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DRŽAVNI ZBOR

1947. Zakon o ekonomskih conah (ZEC)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o ekonomskih conah (ZEC)

Razglašam zakon o ekonomskih conah (ZEC), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja
1998.

Št. 001-22-57/98
Ljubljana, dne 5. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O EKONOMSKIH CONAH (ZEC)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se določajo pogoji in način ustanav-
ljanja ekonomskih con ter vrste dejavnosti v njih in pogoji za
njihovo opravljanje.

(2) Opravljanje gospodarske dejavnosti v ekonomskih
conah, določeno na podlagi tega zakona, je zagotovljeno
do 1. januarja 2010.

2. člen
(pojem ekonomske cone)

(1) Ekonomska cona so funkcionalno povezani in
ustrezno urejeni poslovni prostori s pripadajočimi zunanjimi
površinami, ki omogočajo opravljanje določene vrste go-
spodarske dejavnosti pod posebnimi pogoji.

(2) Ekonomska cona je del carinskega območja Re-
publike Slovenije, ki je ločen od preostalega carinskega
območja, je označen ter ograjen in na katerem velja pose-
ben carinski režim določen s tem zakonom.

(3) V ekonomski coni se šteje:
a) da glede plačila carine in drugih ukrepov trgovinske

politike carinsko blago ni na carinskem območju, vendar le
pod pogojem, da to blago ni deklarirano za sprostitev v prost
promet ali ni porabljeno ali uporabljeno drugače, kot pod
pogoji in na način, kot ga določa ta zakon;

b) kot da je domače blago, ki je zaradi nameravanega
izvoza vnešeno v ekonomsko cono, izvoženo že v trenutku,
ko je vnešeno v cono.

II. USTANAVLJANJE IN ORGANIZACIJA EKONOMSKIH
CON

3. člen
(ustanovitelj ekonomske cone)

(1) Ekonomsko cono lahko ustanovi ena ali več doma-
čih pravnih oseb (v nadaljevanju: ustanovitelj).

(2) Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in za-
četek dela ekonomske cone, ustrezne organizacijske, pro-
storske, ekološke, energetske, tehnične in druge pogoje za
opravljanje dejavnosti v tej coni in sprejme akt o njeni usta-
novitvi.

(3) Več ustanoviteljev sklene pogodbo o ustanovitvi
ekonomske cone.

4. člen
(prostorski pogoji za ustanovitev ekonomske cone)
(1) Ekonomska cona se ustanovi na območju, kjer je

pristanišče ali letališče, ki je odprto za mednarodni blagovni
promet.

(2) Ustanovitev ekonomske cone mora biti v skladu s
prostorskimi planskimi akti za območje, kjer cona leži.

(3) V upravičenih primerih je lahko ekonomska cona
sestavljena iz več ločenih delov, vendar mora vsak od njih
biti ograjen in ločen od preostalega območja.

(4) V ekonomski coni in vsakem njenem ločenem delu
morajo biti zagotovljeni pogoji za izvajanje carinskega nad-
zora v skladu s tem zakonom in carinskimi predpisi.

5. člen
(akt o ustanovitvi ekonomske cone)

Akt oziroma pogodba o ustanovitvi ekonomske cone
vsebuje zlasti:

1. firmo ustanovitelja ekonomske cone,
2. ime ekonomske cone,
3. območje ekonomske cone,
4. dejavnosti, ki se bodo opravljale v ekonomski coni,
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5. določitev nosilca tehničnih, administrativnih in dru-
gih organizacijskih poslov v zvezi z opravljanjem dejavnosti v
ekonomski coni.

6. člen
(sprememba ekonomske cone)

(1) Vsaka večja sprememba območja ekonomske cone
se obravnava po postopku za ustanovitev ekonomske cone.

(2) Za spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje:
a) prostorsko povečanje obsega že odobrene ekonom-

ske cone,
b) sprememba ali dopolnitev lokacije ekonomske cone,
c) določitev novih dejavnosti, ki se bodo opravljale v že

odobreni ekonomski coni,
d) pristop novega sopogodbenika kot soustanovitelja,
e) prevzem ekonomske cone s strani drugega ustano-

vitelja.

7. člen
(soglasje za ustanovitev ekonomske cone)

(1) K aktu oziroma pogodbi o ustanovitvi ekonomske
cone iz 5. člena tega zakona daje Vlada Republike Slovenije
(v nadaljevanju: vlada) soglasje.

(2) Vlada lahko izda soglasje za ustanovitev ekonom-
ske cone na podlagi pisnega zahtevka ustanovitelja, ki mora
vsebovati predvsem podatke o:

1. vložniku zahtevka,
2. dejavnostih, ki se bodo opravljale v ekonomski coni,
3. lokaciji ekonomske cone, skupaj z uradnim izvleč-

kom iz prostorske dokumentacije,
4. velikosti ekonomske cone,
5. organizaciji in načinu poslovanja ekonomske cone,
6. tehničnih in drugih pogojih za delo v ekonomski

coni,
7. načinu ureditve pogojev za delo carinskih organov v

ekonomski coni.
(3) Zahtevku iz prejšnjega odstavka je treba priložiti vse

dokumente, ki so potrebni za preverjanje podatkov, ki so
navedeni v zahtevku in akt oziroma pogodbo o ustanovitvi
ekonomske cone.

(4) Vlada odloči o zahtevku v 30 dneh od prejema
popolnega zahtevka na podlagi mnenja ministrstev, pristoj-
nih za ekonomske odnose s tujino, gospodarske dejavnosti
in finance ter mnenja Carinske uprave Republike Slovenije o
pogojih za izvajanje carinskega nadzora.

(5) Soglasja vlada ne more izdati, če:
1. za območje, na katerem naj bi se ustanovila eko-

nomska cona, ni sprejet prostorski izvedbeni načrt,
2. ni dokazan splošni ekonomski interes za ustanovitev

ekonomske cone (nove gospodarske dejavnosti, nova raz-
vojna podjetja, nova delovna mesta ipd.),

3. glede na predlagane rešitve ni mogoče zagotoviti
carinskega nadzora v skladu z veljavno zakonodajo.

(6) V primeru vložitve zahtevka za spremembo soglasja
iz drugega odstavka 6. člena tega zakona mora ustanovitelj
cone poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena zah-
tevku priložiti tudi podatke o dosedanjem poslovanju cone.
V primeru iz točk d) ali e) drugega odstavka 6. člena tega
zakona je treba zahtevku priložiti tudi podatke o novem
pogodbeniku oziroma pravni osebi, ki prevzame cono kot
novi ustanovitelj.

