občinske uprave in
javnih služb, premoženje in financiranje občine, splošne in
posamične akte, varstvo občine v razmerju do države in
drugih občin, način sodelovanja občanov pri sprejemanju
odločitev v občini in širših lokalnih samoupravnih skupnosti
ter druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa
zakon.

Stran

2100 / Št. 31 / 18. 4. 1998
2. člen
Sedanji 1. člen postane 2. člen.

3. člen
Sedanji 2. člen postane 3. člen in glasi:
Občina Vodice varuje in deluje za koristi svojega prebivalstva. V okviru ustave in zakonov samostojno upravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene s področnimi zakoni, ter naloge, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država.
4. člen
Sedanji 3. člen postane 4. člen in glasi:
Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini neposredno in prek organov občine.
Občina se pri uresničevanju svojih nalog lahko povezuje in sodeluje neposredno ali prek ustreznih asociacij s
sosednjimi in drugimi občinami, ter širšimi lokalnimi skupnostmi, tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami.
5. člen
Sedanji 4. člen postane 5. člen in glasi:
Občani se lahko obračajo s pobudami, peticijami ali
pritožbami na katerikoli organ občine, ki jih mora obravnavati najkasneje v 30 dneh.
6. člen
Sedanji 5. člen postane 6. člen in glasi:
Občina je pravna oseba, sedež občine je v Vodicah,
Kopitarjev trg 1.
Občina ima svoj grb, zastavo in pečat. Pečat je okrogle
oblike, 35 mm, z naslednjo vsebino: Občina Vodice, v sredini pečata je grb občine. Simbola občine sta grb in zastava.
Oba simbola in njuno uporabo ureja odlok o simbolih Občine Vodice, ki ga sprejme občinski svet.
Občina ima svoj občinski praznik. Datum praznovanja
določi občinski svet.
Občina podeljuje zaslužnim občanom, pravnim osebam in organizacijam naziv častnega občana, nagrade in
druga priznanja v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.
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9. člen
Sedanji 7. in 8. člen postaneta 8. člen, ki glasi:
Skladno z določili 7. člena tega statuta občinski svet
lahko s sklepom večine vseh članov sveta prenese opravljanje določenih nalog iz občinske pristojnosti v opravljanje vaške skupnosti. V ta namen občinski svet z odlokom
o letnem proračunu določi tudi ustrezna finančna sredstva.
10. člen
Sedanji 9., 10. in 11. členi se črtajo.
11. člen
Sedanji 12. člen postane 9. člen in glasi:
Občinski svet lahko predhodno pridobi mnenje organov vaških skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev le-teh skupnosti. Mnenje mora biti
posredovano občini v 30. dneh od zahtevka občine.
12. člen
Sedanji 13. člen postane 10. člen.
13. člen
11. člen se na novo glasi:
Občina se lahko združi z drugo občino, del občine
oziroma vaške skupnosti se lahko tudi izloči in priključi sosednji občini.
O združitvi, razdelitvi ali izločitvi odločajo volivci, ki so
glasovali na referendumu po postopku in pod pogoji, ki so
določeni v zakonu.
V primeru združitve občine z drugo občino obstoječi
ožji deli na dan razpisa tovrstnega referenduma postanejo
pravne osebe, s tem da prejmejo po nedoločenih delih v last
premoženje, ki je bilo do uveljavitve tega statuta v lasti KS
Vodice in KS Bukovica – Šinkov Turn.
14. člen
Sedanji 14. člen postane 12. člen, s tem, da se v
sedmem odstavku črta tretja alinea.
15. člen
Sedanji 15. člen postane 13. člen.
Spremeni pa se:
– enajsta alinea, ki glasi:
– varstvo naravne in kulturne dediščine;
– petnajsta alinea, ki glasi:
– izdajanje soglasij za lokacijska in gradbena dovolje-

7. člen
Sedanji 6. člen se črta.
8. člen
Novi 7. člen glasi:
Prebivalci posameznih katastrskih občin: k. o. Bukovica (Utik, Bukovica), k.o. Polje (Polje), k. o. Repnje (Repnje
in Dobruša), k. o. Skaručna (Skaručna, Vojsko in Povodje),
k.o. Šinkov Turn (Šinkov Turn in Koseze), k.o. Vesca (Vesca
in Selo), k.o. Vodice (Vodice) in k.o. Zapoge (Zapoge, Dornice in Torovo) lahko ustanovijo vaško skupnost.
Pobudo za ustanovitev skupnosti lahko poda najmanj
10% volivcev posameznega dela občine, ki naj bi bil vključen v novo vaško skupnost, občinski svet z večino vseh
članov sveta ali župan. Pobuda je veljavna, ko jo volilci
podprejo s podpisi na Krajevnem uradu Vodice.
Pred ustanovitvijo skupnosti občinski svet ugotovi voljo
občanov v skladu z zakonom in oceni, za kolikšen del nalog
je racionalno in smotrno, da se iz občinske pristojnosti
prenese v upravljanje ožjih delov občine.
Organe ožjih delov občine ter način njihovega imenovanja ter pooblastila določi občinski svet z odlokom.