8. člen
(začetek dela v ekonomski coni)

Ustanovitelj lahko začne z delom v ekonomski coni, ko
vlada izda soglasje za ustanovitev ekonomske cone, pridobi
uporabno dovoljenje v skladu z 9. členom tega zakona in
pridobi odločbo Carinske uprave v skladu z 10. oziroma
12. členom tega zakona.

9. člen
(pogoji za opravljanje gospodarske dejavnosti v ekonomski

coni)
(1) Podlaga za ugotavljanje pogojev za opravljanje gos-

podarske dejavnosti v poslovnih prostorih ekonomske cone
je uporabno dovoljenje, izdano v skladu s predpisi o graditvi
objektov.

(2) Za opravljanje gospodarske dejavnosti v posamez-
nem poslovnem objektu oziroma coni morajo biti izpolnjeni:

1. minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na
način in izvedbo ločitve in zavarovanja območja ekonomske
cone ter način, izvedbo in pogoje, pod katerimi poteka
promet z območjem izven ekonomske cone;

2. minimalni sanitarno zdravstveni pogoji, ki se nanaša-
jo na poslovne prostore, napeljave, naprave in opremo v
zgradbah in pogoje glede zunanjih površin ekonomske cone.

(3) Minimalne pogoje iz 1. točke prejšnjega odstavka
predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z mini-
strom pristojnim za okolje in prostor, minimalne pogoje iz
2. točke prejšnjega odstavka pa predpiše minister, pristojen
za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

(4) Zahtevku za izdajo uporabnega dovoljenja je treba
priložiti tudi odločbo Carinske uprave, s katero le-ta ugotovi,
da so izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega nadzora v
ekonomski coni.

10. člen
(odločba Carinske uprave)

(1) Carinska uprava izda odločbo iz četrtega odstavka
9. člena tega zakona na podlagi zahtevka ustanovitelja eko-
nomske cone, če so izpolnjeni pogoji za izvajanje carinske-
ga nadzora v ekonomski coni ter zagotovljeni ustrezni pro-
stori za delo carinskih organov v ekonomski coni.

(2) Carinska uprava opravi pregled objektov, ki zago-
tavljajo izvajanje carinskega nadzora v ekonomski coni v
roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka ustanovitelja.

(3) Carinska uprava v roku 8 dni po opravljenem pre-
gledu izda zapisnik o ugotovitvah glede izpolnjevanja pogo-
jev za carinski nadzor, v katerem določi tudi rok za morebit-
no odpravo pomanjkljivosti. Na podlagi zapisnika Carinska
uprava izda odločbo, s katero ugotovi, da so izpolnjeni po-
goji za izvajanje carinskega nadzora v ekonomski coni ali
zahtevku za izdajo odločbe ne ugodi.

(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za finance.

(5) Ustanovitelj ekonomske cone je prisoten pri pregle-
du poslovnih prostorov ekonomske cone.

11. člen
(vsebina odločbe Carinske uprave)

Odločba iz prejšnjega člena mora vsebovati predvsem
podatke o:

1. ustanovitelju ekonomske cone,
2. soglasju vlade,
3. dejavnostih, na katere se odločba nanaša,
4. obveznostih ustanovitelja glede carinskega nadzora

v ekonomski coni in
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5. pogojih, ki jih mora ustanovitelj zagotavljati za delo
carinske službe v ekonomski coni.

12. člen
(sprememba odločbe)

(1) Postopek za spremembo odločbe Carinske uprave
se izpelje v skladu z 10. členom tega zakona tudi, kadar
hoče ustanovitelj cone:

1. prostorsko povečati obseg že odobrene ekonom-
ske cone,

2. spremeniti ali dopolniti lokacijo ekonomske cone,
3. določiti nove dejavnosti, ki se bodo opravljale v že

odobreni ekonomski coni.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj

cone zahtevku za spremembo dovoljenja priložiti tudi podat-
ke o dosedanjem poslovanju cone.

(3) Kadar k pogodbi ali drugemu aktu o ustanovitvi
ekonomske cone pristopi nov pogodbenik kot soustanovi-
telj ali ekonomsko cono prevzame drug ustanovitelj, mora
dosedanji ustanovitelj o spremembi v petnajstih dneh po
sklenitvi pogodbe obvestiti Carinsko upravo. Obvestilu je
treba priložiti podatke o novem sopogodbeniku oziroma no-
vem ustanovitelju. Carinska uprava izda ugotovitveno odloč-
bo o spremembi osebe, kateri je bila izdana odločba iz 10.
člena tega zakona.

(4) Če so se med poslovanjem ekonomske cone oko-
liščine izvajanja carinskega nadzora spremenile, Carinska
uprava po uradni dolžnosti ali na zahtevo ustanovitelja izda
odločbo, s katero spremeni njegove obveznosti glede carin-
skega nadzora v ekonomski coni ali glede pogojev, ki jih
mora zagotavljati za delo carinske službe v coni. V odločbi
mora Carinska uprava navesti rok, v katerem mora ustanovi-
telj predložiti dokazila o izpolnjevanju spremenjenih obvez-
nosti.

13. člen
(splošni pogoji za poslovanje v ekonomski coni)

(1) Ustanovitelj določi splošne pogoje za opravljanje
dejavnosti v ekonomski coni.

(2) Akt o splošnih pogojih za opravljanje dejavnosti v
ekonomski coni se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

14. člen
(uporabniki ekonomske cone)

(1) Uporabniki ekonomske cone so lahko poleg usta-
novitelja še druge pravne osebe in podjetniki, ki so registri-
rani za opravljanje dejavnosti, ki se bodo opravljale v eko-
nomski coni in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (v
nadaljnjem besedilu: uporabniki).

(2) Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v eko-
nomski coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanovite-
ljem.

(3) Uporabnik cone lahko prične s poslovanjem v eko-
nomski coni potem, ko pridobi potrebna soglasja carinskih
organov v zvezi z vodenjem evidenc.

15. člen
(uveljavljanje davčnih ugodnosti)

(1) Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja ugod-
nosti na davčnem področju na podlagi odločbe davčnega
organa.

(2) Davčni organ izda odločbo iz prejšnjega odstavka,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. uporabnik ekonomske cone ustvari najmanj 51%
prometa v ekonomski coni z izvozom proizvodov in storitev,
ki jih opravlja v ekonomski coni;

2. gre za opravljanje nove dejavnosti, ne pa za preseli-
tev dejavnosti iz preostalega območja Slovenije v ekonom-
sko cono. Ta pogoj se dokazuje z ustanovnimi akti podjetja;

3. če z dejavnostjo v ekonomski coni povečuje skupno
število zaposlenih;

4. uporabnik in osebe, ki ustanovijo pravno osebo ali
podružnico v ekonomski coni, nimajo neporavnanih zapad-
lih davčnih ali carinskih obveznosti in niso v postopku zaradi
prekrška ali suma kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem
gospodarske dejavnosti.

(3) Odločbo v skladu s tem členom izda davčni organ,
ki je v skladu z zakonom o davčnem postopku krajevno
pristojen glede na sedež uporabnika.

16. člen
(ločitev ekonomske cone)

(1) Ekonomska cona mora biti označena in ograjena.
(2) Ekonomska cona oziroma njen del morata biti

opremljena tako, da je promet blaga iz cone oziroma v njo
mogoč samo skozi določene izhode oziroma vhode.

(3) Ograja in vhodi ter izhodi morajo biti primerno ureje-
ni, zavarovani in osvetljeni.

17. člen
(vstopanje na območje ekonomske cone)

(1) Ustanovitelj v soglasju s carinskim organom določi
pogoje, pod katerimi lahko fizične osebe in prevozna
sredstva vstopajo na območje ekonomske cone.

(2) Za osebe in prevozna sredstva iz prejšnjega odstav-
ka se uporabljajo ukrepi carinskega nadzora, določeni za
prehod čez carinsko črto.

III. DEJAVNOSTI, KI SE LAHKO OPRAVLJAJO V
EKONOMSKI CONI IN POSEBNI POGOJI ZA NJIHOVO

OPRAVLJANJE

18. člen
(dejavnost v ekonomski coni)

(1) V ekonomski coni sme uporabnik opravljati pro-
izvodne in storitvene dejavnosti tudi, če se opravljajo na
obrtni način, ki jih ustanovitelj opredeli v aktu oziroma po-
godbi iz 5. člena tega zakona in jih je vlada potrdila s
soglasjem k ustanovitvi ekonomske cone.

(2) V ekonomski coni sme uporabnik opravljati promet
blaga na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabnik v
ekonomski coni opravljati le za druge uporabnike za njihovo
uporabo v tej coni ter za oskrbo prevoznih sredstev v med-
narodnem prometu in njihovih posadk.

(3) V ekonomski coni sme uporabnik opravljati tudi
bančne in druge finančne posle, posle premoženjskega in
osebnega zavarovanja ter pozavarovanja, vendar le v zvezi z
opravljanjem dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena.

(4) Dejavnosti iz prvega do tretjega odstavka tega člena
ne smejo ogrožati zdravega življenjskega in delovnega oko-
lja ter morajo biti ekološko neoporečne.

(5) Carinski organ sme, če je to potrebno zaradi ustrez-
nega izvajanja carinskega nadzora, začasno omejiti ali zača-
sno prepovedati opravljanje katere od dejavnosti iz prvega
do tretjega odstavka tega člena, če istočasno zoper uporab-
nika cone ali ustanovitelja uvede postopek zaradi prekrška v
skladu s tem zakonom ali ga ovadi zaradi utemeljenega
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem v
ekonomski coni.
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(6) Carinski organ lahko uporabniku cone, ki v roku,
določenem s pravnomočno odločbo za uskladitev poslova-
nja z določbami tega zakona, ne opravi zahtevanih uskladi-
tev, prepove opravljati dejavnost v ekonomski coni.

19. člen
(posebni pogoji za opravljanje dejavnosti)

(1) Tuja podjetja lahko opravljajo dejavnost v ekonom-
ski coni na podlagi pogodbe z ustanoviteljem, če so v Re-
publiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se
bodo opravljale v ekonomski coni in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom.

(2) Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v
ekonomski coni, voditi knjigovodstvo ločeno.

20. člen
(posebne oprostitve dajatev)

(1) Uporabniki ekonomskih con, ki pridobijo odločbo
davčnega organa, ne plačujejo davka od prometa proizvo-
dov od opreme in reprodukcijskega materiala, ki se vnese v
ekonomsko cono za proizvodnjo, namenjeno za izvoz in za
opravljanje druge dovoljene dejavnosti v ekonomski coni ter
davka od prometa storitev, ki se opravljajo v ekonomski coni
in so neposredno povezane z izvozom blaga in storitev.

(2) Uporabniki ekonomske cone, ki pridobijo odločbo
davčnega organa plačujejo davek od dobička po stopnji
10%.

(3) Uporabnikom, ki vlagajo v opredmetena osnovna
sredstva na območju ekonomske cone, se prizna dodatna
davčna olajšava v višini 50% investiranega zneska.

(4) Uporabnikom ekonomske cone se davčna osnova
zniža za znesek, ki je enak 50% izplačanih plač zaposlenih
pripravnikov in drugih delavcev, ki so jih zaposlili v poslov-
nem letu in so bili pred sklenitvijo delovnega razmerja naj-
manj šest mesecev prijavljeni pri službi za zaposlovanje.

(5) Če uporabnik opredmeteno osnovno sredstvo izne-
se iz ekonomske cone prej kot v treh letih po letu, v katerem
je izkoristil dodatno davčno olajšavo iz tretjega odstavka
tega člena, mora za znesek izkoriščene dodatne davčne
olajšave povečati davčno osnovo v letu iznosa osnovnega
sredstva iz ekonomske cone.

21. člen
(izjemno dovoljenje za skladiščenje)

(1) Domače blago, ki ni namenjeno izvozu, se sme,
kolikor so kapacitete neizkoriščene ali z drugih opravičenih
razlogov, ob soglasju carinskega organa, ločeno od druge-
ga blaga, skladiščiti v ekonomski coni.

(2) Carinski organ ne dovoli skladiščenja blaga in oprav-
ljanje drugih dejavnosti iz prejšnjega odstavka, če bi to one-
mogočilo kontrolo poslovanja v ekonomski coni.

(3) Domače blago, ki se nahaja na območju ekonom-
ske cone na podlagi soglasja iz prvega odstavka tega člena,
se evidentira v skladu s predpisom iz tretjega odstavka
30. člena tega zakona.

(4) Blago in dejavnosti v zvezi z blagom iz tega člena ne
uživajo posebnih ugodnosti iz 20. člena tega zakona.

22. člen
(vnos in iznos blaga v ekonomski coni)

(1) Uporabnik lahko prosto in brez vseh carinskih in
drugih dajatev vnaša blago v ekonomsko cono iz tujine in iz
preostalega carinskega območja Republike Slovenije, izna-
ša blago iz cone v tujino ter prosto opravlja storitve v eko-
nomski coni, kakor tudi oskrbuje prevozna sredstva v med-
narodnem prometu in njihove posadke.

(2) Blago, vnešeno v ekonomsko cono, lahko ostane v
ekonomski coni brez časovnih omejitev.

(3) Uporabniki smejo iznesti blago iz ekonomske cone
na preostalo carinsko območje Republike Slovenije v skladu
s carinskimi predpisi.