nja.
Doda se dvaintrideseta alinea, ki glasi:
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja.
16. člen
Sedanji 16. člen postane 14. člen.
17. člen
Sedanji 17. člen postane 15. člen in glasi:
Organi občine so: občinski svet, župan, nadzorni odbor in občinska volilna komisija. Organi občine lahko imenujejo komisije ali druga delovna telesa za obravnavo posameznih vprašanj. Občinski svet in župana se voli za 4 leta.
Nadzorni odbor in občinsko volilno komisijo voli in razrešuje
občinski svet.
18. člen
Sedanji 18. člen postane 16. člen.
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19. člen
Sedanji 19. člen postane 17. člen in glasi:
Občinski organi in njihova delovna telesa so sklepčni,
če je na njihovih sejah navzoča večina njihovih članov.
20. člen
Sedanji 20. člen postane 18. člen, doda pa se še nova
petnajsta alinea, ki glasi:
– upravlja s premoženjem občine.
21. člen
Sedanji 21., 22., 23., 24., 25. člen postanejo 19.,
20., 21., 22. in 23. člen.
22. člen
Sedanjemu 26. členu, ki postane 24. člen, se za prvim
stavkom doda nov stavek, ki glasi: Javnost dela občine
zagotavlja občinska uprava.
23. člen
Sedanji 27. člen postane 25. člen.
24. člen
Sedanji 28. člen postane 26. člen.
25. člen
Sedanji 29., 30., 31. in 32. člen postanejo 27., 28.,
29. in 30. člen, s tem, da se 7. točka 32. člena spremeni in
glasi:
7. Odbor za pravne akte in lokalno samoupravo.
26. člen
Sedanji 32. člen, ki postane 30. člen, se dopolni z 8.
točko, ki glasi:
8. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
Svet sestavljajo predsedniki odborov občinskega sveta.
27. člen
Sedanji 33., 34., 35. člen postanejo 31., 32. in 33.
člen.
28. člen
Sedanji 36. člen postane 34. člen, tako, da se spremeni v prvem stavku drugega odstavka, v katerem se besedna zveza “krajevnih skupnosti” spremeni v “ naselij”.
29. člen
V sedanjem 37. členu, ki postane 35. člen, se spremeni drugi odstavek, ki glasi:
Odbor ali komisija veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov, odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov.
30. člen
Sedanji 38. postane 36. člen in na novo glasi:
V skladu z zakonom:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča občinski
svet v obliki pisnega poročila. Občinski svet, župan ter orga-
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ni porabnikov proračunskih sredstev so poročilo dolžni
obravnavati in upoštevati predloge in priporočila.
Nadzorni odbor sprejme svoj poslovnik, ki je smiselna
oblika poslovnika občinskega sveta.
Delo nadzornega odbora je javno, kot je javno delo
ostalih organov občine.
31. člen
Sedanji 39. člen postane 37. člen.
32. člen
Sedanji 40. člen postane 38. člen in na novo glasi:
Občina ima župana, lahko tudi podžupana. Župan je
izvoljen na neposrednih volitvah, podžupana pa voli občinski
svet z večino glasov vseh članov na predlog župana. Član
občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, v času
opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije občinskega svetnika. Župan v treh mesecih po izvolitvi obvesti občinski svet, kako bo funkcijo opravljal (poklicno ali nepoklicno).
Podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, le v izjemnih primerih lahko poklicno, če mu občinski svet to odobri.
33. člen
Sedanji 41. člen postane 39. člen in na novo glasi:
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem občinski proračun in zaključni račun, odloke in splošne akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega
sveta,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– ima pravico udeležiti se sej občinskega sveta in na
njih razpravljati,
– ima pravico predlagati sklic redne ali izredne seje
občinskega sveta ter predlagati obravnavanje določenih zadev na sejah občinskega sveta,
– skrbi in odgovarja za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve občinskega sveta,
– daje predloge svetu o prostorski ureditvi občine,
– sprejema začasne, nujne ukrepe v izjemnih razmerah,
– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– če predsednik občinskega sveta na predlog župana
ne skliče seje v roku enega meseca, ali podanega predloga
ne obravnava, lahko skliče sejo občinskega sveta župan.
34. člen
Sedanji 42. člen postane 40. člen, s tem, da se v
prvem stavku drugega odstavka črta besedna zveza ”oziroma odbora”.
35. člen
Sedanji 43. člen, ki postane 41. člen, in se doda drugi
odstavek:
Župan lahko pooblasti tudi drugo osebo iz občinske
uprave, da ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
36. člen
Sedanji 44., 45. člen se črtata.
37. člen
Pred sedanjim 46. členom se spremeni podnaslov, ki
glasi:
6. Ožji deli občine
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38. člen
Sedanji 46. člen postane 42. člen in glasi:
Če se skladno s 7. členom tega statuta organizirajo ožji
deli, lahko opravljajo naslednje naloge, katerih obseg in
časovno obdobje opravljanja določi občinski svet v skladu z
8. členom statuta:
a) pospešujejo:
– razvoj športa in rekreacije;
b) upravljajo z:
– občinskim premoženjem,
– občinskimi javnimi površinami in drugim javnim dobrim;
c) s svojimi sredstvi sodelujejo pri:
– gradnji in vzdrževanju lokalnih javnih cest in javnih
poti,
– pospeševanju kulturne, društvene, vzgojne in knjižnične dejavnosti,
– gradnji komunalnih objektov in naprav,
– požarni varnosti in gasilstvu;
d) vzdržujejo:
– lokalne javne poti, rekreacijske in druge javne
površine.
39. člen
Sedanji 47. člen se črta.
40. člen
Sedanji 48. člen postane 43. člen in na novo glasi:
Občinski svet in župan opravljata nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih opravljajo ožji deli občine oziroma skupnosti.
41. člen
Sedanji 49. člen postane 44. člen.
42. člen
Sedanji 50. člen postane 45. člen in na novo glasi:
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen
posamezni del. Skliče ga župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo 5% volilcev v občini
oziroma v njenem ožjem delu.
Kadar zbor občanov občine ali v njenega ožjega dela
obravnava pobude ali se izjavlja oziroma na referendumu
odloča o statusnih vprašanjih ali o uvedbi samoprispevka,
pa odločanje ne uspe, se lahko po preteku enega leta
izjavljanje oziroma odločanje na referendumu ponovi, razen
če zakon ne določa drugače.
43. člen
Sedanji 51. člen postane 46. člen in glasi:
Zbor občanov v občini razpravlja:
– o delu občinskih organov,
– o povezovanju občine z drugimi občinami,
– o lokalni problematiki v občini,
– o spremembah območja občine,
– daje mnenja o zadevah v javni obravnavi,
– daje pobude, mnenja in predloge o prostorski ureditvi občine in o organiziranju vaških skupnosti,
– o drugih vprašanjih, ki jih določi občinski svet ali
župan ali zakon.
44. člen
Sedanji 52. člen postane 47. člen in glasi:
Zbor občanov v ožjem delu razpravlja:
– o problematiki v svoji skupnosti,
– o delu organov v svoji skupnosti,
– o delu svojega predstavnika v organih skupnosti,