23. člen
(začasni iznos blaga iz ekonomske cone)

Iz ekonomske cone se lahko blago začasno iznese na
preostalo carinsko območje Republike Slovenije zaradi ople-
menitenja (predelava, dodelava in obdelava), preizkušanja,
vgradnje, popravil in marketinške predstavitve v skladu s
carinskimi predpisi o uvozu blaga za proizvodnjo za izvoz po
sistemu začasnega uvoza na oplemenitenje.

24. člen
(posebna določila glede normativov in standardov)
(1) Določila zakonov, ki določajo standarde, tehnične

normative in norme kakovosti, razen tistih, določenih s pred-
pisi s področja varstva okolja, se ne uporabljajo za blago, ki
se v ekonomsko cono vnaša zaradi skladiščenja ali predela-
ve, dodelave oziroma popravila in tam ni sproščeno v prosti
promet ter za blago, ki se zaradi predelave, dodelave oziro-
ma popravila v skladu s carinskimi predpisi začasno iznaša iz
ekonomske cone na preostalo carinsko območje Republike
Slovenije.

(2) Uporabnik pri proizvodnji blaga za izvoz v ekonom-
ski coni lahko, kadar veljajo za tako dejavnost standardi ali
normativi že pri proizvodnji, namesto slovenskih upošteva
standarde, tehnične normative in norme kakovosti, ki veljajo
v državi, kamor je blago namenjeno.

25. člen
(posebne določbe glede nepremičnin v ekonomski coni)

V ekonomski coni se, ne glede na določila ostalih
zakonov, šteje za dokazilo o upravičenosti razpolaganja z
zemljiščem v postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja,
odločbe o dovolitvi priglasitve del in gradbenega dovoljenja,
tudi pogodba o dolgoročni oddaji oziroma najemu zem-
ljišča, ki je sklenjena med uporabnikom in ustanoviteljem.

IV. RAVNANJE Z BLAGOM IN CARINSKI NADZOR V
EKONOMSKI CONI

26. člen
(izvajanje carinske kontrole v ekonomski coni)

(1) Ustanovitelj mora zagotoviti prostore, potrebne za
delo carinske službe v ekonomski coni.

(2) Dostopi, vstopi in izstopi iz ekonomske cone so
pod carinsko kontrolo.

(3) V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in trans-
portna sredstva, ki vstopajo ali izstopajo iz ekonomske co-
ne, lahko podvržene carinskemu pregledu.

(4) Carinski organ lahko, v primeru, ko je sprejel ukre-
pe iz petega oziroma šestega odstavka 18. člena tega zako-
na ali ko je proti uporabniku ali ustanovitelju ekonomske
cone sprožil postopek zaradi prekrška oziroma ga je ovadil
pristojnim organom zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
prepove ali omeji posamezni osebi dostop do ekonomske
cone.

(5) Ustanovitelj ali uporabnik mora carinskemu organu
ali drugemu pristojnemu organu omogočiti carinski ali drug
nadzor.
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27. člen
(predložitev carinskega blaga, carinska vrednost in

obračun carinskega dolga)
(1) Blago, ki se vnaša v ekonomsko cono, ni potrebno

predložiti carinskim organom, niti zanj vložiti carinske dekla-
racije.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka mora biti
blago predloženo carinskim organom ter izpeljani s predpisi
predvideni carinski postopki, če gre za vnos domačega
blaga namenjenega izvozu, če se z vnosom blaga v ekonom-
sko cono zaključi kateri drug carinski postopek za to blago,
razen če je s carinskimi predpisi, ki urejajo ta postopek,
določeno, da blaga ni treba predložiti carinskim organom ter
če z vnosom blaga v ekonomsko cono blago izpolni pogoje
za povračilo oziroma odpust plačila uvoznih dajatev.

(3) Blago, ki se iznaša iz ekonomske cone na preostalo
carinsko območje Republike Slovenije, je potrebno predlo-
žiti carinskemu organu ter v skladu s carinskimi predpisi
zahtevati odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe za
to blago.

(4) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena se blago iz 21. člena tega zakona ter domače
blago, ki ga v ekonomsko cono vnaša uporabnik za svoje
potrebe in za potrebe opravljanja dovoljene dejavnosti v
ekonomski coni, vnaša oziroma iznaša iz ekonomske cone
ob predložitvi blaga carinskemu organu ter na podlagi sez-
nama blaga, ki ga potrdi carinski organ.

(5) Če v zvezi z blagom, ki je bilo iz ekonomske cone
vnešeno na preostalo carinsko območje, nastane carinski
dolg, in se carinska vrednost za to blago določi na podlagi
dejansko plačane cene oziroma cene, ki jo je treba plačati
za to blago, cena pa vključuje tudi stroške skladiščenja in
ohranjanja blaga medtem, ko je bilo blago v ekonomski
coni, se ti stroški ne vštevajo v carinsko vrednost blaga, če
so izkazani ločeno od dejansko plačane cene oziroma ce-
ne, ki jo je treba plačati.

(6) Če je bilo blago iz prejšnjega odstavka v ekonomski
coni predmet običajnih postopkov in ravnanj iz prvega od-
stavka 83. člena carinskega zakona, se za določitev višine
carinskega dolga upoštevajo narava blaga, njegova carinska
vrednost in količina, ki bi se upoštevala za to blago v času
nastanka carinskega dolga, če ne bi bili predmet običajnih
postopkov in ravnanj. To pravilo se lahko upošteva le na
predlog carinskega deklaranta in če je carinski organ vna-
prej dovolil takšno ravnanje z blagom. Vlada določi izjeme
od tega pravila.

(7) Če je bilo blago, predelano oziroma pridobljeno v
ekonomski coni, iznešeno iz ekonomske cone na preostalo
carinsko območje Republike Slovenije in je za to blago v
skladu s carinskimi predpisi nastal carinski dolg, se carinski
dolg obračuna na podlagi podatkov, ki v času sprejema
carinske deklaracije, s katero se blago iznese iz ekonomske
cone, veljajo za carinsko blago, uporabljeno v predelavi.
Količina carinskega blaga, uporabljenega v predelavi, se
določi na podlagi normativov porabe.

(8) Uporabnik, ki želi iznesti blago iz prejšnjega odstav-
ka iz ekonomske cone na preostalo carinsko območje, mo-
ra na zahtevo carinskega organa predložiti evidence, iz kate-
rih so razvidni normativi porabe, carinski organ pa je upravi-
čen preveriti točnost podatkov iz evidence.

(9) Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja ugod-
nost iz petega, šestega ali sedmega odstavka tega člena
samo v primeru, da izvozi vsaj 51% vrednosti blaga, ki ga
vnaša v ekonomsko cono zaradi skladiščenja, priprave za
trg, predelave ali dodelave. Podrobnosti v zvezi z izvajanjem
kontrole tega pogoja določi vlada s predpisom iz 32. člena.

28. člen
(preverjanje blaga)

(1) Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša,
iznaša ali zadržuje v ekonomski coni.

(2) Da se omogoči preverjanje v skladu s prvim odstav-
kom tega člena, mora uporabnik predložiti carinskemu orga-
nu kopijo transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri
vsakem iznosu in vnosu blaga iz in v ekonomsko cono.

(3) Če se carinski organ odloči za preverjanje v skladu
s prvim odstavkom tega člena, so uporabniki dolžni omogo-
čiti carinskemu organu dostop do blaga in dokumentacije o
blagu, ki je predmet preverjanja.

29. člen
(oprema, ki je carinsko blago in se uporablja v ekonomski

coni)

(1) Opremo, ki je carinsko blago in je namenjena oprav-
ljanju dovoljene dejavnosti v ekonomski coni, mora uporab-
nik predložiti v postopek za sprostitev v prost promet ali
postopek začasnega uvoza, vendar se za takšno opremo
ugotovljeni in obračunani carinski dolg ne plača, dokler se
oprema nahaja v ekonomski coni.

(2) Če uporabnik iznese opremo iz prejšnjega odstavka
iz ekonomske cone na preostalo carinsko območje, mora
carinskemu organu to prijaviti zaradi plačila carinskega dolga.

(3) Carinski dolg, ki je plačljiv pri iznosu opreme iz
ekonomske cone na preostalo carinsko območje se plača v
skladu s podatki, ki so veljali v času vnosa opreme v eko-
nomsko cono. Kompenzacijske obresti za čas od vnosa
opreme v ekonomsko cono do iznosa na preostalo carinsko
območje se ne obračunajo.

(4) Kot oprema iz prvega odstavka tega člena se šteje
le oprema, potrebna za opravljanje dovoljenih proizvodnih
ali storitvenih dejavnosti v ekonomski coni, če jo uporabnik v
skladu z računovodskimi standardi vodi v svojih knjigah kot
opremo.

(5) V nobenem primeru se kot oprema iz prejšnjega
odstavka ne more šteti:

1. pisarniško pohištvo in oprema za pisarne in druge
upravne prostore,

2. osebna motorna vozila in druga motorna vozila, ki
niso namenjena izključno uporabi v ekonomski coni.

(6) Za rezervne dele za opremo iz prvega odstavka tega
člena ter orodje in pripomočke za to opremo se primerno
upoštevajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.

30. člen
(evidence)

(1) Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi
evidence:

– o blagu, ki se vnaša v ekonomsko cono,
– o blagu, ki se iz ekonomske cone iznaša,
– o blagu, ki se v ekonomski coni porabi in
– o spremembah na blagu v coni.
(2) Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na

podlagi podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri
iznosu in vnosu ter na podlagi normativov pri proizvodnji
blaga.

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejši
način vodenja evidenc iz prvega odstavka tega člena.



Stran 3194 / Št. 45 / 12. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije

31. člen
(nadzor nad poslovanjem cone)

(1) Nadzor nad zakonitostjo ravnanja z blagom v eko-
nomskih conah izvajajo carinski organi v skladu s tem za-
konom.

(2) Davčni nadzor nad poslovanjem uporabnikov eko-
nomske cone se izvaja v skladu z veljavnimi davčnimi pred-
pisi.

(3) Drugi organi izvajajo nadzor nad poslovanjem eko-
nomskih con v skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Vlada lahko kadarkoli od ustanovitelja in uporabni-
kov ekonomske cone zahteva, da predložijo poročilo o po-
slovanju.

32. člen
(pristojnost za izdajo podzakonskih aktov)

(1) Vlada izda podrobnejše predpise o postopku za
pridobitev in spremembo predhodnega soglasja za ustano-
vitev ekonomske cone iz 7. člena tega zakona ter postopku
za pridobitev in spremembo odločbe Carinske uprave iz
10. člena tega zakona, kakor tudi o postopku za izdajo
odločbe davčnega organa iz 15. člena tega zakona.

(2) Vlada izda tudi podrobnejše predpise o izvajanju
carinskega nadzora nad blagom v ekonomski coni.

V. KAZENSKE DOLOČBE

33. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki v
zvezi z opravljanjem dejavnosti:

1. opravlja gospodarsko dejavnost v ekonomski coni v
nasprotju z zakonom, soglasjem vlade ali pogodbo (14. člen,
18. člen)

2. za dejavnost, ki jo opravlja v ekonomski coni, ne
vodi knjigovodstva ločeno (drugi odstavek 19. člena)

3. začne s poslovanjem v ekonomski coni prej, preden
pridobi potrebna soglasja carinskih organov (tretji odstavek
14. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

34. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba – ustanovitelj ekonomske
cone, ki:

1. opravlja ali omogoči opravljanje gospodarskih dejav-
nosti v ekonomski coni v nasprotju z zakonom, soglasjem
vlade, odločbo Carinske uprave ali aktom oziroma pogodbo
o ustanovitvi ekonomske cone (7., 10. in 18. člen)

2. ne zahteva spremembe soglasja vlade kadar je tak-
šna sprememba zahtevana v skladu s tem zakonom (drugi
odstavek 6. člena)

3. začne z delom v ekonomski coni prej preden vlada
izda soglasje, prej preden pridobi uporabno dovoljenje ali
prej preden pridobi odločbo Carinske uprave (8. člen)

4. ne zahteva spremembe odločbe Carinske uprave v
skladu s tem zakonom (prvi odstavek 12. člena)

5. ne obvesti Carinske uprave o sklenitvi pogodbe, s
katero k pogodbi ali aktu o ustanovitvi ekonomske cone
pristopi nov soustanovitelj ali ekonomsko cono prevzame
drug ustanovitelj (tretji odstavek 12. člena)

6. ne predloži dokazil o izpolnjevanju spremenjenih
obveznosti v skladu z zakonom in odločbo Carinske uprave
(četrti odstavek 12. člena)

7. omogoči opravljanje oziroma opravlja gospodarske
dejavnosti v ekonomski coni v nasprotju s splošnimi pogoji
in spravlja uporabnike v neenakopraven položaj (13. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
(1) Prosta carinska cona Koper in Prosta carinska cona

Maribor lahko nadaljujeta s poslovanjem kot Ekonomska
cona Koper oziroma Ekonomska cona Maribor po izpeljavi
postopkov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.

(2) Ustanovitelji Proste carinske cone Koper in Proste
carinske cone Maribor se štejejo za ustanovitelje Ekonom-
ske cone Koper oziroma Ekonomske cone Maribor.