Uradni list Republike Slovenije
– o delu občinskih organov z vidika interesov svoje
skupnosti,
– o zadevah, ki jih da v obravnavo občinski svet in
župan,
– o problematiki varstva pred požarom,
– daje pobude, predloge in mnenja o zadevah iz prejšnjih alinei.
45. člen
Sedanji 53. člen se črta.
46. člen
V sedanjem 54. členu, ki postane 48. člen, se za
drugim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
Glasovanje na referendumu je tajno, razen če zakon ne
določa drugače.
47. člen
Sedanja 55., 57. člena postaneta 49. in 51. člen.
Novemu 51. členu pa se na koncu četrtega odstavka doda:
Zahteva je veljavna, ko jo s podpisi na Krajevnem uradu
Vodice potrdi 5% volilcev ustreznega območja.
V sedanjem 56. členu, ki postane 50. člen, se dopolni
tretji odstavek, ki glasi:
Svetovalni referendum se razpiše na zahtevo najmanj
5% volilcev občine ali posameznega njenega ožjega dela.
48. člen
Sedanji 58. člen postane 52. člen in se dopolni:
Občina se lahko odloči, da v skladu z zakonom ustanovi z drugimi občinami enega ali več organov skupne občinske uprave.
49. člen
Sedanji 59. člen postane 53. člen, dopolni pa se drugi
odstavek, ki glasi:
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave lahko
skrbi tajnik občine, ki ga zaposli in razrešuje župan, ali vodja
občinske uprave, ki ga zaposli župan.
Župan lahko pooblasti tajnika občine ali vodjo občinske uprave za podpisovanje določenih aktov.
50. člen
Sedanji 60. člen postane 54. člen in na novo glasi:
Naloge občinske uprave opravlja občinska uprava, v
okviru katere se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje določenih nalog uprave. Uprava opravlja vse upravne zadeve iz
pristojnosti občinske uprave. Občinska uprava zagotavlja
opravljanje informacijske dejavnosti za občino kot celoto.
51. člen
Sedanji 61. člen postane 55. člen in na novo glasi:
Občinska uprava izvršuje sklepe, odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan.
Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise
države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o
upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
52. člen
Sedanji 62. člen postane 56. člen, drugi odstavek pa
na novo glasi:
Župan lahko za vodenje upravnega postopka in za odločanje o vseh upravnih stvareh ali posamični vrsti upravnih
stvari pooblasti tajnika občine ali vodjo občinske uprave,
oziroma delavca v občinski upravi, ki izpolnjuje predpisane
pogoje.

Uradni list Republike Slovenije
53. člen
Sedanji 63. člen postane 57. člen.
54. člen
Sedanji 64. člen postane 58. člen in na novo glasi:
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari odloči.
55. člen
Sedanji 65. člen postane 59. člen in na novo glasi:
Položaj delavcev v občinski upravi urejata odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in sistemizacija delovnih mest.
O imenovanju oziroma o sklenitvi delovnega razmerja,
pogodbe o zaposlitvi zaposlenih delavcev v občinski upravi
odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine oziroma vodja občinske uprave. O pravicah iz delovnih
razmerij, iz delavnega mesta, napredovanja zaposlenih delavcev v občinski upravi in o razrešitvi odloča župan.
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prejšnjim členom je Občina Vodice pravni naslednik dosedanjega družbenega premoženja, zatečenega na območju
občine.
Občina prevzame vse upravljalske pravice nad tem družbenim premoženjem, ki se nahaja na območju občine.
Občina mora z občinskim premoženjem gospodariti
kot dober gospodar.
61. člen
Novi 69. člen glasi:
Odsvojitev delov občinskega premoženja je dopustna
le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če
se del premoženja podari za človekoljubne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne in druge podobne namene.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja sprejme občinski svet.
O stvarnih obremenitvah, nakupu in zamenjavi nepremičnin ali pravic odloča občinski svet.
Za nabavo premičnine do zneska, do katerega ni obvezen javni razpis, je pristojen župan.
62. člen
Sedanji 73., 74. in 75. člen postanejo 70., 71. in 72.
člen.