(3) Carinska uprava Republike Slovenije ustanoviteljem
Ekonomske cone Koper in Ekonomske cone Maribor v roku
30 dni od uveljavitve tega zakona izda ugotovitveni sklep o
ukrepih, ki jih morajo ustanovitelji izvršiti, da bi se zagotovilo
izvajanje carinskega nadzora v skladu s tem zakonom. S
sklepom Carinska uprava določi tudi rok, v katerem mora
ustanovitelj poskrbeti za zagotovitev izvajanja carinskega nad-
zora.

(4) Dokler ustanovitelja Ekonomske cone Koper oziro-
ma Ekonomske cone Maribor ne izvršita ukrepov v skladu z
ugotovitvenim sklepom Carinske uprave iz prejšnjega od-
stavka, uporabniki cone ne morejo uživati davčnih ugodno-
sti, določenih s tem zakonom.

36. člen
(nadaljevanje poslovanja uporabnikov)

(1) Uporabniki Proste carinske cone Koper in Proste
carinske cone Maribor, ki so na dan uveljavitve tega zakona
poslovali na območju, na katerem se s tem zakonom usta-
navljata ekonomski coni, lahko nadaljujejo s poslovanjem
kot uporabniki Ekonomske cone Koper oziroma Ekonom-
ske cone Maribor, vendar ne morejo uživati davčnih ugod-
nosti, dokler ustanovitelj cone ne pridobi odločbe Carinske
uprave in dokler davčni organ ne izda odločbe iz 15. člena
tega zakona.

(2) Uporabniki iz prejšnjega odstavka, ki želijo uveljav-
ljati davčne ugodnosti na podlagi tega zakona morajo pri
pristojnem davčnem organu vložiti popolne zahtevke v
30 dneh od uveljavitve tega zakona. Davčni organ izda upo-
rabnikom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, odločbo naj-
pozneje v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona.

37. člen
(carinsko obravnavanje blaga v prosti carinski coni)
Carinsko in domače blago, vnešeno v Prosto carinsko

cono Koper oziroma Prosto carinsko cono Maribor do uve-
ljavitve tega zakona se po uveljavitvi tega zakona obravnava
v skladu s tem zakonom.

38. člen
(prva uveljavitev davčnih ugodnosti)

Davčne ugodnosti v zvezi s plačevanjem davka od do-
bička pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti se v
skladu s tem zakonom lahko izkoristijo prvič za poslovno
leto 1998.
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39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 310-08/91-8/13
Ljubljana, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

1948. Zakon o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o popotresni obnovi

objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(ZPOOSRP)

Razglašam zakon o popotresni obnovi objektov in spod-
bujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 1998.

Št. 001-22-58/98
Ljubljana, dne 8. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN
SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU

(ZPOOSRP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta zakon določa oblike in način izvajanja pomoči

Republike Slovenije pri ukrepih popotresne obnove objek-
tov in spodbujanja razvoja na območju, ki ga je prizadel
potres s prvim sunkom dne 12. aprila 1998, z epicentrom v
naselju Lepena (v nadaljnjem besedilu: ukrepi popotresne
obnove).

(2) Ukrepi popotresne obnove obsegajo:
1. dodeljevanje sredstev proračuna Republike Sloveni-

je (v nadaljnjem besedilu: sredstva državne pomoči), name-
njenih popotresni obnovi objektov in zagotavljanje njihove
namenske uporabe,

2. dodeljevanje stanovanjskih posojil iz sredstev Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem bese-
dilu: sredstva stanovanjskega posojila), namenjenih popo-
tresni obnovi objektov in zagotavljanje njihove namenske
uporabe in izgradnjo varovanih stanovanj v lasti Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije,

3. organizacijo nalog, ki se nanašajo na popotresno
obnovo objektov, ki ležijo na območju potresa in vzpostavi-

tev normalnega stanja za bivanje in delo s potresom prizade-
tih prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: organizacija nalog
popotresne obnove),

4. razvojno pomoč za obnovo in spodbujanje gospo-
darskega, socialnega in kulturnega razvoja območij občin
Bovec, Kobarid in Tolmin,

5. dajanje državnih poroštev za najeta posojila za po-
trebe financiranja in kreditiranja razvojnih projektov v Posoč-
ju v okviru vsakoletno proračunsko zagotovljenih sredstev za
ta namen.

2. člen
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo le za območje,

ki ga je prizadel potres naveden v prejšnjem členu (v nadalj-
njem besedilu: območje popotresne obnove).

(2) Območje popotresne obnove so območja naselij
oziroma njihovih delov, ki ležijo v občinah Bohinj, Bled,
Bovec, Cerkno, Gorenja vas–Poljane, Idrija, Jesenice, Ko-
barid, Kranjska Gora, Logatec, Naklo, Radovljica, Škofja
Loka, Tolmin, Železniki in Žiri in v katerih so pristojne komi-
sije, ki so jih te občine ustanovile v skladu s predpisi, do
uveljavitve tega zakona pripravile poročilo o oceni nepo-
sredne škode in oceno potrebnih sredstev za odpravo po-
sledic potresa na objektih.

(3) Območja popotresne obnove so razvidna v “Poroči-
lu o oceni neposredne škode in potrebnih sredstev za od-
pravo posledic potresa“ (v nadaljnjem besedilu: poročilo o
škodi), ki ga na podlagi poročil občinskih komisij o škodi
zaradi posledic potresa in poročil državnih organov pripravi
Ministrstvo za okolje in prostor in ga sprejme Vlada Republi-
ke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Poročilo se ob-
javi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
(1) Popotresna obnova objektov po tem zakonu po-

meni:
1. rekonstrukcijo s potresom poškodovanih objektov

ali njihovih delov, ki so kot primerni za rekonstrukcijo opre-
deljeni v poročilu o škodi (v nadaljnjem besedilu: rekon-
strukcija objektov),

2. odstranitev s potresom poškodovanih oziroma uni-
čenih objektov ali njihovih delov, ki so v poročilu o škodi
opredeljeni kot neprimerni za rekonstrukcijo ter zgraditev
novih objektov oziroma njihovih delov na isti lokaciji, razen
če to zaradi geoloških, gradbenotehničnih in drugih razlo-
gov ni primerno (v nadaljnjem besedilu: nadomestitev objek-
tov) in

3. zgraditev objektov infrastrukture gospodarskih in dru-
gih javnih služb v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, ki so
izrazito deficitarne (v nadaljnjem besedilu: gradnja v javno
korist).

(2) Ne glede na določbe 2. točke prejšnjega odstavka
odstranitev objekta, ki je v poročilu o škodi opredeljen kot
neprimeren za rekonstrukcijo, ni potrebna, če se v postop-
ku izdaje dovoljenja za poseg v prostor ugotovi, da ga je
mogoče rekonstruirati oziroma je obnova nujna zaradi ohra-
njanja kulturne dediščine.

4. člen
(1) Predloge ukrepov razvojne pomoči občinam Bo-

vec, Kobarid in Tolmin ter predloge drugih ukrepov po tem
zakonu usklajuje Svet za razvoj Posočja (v nadaljnjem bese-
dilu: svet), ki ga sestavljajo po dva predstavnika občin Bo-
vec, Kobarid in Tolmin in po en predstavnik Slovenske raz-
vojne družbe, Sklada za regionalni razvoj in ohranitev pose-
ljenosti slovenskega podeželja, Sklada Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva, Republiškega zavoda za
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zaposlovanje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za okolje
in prostor, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem, Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Ministrstva za zdravstvo, Ministrstva za promet
in zveze, Ministrstva za finance ter Ministrstva za kulturo.

(2) Na predlog subjektov iz prejšnjega odstavka vlada
imenuje svet najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega za-
kona.

(3) Na svoji prvi seji sprejme svet ob soglasju vlade
poslovnik o delu in načinu odločanja.

(4) Svet vodi po svoji funkciji minister za okolje in
prostor (v nadaljnjem besedilu: minister).

(5) Strokovne naloge sveta opravlja Ministrstvo za oko-
lje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

II. OBSEG IN VIRI SREDSTEV

5. člen
(1) Višina sredstev proračuna Republike Slovenije za

izvajanje ukrepov popotresne obnove iz drugega odstavka
1. člena tega zakona se za proračunski leti 1998 in 1999
določi s tem zakonom, za naslednja proračunska leta pa s
proračunom Republike Slovenije za posamezno proračun-
sko leto v okviru Ministrstva za finance.

(2) V proračunu Republike Slovenije se za izvajanje
ukrepov popotresne obnove v letu 1998 zagotovijo sredstva
v višini 5.000,000.000 tolarjev, v letu 1999 pa sredstva v
višini 4.000,000.000 tolarjev.

(3) Višino sredstev, namenjenih posamezni obliki izva-
janja ukrepov popotresne obnove iz drugega odstavka
1. člena tega zakona, določi vlada na podlagi celovitega
programa popotresne obnove.

(4) Celovit program popotresne obnove pripravi mini-
strstvo ob sodelovanju sveta. Program sprejme vlada.

6. člen
(1) Za zagotovitev dela sredstev po tem zakonu se v

letih 1998 in 1999 uvede posebni prispevek za popotresno
obnovo in spodbujanje razvoja Posočja (v nadaljnjem bese-
dilu: posebni prispevek).

(2) Posebni prispevek plačujejo fizične osebe, ki so v
skladu z zakonom o dohodnini zavezanci za dohodnino (v
nadaljnjem besedilu: zavezanci).

(3) Posebnega prispevka ne plačajo fizične osebe,
katerih bruto dohodki, kot so določeni v četrtem odstavku
tega člena, ne presegajo 11% povprečne plače zaposlenih
v Republiki Sloveniji v letu 1997.

(4) Posebni prispevek se obračuna od vsote bruto do-
hodkov fizične osebe, ki so viri dohodnine, ugotovljene na
podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine za leto
1997 oziroma na podlagi podatkov, pridobljenih na podlagi
odredbe o dostavi podatkov o odmeri dohodnine za leto
1997 za zavezance, ki jim napovedi za odmero dohodnine
ni bilo potrebno vložiti.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za
bruto dohodek fizične osebe iz opravljanja dejavnosti šteje
njen dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja
znižanj in olajšav v skladu z zakonom o dohodnini in z
upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov za socialno
varnost.

(6) Posebni prispevek se plačuje v letu 1998 po stopnji
0,3% ter v letu 1999 po stopnji 0,2%.

(7) Posebni prispevek se v letu 1998 odmeri z odločbo
na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine za leto

1997 oziroma podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe o
dostavi podatkov o odmeri dohodnine za leto 1997. V letu
1999 se posebni prispevek odmeri z odločbo na podlagi
podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine za leto 1998 in
podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe o dostavi podat-
kov o odmeri dohodnine za leto 1998.

(8) Glede odmere in plačevanja posebnega prispevka,
pravnih sredstev, prisilne izterjave, zastaranja in vseh drugih
vprašanj postopka, se uporabljajo določbe zakona o davč-
nem postopku.

7. člen
(1) Domače ali tuje fizične ali pravne osebe lahko na-

menijo denarne donacije Republiki Sloveniji za popotresno
obnovo. Donacije so prihodek proračuna Republike Slove-
nije.

(2) Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Slovenska
razvojna družba in Sklad za regionalni razvoj in ohranitev
poseljenosti slovenskega podeželja lahko za izvajanje ukre-
pov po tem zakonu v svojem imenu in za svoj račun najame-
jo kredit pri tuji pravni osebi. K vlogi za pridobitev kredita je
treba pridobiti soglasje vlade.

III. NAČIN VKLJUČEVANJA IN IZPLAČEVANJA SREDSTEV

8. člen
(1) Posebni prispevek določen s tem zakonom se vpla-

čuje na vplačilni račun, odprt pri Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet. Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet vplačana sredstva tekoče razporeja v proračun
Republike Slovenije.

(2) V skladu s prilivi sredstev, kot so določeni v prejš-
njem odstavku, se povečajo prihodki in odhodki proračuna,
ki so namenjeni za rezerve Republike Slovenije.

(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s
30. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US,
7/93 in 43/93 – odločba US) mesečno izločajo v rezerve
Republike Slovenije.

9. člen
(1) Izplačila sredstev rezerv po tem zakonu se realizira-

jo ob upoštevanju predpisov, ki urejajo področje financira-
nja javne porabe tako, da se poleg namenov, ki jih oprede-
ljuje prvi odstavek 31. člena zakona o financiranju javne
porabe, sredstva namenijo tudi za razvojno pomoč pri popo-
tresni obnovi Posočja.

(2) Izplačila sredstev rezerv opravlja Ministrstvo za fi-
nance na podlagi dokumentacije, ki jo predložijo uporabniki
proračuna, v katerih pristojnost spadajo posamezni progra-
mi po tem zakonu.

(3) Vlada poroča o realiziranih prihodkih in o izplačilih
sredstev Državnemu zboru Republike Slovenije za vsako
proračunsko leto najkasneje tri mesece po izteku proračun-
skega leta.