56. člen
Novi 60. člen glasi:
Tajnik občine oziroma vodja občinske uprave skrbi in je
odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisih v upravnem postopku ter
zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu z
veljavnimi predpisi.

63. člen
Sedanji 76. člen postane 73. člen in na novo glasi:
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo rezerve občine
ali v skladu z zakonom najame posojilo največ za pet odstotkov sprejetega proračuna.

57. člen
Sedanji 66. in 67. člen postaneta 61. in 62. člen.

64. člen
Sedanji 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85. in
86. člen postanejo 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81.,
82., 83. člen.

58. člen
Sedanji 68., 69., 70. in 71. člen ostanejo nespremenjeni in postanejo 63., 64., 65., in 66. člen.
59. člen
Novi 67. člen glasi:
Občina Vodice je pravni naslednik ustreznega dela premoženja in vseh pravic ter obveznosti občin na območju
DPS Mesta Ljubljana. Pravno nasledstvo vključuje tudi finančne in druge sklade dotedanjih občin na območju DPS
Mesta Ljubljana. Pravno nasledstvo se vnese v poslovne
knjige Občine Vodice.
Občina Vodice z ustreznim delom stopa v ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in
javnih podjetjih, ki so jih izvrševale dosedanje občine na
območju DPS Mesta Ljubljana.
Občina Vodice pridobi tudi ustrezni delež kapitala v
strukturi kapitala tistih gospodarskih družb, v katerih so imele svoj kapitalski delež dosedanje občine na območju DPS
Mesta Ljubljana.
V skladu s 100. členom zakona o lokalni samoupravi
Občina Vodice uredi razmerja v zvezi s premoženjem ter
pravicami in obveznostmi iz prejšnjih odstavkov, z Mestno
občino Ljubljana in drugimi občinami, ustanovljenimi na območju DPS Mesta Ljubljana.
60. člen
Sedanji 72. člen postane 68. člen in na novo glasi:
Premoženje Občine Vodice sestavljajo premične in nepremične stvari, denarna sredstva in pravice. Skladno s

65. člen
Sedanji 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93. člen ostanejo nespremenjeni in postanejo 84., 85., 86., 87., 89., 90.
in 91. člen.
66. člen
Sedanji 94., 95., 96. člen postanejo 92., 93., 94.
člen.
67. člen
Sedanji 97. člen postane 95. člen, številka 15 pa se
spremeni v številko 7.
68. člen
Sedanji 98. člen postane 96. člen.
69. člen
Sedanji 99. člen postane 97. člen, pri čemer se v
tretjem odstavku besedica “sedem” zamenja z besedico
“tri”, zadnjemu odstavku se pa doda: “ali predlagatelj odloka.”
70. člen
Sedanja 100. in 101. člen postaneta 98. in 99. člen.
71. člen
Sedanji 102. člen postane 100. člen.
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72. člen
Sedanji 103., 104., 105., 106., 107. člen postanejo
101., 102., 103., 104., 105. člen.
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2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
v SIT

73. člen
Sedanji 108. člen postane 106. člen.
74. člen
Novi 107. člen glasi:
Člane pokrajinskega sveta na predlog župana izvoli
občinski svet izmed svojih članov. Po svojem položaju je
župan član pokrajinskega sveta.
75. člen
Sedanji 109., 110., 111., 112., 113. členi se črtajo.
76. člen
Sedanji 114. člen postane 108. člen.
77. člen
Sedanji 115. člen postane 109. člen.
78. člen
Sedanji 116. člen postane 110. člen.
79. člen
Sedanji 117. člen postane 111. člen.
80. člen
Sedanji 118. člen postane 112. člen in na novo glasi:
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vodice začnejo veljati po sprejetju na občinskem svetu in petnajst dni
po objavi v Uradnem listu RS ali v Uradnem glasilu Občine
Vodice.
81. člen
Sedanji 119. člen se črta.

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun financiranja

2.120,837.659,76
2.200,726.191,50
79,888.531,74

109,000.000,00
1,759.638,59
107,240.361,41

2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– Prihodke
– Odhodke
– Presežek prihodkov

11,235.748,47 SIT
7,616.783,00 SIT
3,618.965,47 SIT

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v
znesku 27,351.829,67 SIT se prenese v proračun Občine
Žalec za leto 1998.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega
sklada v znesku 3,618.965,47 SIT se prenese v sredstva
rezerv Občine Žalec za leto 1998.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1997
je sestavni del tega zaključnega računa.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/98-04/01
Žalec, dne 24. marca 1998.

Št. 539-013
Vodice, dne 30. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

1320.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
statusnem in upravljalskem preoblikovanju
Komunalnega podjetja Žalec v “Javno
komunalno podjetje Žalec“, d.o.o.

ŽALEC
1319.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žalec za leto 1997

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine
Žalec na seji dne 24. 3. 1998 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec
za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Žalec za leto 1997, katerega sestavni del je zaključni
račun rezervnega sklada.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), določil zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94), 16. člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 14/94) in 20. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je
Občinski svet občine Žalec na seji dne 24. marca 1998
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o statusnem in upravljalskem preoblikovanju
Komunalnega podjetja Žalec
v “Javno komunalno podjetje Žalec“, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Odlok o statusnem in upravljalskem preoblikovanju Komunalnega podjetja Žalec v “Javno komunalno podjetje Žalec“, d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/94) se spremni tako, da
se drugi odstavek 3. člena spremeni in glasi:
“Ustanoviteljske pravice in dolžnost izvršuje Občinski
svet občine Žalec.”
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni in glasi:
“Dejavnosti javnega podjetja so:
1. DJ/28.520 splošna mehanična dela
2. E/41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode
3. F 45.110 rušenje objektov in zemeljska dela
4. F 45.210 splošna gradbena dela
5. F 45.250 druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok
6. F 45.310 električne inštalacije
7. F 45.320 izolacijska dela
8. F 45.330 vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
9. F 45.500 dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
10. K/72.300 obdelava podatkov
11. K/72.400 dejavnosti povezane s podatkovnimi
bazami
12. K/74.201 geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
13. K/74.204 drugo projektiranje in tehnično svetovanje
14. K/74.300 tehnično preizkušanje in analiziranje
15. O/90.001 zbiranje in odvoz odpadkov
16. O/90.002 dejavnost deponij, sežiganje in drugi
načini odstranjevanja trdih odpadkov
17. O/90.003 ravnanje s posebnimi odpadki
18. O/90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
19. O/90.005 druge storitve javne higiene.
Dejavnost javnega podjetja za lastne potrebe so:
1. K/74.203 arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje, drugo projektiranje in
tehnično svetovanje”.
3. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Javno podjetje ima naslednje organe:
– skupščino,
– nadzorni svet,
– direktorja,
– druge organe (disciplinsko komisijo, komisijo za vloge in pritožbe, svet delavcev)”.
4. člen
Doda se nov 10.a člen, ki glasi:
“Skupščino javnega podjetja sestavlja 7 članov.
Občinski svet imenuje 5 članov skupščine in pri tem
upošteva teritorialno zastopanost.
Po položaju sta člana skupščine tudi vsakokratni župan
in predstojnik strokovne službe ustanovitelja za okolje, prostor in komunalne zadeve občine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov.
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov prisotnih
članov skupščine.
Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec lahko
skličejo člani skupščine, nadzorni svet ali direktor v skladu z
zakonom in statutom javnega podjetja.
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Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejema letno poročilo na predlog direktorja in na
podlagi mnenja nadzornega sveta,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin,
– sprejema finančni načrt javnega podjetja,
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta,
– sprejema statut javnega podjetja,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– imenuje revizorja,
– imenuje direktorja in sklene z njim individualno pogodbo,
– imenuje organ za varstvo pravic delavcev,
– imenuje člane nadzornega sveta iz svoje pristojnosti,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Vsak član skupščine ima pri odločanju in glasovanju en
glas.”
5. člen
11. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
“Direktorja imenuje in razrešuje skupščina javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po
postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi
pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko
po preteku mandata ponovno imenovana.
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri:
– prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi,
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom javnega podjetja, ko potrebuje predhodno soglasje skupščine javnega podjetja.”
6. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Direktor javnega podjetja opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delovni proces in poslovanje javnega podjetja,
– predlaga temelje poslovne politike, delovni program
in plan razvoja,
– zastopa in predstavlja javno podjetje nasproti tretjim
osebam in je odgovoren za zakonitost dela javnega podjetja.
V okviru teh dolžnosti direktor zlasti:
– sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih temeljev poslovne politike, delovnega programa in plan razvoja,
– izvršuje sklepe organov,
– predlaga organizacijo javnega podjetja in njene spremembe,
– pooblašča posamezne delavce, da opravljajo določene zadeve iz njegove pristojnosti,
– odloča o razporejanju delavcev in sklepa z njimi pogodbo o zaposlitvi,
– poroča o poslovnih rezultatih javnega podjetja po
polletnem in po letnem obračunu nadzornemu svetu in
skupščini,
– sodeluje na sejah nadzornega sveta in skupščine, če
ta organa tako odločita,
– skrbi za obveščanje javnosti,
– izreka disciplinske ukrepe skladno z zakonom na
I. stopnji.
Direktor je za svoje delo odgovoren skupščini javnega
podjeta in ustanovitelju javnega podjetja.”
7. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za
katerega je bil imenovan:
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– na lastno zahtevo z odpovednim rokom šest mesecev, če ni drugače dogovorjeno,
– če nadzorni svet in skupščina ugotovita, da je direktor odgovoren za neuresničevanje poslovnih rezultatov,
– če so bile zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je
predlagal, grobo kršene temeljne pravice delavcev ali je bila
povzročena škoda na lastnini javnega podjetja oziroma ustanovitelja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
Pobudo za začetek postopka predčasne razrešitve direktorja lahko poda skupščina ali nadzorni svet.
Direktor mora biti v delovnem razmerju v javnem podjetju in sklene individualno pogodbo o zaposlitvi s skupščino, ki jo zastopa predsednik skupščine. S to pogodbo se
uredijo vse medsebojne pravice in obveznosti.”
8. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Poslovanje javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet,
ki ga sestavlja pet članov.
Tri člane nadzornega sveta imenuje in odpokliče
skupščina družbe na predlog občinskega sveta ali občinskih
svetov.
Dva člana nadzornega sveta izvoli in odpokliče svet
delavcev in s tem seznani skupščino družbe.
Način izvolitve in odpoklica članov nadzornega sveta,
ki so predstavniki delavcev, se podrobneje določi s poslovnikom sveta delavcev.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let
in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet ima predsednika in namestnika predsednika.”
9. člen
15. člen se spremeni in glasi:
“Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– obravnava finančni načrt javnega podjetja,
– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s
svojim mnenjem predloži skupščini,
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu in drugih predpisih.”
10. člen
16. člen se črta in za njim doda novo podpoglavje
Drugi organi.
11. člen
17. člen se spremeni in glasi:
“1. Disciplinska komisija
Za ugotavljanje odgovornosti za hujše kršitve delovnih
obveznosti in izrekanje disciplinskih ukrepov ter za ugotavljanje odgovornosti za povzročeno škodo pri delu ali v zvezi z
delom in sprejem sklepov o povračilu škode, se v javnem
podjetju oblikuje disciplinska komisija.
Komisija šteje pet članov.
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Skupščina imenuje člane disciplinske komisije ter njegove namestnike na predlog direktorja in sindikata javnega
podjetja.
Komisija pri ugotavljanju disciplinske oziroma odškodninske odgovornosti odloča v senatu treh članov. Mandat
člana komisije traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko
imenovan še za en mandat.
2. Komisija za vloge in pritožbe
Skupščina javnega podjetja imenuje člane komisije za
vloge in pritožbe ter njegove namestnike na predlog direktorja in sindikata javnega podjetja.
Komisija šteje pet članov; komisija veljavno odloča v
senatu treh članov. Mandat članov komisije traja štiri leta in
je po poteku te dobe lahko imenovana še za en mandat.
Komisija za vloge in pritožbe ima naslednje pristojnosti:
– obravnava in rešuje vloge delavcev,
– odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev zoper
odločbe, izdane na prvi stopnji,
– obravnava in rešuje zadeve, določene v splošnih aktih javnega podjetja.
3. Svet delavcev
Delavci javnega podjetja izvolijo petčlanski svet delavcev.
Oblikovanje, mandat, izvolitev, pristojnosti in način dela sveta je določen z zakonom o sodelovanju delavcev pri
upravljanju.”
12. člen
18. člen se spremeni tako, da odslej glasi:
“Notranja organizacija javnega podjetja se določi s pravilnikom, ki ga izda direktor po predhodnem soglasju
skupščine.”
13. člen
Črtata se 19. in 20. člen.
14. člen
21. člen se spremeni in na novo glasi:
“Ustanovitelj in lastnik javnega podjetja:
– kontrolira in spremlja poslovanje javnega podjetja,
– določa obseg dejavnosti javnega podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o investicijah v javnem podjetju, ki zadevajo
razširjeno reprodukcijo,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni
račun javnega podjetja,
– daje soglasje k statutu javnega podjetja in njegovim
spremembam,
– skupščini družbe predlaga imenovanje člana skupščine in članov nadzornega sveta”.
15. člen
Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35300/155/97
Žalec, dne 24. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1321.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 24. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Žalec
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan
31. 12. 1997 119.389,50 SIT.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,8 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo 11
odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2
stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo in
5,5% za kolektivno rabo.
Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne površine objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100.
4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno
območje Občine Žalec.
5. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008/0001/98
Žalec, dne 24. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

Št.

1322.
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Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
24. 3. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 1224/5 - pot v izmeri 311 m2, vpisane v seznam
X., k.o. Črni vrh. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.
3
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46600/052/97
Žalec, dne 24. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

1323.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št.34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 24.
3. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 1224/7 – pot v izmeri 235 m2, vpisane v seznam
X., k.o. Črni vrh. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.
3
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46600/022/96
Žalec, dne 24. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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VLADA
1324.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pridobitvi začasnega zatočišča za državljane
Republike Bosne in Hercegovine

Na podlagi 30. člena zakona o začasnem zatočišču
(Uradni list RS, št. 20/97) 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
pridobitvi začasnega zatočišča za državljane
Republike Bosne in Hercegovine

Uradni list Republike Slovenije
Osebam, katerim veljavnost potnega lista poteče pred
ugotovitvijo Vlade Republike Slovenije iz prvega odstavka tega člena, s potekom veljavnosti potnega lista Bosne in Hercegovine preneha tudi začasno zatočišče.
Za podaljšanje začasnega zatočišča morajo osebe iz
drugega odstavka tega člena zaprositi pred potekom veljavnosti potnega lista Bosne in Hercegovine.‘
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 262-02/98-1
Ljubljana, dne 16. aprila 1998.

1. člen
V tretjem odstavku 11. člena uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS, št. 41/97) se besedi: ‘največ dvakrat‘
nadomestita z besedo ‘večkrat‘ in besede ‘vsakič za tri mesece‘ nadomestijo z besedami ‘vendar ne več kot za dvanajst
mesecev‘.
2. člen
V 8. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki glasita:
‘Pri izdaji mnenja iz prvega odstavka tega člena se lahko
urad posvetuje tudi s predstavnikom Visokega Komisariata
Združenih narodov za begunce.
Urad mora pozitivno mnenje obrazložiti.‘
3. člen
Doda se nov 13.a člen, ki glasi:
‘Začasno zatočišče se lahko podaljša.
Vlogo za podaljšanje začasnega zatočišča mora oseba
vložiti najkasneje en mesec po poteku veljavnosti začasnega
zatočišča na obrazcu iz priloge številka 1 uredbe.
Osebe, ki so zaradi priprav na trajno vrnitev odpotovale
v Bosno in Hercegovino in so se v roku določenem v potovalnem dokumentu vrnile v Republiko Slovenijo, hkrati pa so
zamudile rok iz drugega odstavka tega člena, lahko za podaljšanje začasnega zatočišča zaprosijo v roku osmih dni po
vrnitvi v Republiko Slovenijo.
Vlogi za podaljšanje začasnega zatočišča morajo osebe
iz prve alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe predložiti
veljaven potni list Bosne in Hercegovine, osebe iz tretje alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe pa morajo poleg
veljavnega potnega lista Bosne in Hercegovine priložiti še
nova mnenja iz 8. člena uredbe.
Pristojni organ podaljšanje začasnega zatočišča označi
tako, da v veljavni potni list odtisne štampiljko iz priloge številka 2 uredbe.‘
4. člen
Črtata se prvi in drugi odstavek 16. člena.
Dodajo se novi prvi, drugi in tretji odstavek, ki glasijo:
‘Osebam, ki so upravičene do začasnega zatočišča po
tej uredbi se začasno zatočišče prizna oziroma podaljša za
čas, dokler Vlada Republike Slovenije ne ugotovi, da so za
njih prenehale razmere iz 2. člena zakona o začasnem zatočišču in jim določi rok za zapustitev države.

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

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1325.

Začasna posebna merila za nadomeščanje tuje
delovne sile z domačimi brezposelnimi osebami

Na podlagi prvega odstavka 3. člena pravilnika o izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS,
št. 71/96) določa Upravni odbor Republiškega zavoda za
zaposlovanje

ZAČASNA POSEBNA MERILA
za nadomeščanje tuje delovne sile z domačimi
brezposelnimi osebami
1
V regijah, kjer se izvaja program nadomeščanja tuje
delovne sile z domačimi brezposelnimi osebami, se pri vključitvi brezposelnih oseb in presežnih delavcev v programe
aktivne politike zaposlovanja, kriterij obvezne minimalne prijave na zavodu lahko skrajša, kolikor se posamezen program hkrati vključi v program zmanjševanja števila delovnih
dovoljenj in nadomeščanja tuje delovne sile z domačimi
brezposelnimi osebami.
2
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 020-19/98/1
Ljubljana, dne 2. marca 1998.
Predsednik
Upravnega odbora
Republiškega zavoda za
zaposlovanje
Drago Bahun l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1326.

Št.

Začasna merila za izvajanje programov aktivne
politike zaposlovanja

Na podlagi prvega odstavka 3. člena pravilnika o izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS,
št. 71/96) določa Upravni odbor Republiškega zavoda za
zaposlovanje
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1226. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
2017

VLADA
ZAČASNA MERILA
za izvajanje programov aktivne politike
zaposlovanja
1
Republiški zavod za zaposlovanje lahko prevzame finančne obveznosti naročnika pri zagotavljanju sredstev za
stimulativne nagrade udeležencev javnih del v naslednjih
regijah in v naslednjih višinah:
– v višini 100% v občinah, kjer je delež brezposelnih v
prebivalstvu večji od 7%,
– v višini 50% v občinah, kjer je delež brezposelnih v
prebivalstvu med 5,4 in 7% in indeks bruto dodane vrednosti na prebivalca manjši od 67,9,
– v višini 20% v ostalih občinah.
2
Republiški zavod za zaposlovanje prevzame finančne
obveznosti iz 1. točke za:
– dodatni program
(šteje se, da je program dodaten, če je nad obsegom
povprečnega števila programov javnih del v letu 1997 v
občini in če je bilo vključenih v javna dela najmanj 2,5%
brezposelnih oseb),
– nacionalni program
(nacionalne programe, lahko predlagajo posamezna
ministrstva),
pod pogojem, da je v program vključenih najmanj 90%
brezposelnih oseb iz naslednjih skupin:
– brezposelne osebe, ki prejemajo denarna nadomestila, denarne pomoči in denarne dodatke na centru za
socialno delo,
– starejše brezposelne osebe – nad 45 let,
– mlajše brezposelne osebe – do 26 let brez strokovne izobrazbe, če so na zavodu za zaposlovanje prijavljene
dalj časa,
– marginalne skupine brezposelnih oseb,
– invalidne osebe.
3
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 020-19/98/2
Ljubljana, dne 2. marca 1998.
Predsednik
Upravnega odbora
Republiškega zavoda za
zaposlovanje
Drago Bahun l. r.

1324. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike Bosne in Hercegovine
2108
1227. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
2017

MINISTRSTVA
1228. Odredba o ceniku za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov
2019
1229. Pravilnik o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju
2020
1230. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih 2021

USTAVNO SODIŠČE
1231. Odločba o ugotovitvi, da določba 4. člena zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo
1232. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti
1233. Odločba o ugotovitvi, da del prvega odstavka 17.
člena, ki se glasi: Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma se lahko vloži od
dneva, ko je predlog zakona predložen Državnemu zboru (...)“, in 18. člen zakona o referendumu in o ljudski iniciativi nista v neskladju z ustavo
1234. Odločba o ugotovitvi, da se razveljavi določba drugega odstavka 124. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih
1235. Odločba, da se v zakonu o notranjih zadevah z
odložnim rokom razveljavita 11. člen in 19.a člen,
kolikor se nanaša na izvajanje posebnih operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 2. točke drugega odstavka istega člena

2021
2023

2024
2026

2027

BANKA
1236. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju
(o odprti devizni poziciji banke)
2031
1237. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino 2031

SODNI SVET
1238. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
višjega sodnika in okrožnega sodnika
2032
1239. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
vrhovnega sodišča
2032
1240. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v
Republiki Sloveniji
2032

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1241. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo
1242. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec
1998
1325. Začasna posebna merila za nadomeščanje tuje
delovne sile z domačimi brezposelnimi osebami
1326. Začasna merila za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja

2032
2032
2108
2109

Stran
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OBČINE
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.

BOHINJ
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Bohinj za leto 1997
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Bohinj
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljšča v Občini Bohinj
za leto 1998

BREZOVICA
1248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 1997
1249. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 1998
1250. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč v Občini Brezovica
1251. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Preserje
1252. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Podpeč

2033
2033
2035
2035
2036

2036
2038
2039
2041
2042

CANKOVA–TIŠINA
1253. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2042
1254.

1255.
1256.
1257.
1258.
1259.

1260.

1261.
1262.
1263.

ČRENŠOVCI
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci
ČRNOMELJ
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
“Osnovna šola Loka Črnomelj”
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
“Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj”
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
“Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš”
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
“Osnovna šola Stari trg ob Kolpi”
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
“Osnovna šola Vinica”
DIVAČA
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane
GORNJA RADGONA
Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za kanalski kolektor v Gornji Radgoni
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gornja
Radgona – Velclov vrt
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno središče Gornja Radgona

2045

2046
2046
2047
2047
2048

2048

2048
2049
2049

Stran

GORNJI PETROVCI
1264. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Gornji
Petrovci
2050
1265. Odlok o občinskem prazniku Občine Gornji Petrovci
2052
JESENICE
1266. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1997
1267. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto
1998
1268. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine
Jesenice
1269. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Jesenice

2052

2053
2053
2057

KOZJE
1270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kozje za leto 1997
2057
1271. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kozje
2057
KRŠKO
1272. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
1273. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Krško
LAŠKO
1274. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Laško za leto 1997
LENART
1275. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1997
1276. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1998
1277. Odlok o poprečni gradbeni ceni in poprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Lenart
1278. Odlok o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih
ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1279. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevka za graditev in obnovo vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Lenart, ki so v upravljanju javnih (vodovodnih) podjetij
1280. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje
1986-1990-2000
LJUTOMER
1281. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Železne dveri
LOŠKA DOLINA
1282. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
LOŠKI POTOK
1283. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Loški Potok za leto 1997
1284. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto
1998
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1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok
MAJŠPERK
1286. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 1997
METLIKA
1287. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1998
1288. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
1289. Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin
na mejnih prehodih na območju Občine Metlika
1290. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
NOVO MESTO
1291. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
1292. Odlok o ureditvenem načrtu Peskokop Klek pri
Žužemberku
1293. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Mestne občine Novo mesto
1294. Program priprave ureditvenega načrta oskrbnega centra Mercator – KZ Krka ob Šentjernejski
cesti v Novem mestu
1295. Sklep o cenah storitev za urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš ter za odvoz nepravilno parkiranih vozil
1296. Sklep o cenah storitev za urejanje javne tržnice
1297. Sklep o cenah storitev za uporabo javnih sanitarij
1298. Sklep o cenah storitev za pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč
POSTOJNA
1299. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Postojna za leto 1997
1300. Odlok o neprometnih znakih, plakatiranju in oglaševanju v Občini Postojna
1301. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna
SEMIČ
1302. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
1303. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne
cone Vrtača pri Semiču
SEVNICA
1304. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blanca
1305. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Blanca o izidu glasovanja na referendumu dne 15. marca 1998 za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Blanca
ŠENTJUR PRI CELJU
1306. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šentjur pri Celju za leto 1997
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1307. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Šentjur pri Celju
1308. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene
stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju
ŠKOFJA LOKA
1309. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto
1998
1310. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Škofja Loka za leto 1998
1311. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev
1312. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1998
TRŽIČ
1313. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tržič
1314. Sprememba poslovnika Občinskega sveta občine Tržič
VELIKE LAŠČE
1315. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000, družbenega plana Občine
Ljubljana in Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 – za območje Občine Velike
Lašče v nadaljevanju dolgoročni plan Občine Velike Lašče
VODICE
1316. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vodice za leto 1997
1317. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah zazidalnega načrta ŠS 14/1 del Vodice
1318. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vodice
ŽALEC
1319. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1997
1320. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o statusnem in upravljalskem preoblikovanju Komunalnega podjetja Žalec v “Javno komunalno podjetje Žalec“, d.o.o.
1321. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
1322. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1323. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
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REGIONALIZEM
V SLOVENIJI
Vsekakor bo treba v Sloveniji izvesti regionalizacijo na celotnem območju
in ne le tam, kjer se bodo želele občine prostovoljno povezati, je med drugim
zapisal predsednik državnega zbora Janez Podobnik v predgovoru zbornika o
regionalizmu.
V zborniku z naslovom REGIONALIZEM V SLOVENIJI so zbrana razmišljanja
16 avtorjev, ki se s pravnega, sociološkega, političnega, geografskega in drugih
zornih kotov lotevajo vprašanja oblikovanja regij v državi. Uredil ga je dr. Ciril
Ribičič, ki je bil tudi pobudnik konferenc o regionalizmu na internetu. Zapis druge
konference je objavljen na koncu zbornika.
Knjiga prihaja med bralce v trenutku, ko se začenja predhodna obravnava zakona
o regijah.
Cena 4410 SIT

(10450)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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