IV. NAMENI, POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV
SREDSTEV

10. člen
(1) Sredstva proračuna Republike Slovenije za popo-

tresno obnovo se dodelijo za:
1. popotresno obnovo objektov,
2. dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike

Slovenije,
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3. izvajanje nalog državne tehnične pomoči,
4. financiranje ukrepov razvojne pomoči v občinah Bo-

vec, Kobarid in Tolmin in
5. dokapitalizacijo Slovenske razvojne družbe, Eko-

loško razvojnega sklada Republike Slovenije, Sklada Re-
publike Slovenije za razvoj malega gospodarstva in Sklada
za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega
podeželja za potrebe financiranja in kreditiranja razvojnih
programov v Posočju, ki jih sprejme vlada.

(2) Sredstva proračuna Republike Slovenije za popo-
tresno obnovo objektov so sredstva za obnovo:

1. stanovanjskih objektov, v katerih so na dan potresa
prebivale osebe s stalnim bivališčem v njih,

2. stanovanjskih objektov ter pripadajočih kmetijskih
gospodarskih objektov, gozdnih cest in objektov za zajem
vode kmetij, na katerih so na dan potresa prebivale osebe s
stalnim bivališčem na njih,

3. objektov, v katerih so se na dan potresa izvajale
dejavnosti,

4. objektov v lasti države ter lokalnih skupnosti v soraz-
mernem delu, ki je potreben za obnovo in

5. objektov iz prejšnjih točk, če gre za odpravo posle-
dic novega zemeljskega plazu, ki je nastal zaradi potresa ali
če gre za obstoječi plaz, ki se je zaradi potresa ponovno
aktiviral.

(3) Sredstva proračuna Republike Slovenije za dokapi-
talizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije so
sredstva za dodelitev stanovanjskih posojil pod pogoji tega
zakona ter zagotavljanje sredstev za izgradnjo varovanih sta-
novanj za starejše osebe.

(4) Sredstva proračuna Republike Slovenije za izvaja-
nje nalog državne tehnične pomoči so sredstva za izvajanje
nalog Državne tehnične pisarne, za pripravo ureditvenih na-
črtov obnove ter za izdelavo projektne dokumentacije popo-
tresne obnove objektov.

(5) Sredstva financiranja ukrepov razvojne pomoči v
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin so namenjena izvedbi:

1. posebnega programa javnih del in drugih oblik aktiv-
ne politike zaposlovanja,

2. razvojnim programom na področju gospodarstva,
malega gospodarstva, obrti, turizma, in kmetijstva,

3. programom ohranjanja poseljenosti in
4. programom razvoja lokalnih in državnih gospodar-

skih javnih služb.

V. SREDSTVA DRŽAVNE POMOČI ZA POPOTRESNO
OBNOVO OBJEKTOV

11. člen
(1) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko

sredstva državne pomoči za popotresno obnovo objektov
pridobi državni organ oziroma se jih lahko dodeli občini.

(2) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, se lahko
sredstva državne pomoči dodelijo tudi osebi zasebnega pra-
va za popotresno obnovo objektov, ki so v njeni lasti.

(3) Sredstva državne pomoči posamezni državni organ
lahko pridobi oziroma se mu lahko dodelijo, če njegov pro-
gram popotresne obnove objektov iz tretjega odstavka
21. člena tega zakona preseže s tem zakonom določene
višine njegovih rednih proračunskih sredstev za te namene.

(4) Državni organi, občine in osebe zasebnega prava iz
prejšnjih odstavkov tega člena (v nadaljnjem besedilu: upra-
vičenci) lahko pridobijo oziroma se jim dodelijo sredstva
državne pomoči le v okviru razpoložljivih proračunskih sred-
stev, predvidenih za sredstva državne pomoči.

(5) Sredstva državne pomoči se tudi ne smejo uporabiti
za povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dobička.

(6) Sredstva državne pomoči se po tem zakonu ne
uporabljajo za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje,
intervencije in druge ukrepe po predpisih o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

(7) Sredstva državne pomoči se dajejo brez obveznosti
vračanja in se ne vštevajo v davčno osnovo upravičencev do
sredstev po tem zakonu.

12. člen
(1) Pri dodeljevanju sredstev državne pomoči in nadzo-

ru nad njihovo uporabo lahko uporabljajo pristojni državni
organi in organi občin podatke o pravnih osebah, ki jih v
okviru predpisanih evidenc vodijo državni organi in občinski
organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ter drugi poob-
laščeni organi.

(2) Za dodeljevanje sredstev državne pomoči za popo-
tresno obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava in v
zvezi z nadzorom nad njihovo uporabo se lahko o posamez-
niku, ki je lastnik objekta ali ima pravico do uporabe tega
objekta, uporabijo osebni podatki in vzpostavi zbirka, ki jo
upravlja ministrstvo.

(3) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke:

1. ime in priimek oziroma podatke iz poslovnega regi-
stra, če gre za poslovni subjekt,

2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča fizične
osebe ali sedež poslovnega subjekta,

3. podatke o zaposlitvi za fizične osebe in
4. podatke iz zemljiške knjige o lastništvu objektov, pri

čemer se za prijavljene škode na objektih uvede tudi obvez-
na geokoda, ki jo zagotovi geodetska služba.

(4) Podatke iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka so
dolžni posredovati posamezniki, ki vložijo zahtevo za pomoč
iz sredstev državne pomoči. Podatki iz zbirke se hranijo
trideset let po dodelitvi sredstev upravičencem, po izteku
tega roka pa se izbrišejo.

(5) Pri pridobivanju podatkov iz prejšnjega odstavka
lahko ministrstvo uporablja in pridobiva tudi podatke iz cen-
tralnega registra prebivalstva in identifikatorje iz poslovnega
registra.

13. člen
(1) Za popotresno obnovo objektov v lasti države lahko

državni organ pridobi iz sredstev državne pomoči največ do
30% vseh sredstev, ki so mu bila potrjena glede na oceno
neposredne škode iz poročila o škodi v njegovem programu
popotresne obnove objektov iz tretjega odstavka 21. člena
tega zakona.

(2) Za popotresno obnovo objektov v lasti občine lahko
občina pridobi iz sredstev državne pomoči največ do 60%
vseh sredstev, ki so ji bila potrjena glede na oceno škode iz
poročila o škodi v njenem programu popotresne obnove
objektov iz tretjega odstavka 21. člena tega zakona. Ne
glede na to lahko občina pridobi iz sredstev državne pomoči
vsa sredstva, ki so ji bila glede na oceno škode iz poročila o
škodi potrjena v programu popotresne obnove objektov iz
22. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: program po-
potresne obnove objektov), če gre:

1. za stanovanjske objekte, v katerih so na dan potresa
prebivale osebe s stalnim bivališčem,

2. za rekonstrukcijo ali nadomestitev objektov infra-
strukture in

3. za gradnjo objektov v javno korist iz 3. točke prvega
odstavka 3. člena tega zakona.
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(3) Za popotresno obnovo objekta v lasti oseb zaseb-
nega prava lahko oseba zasebnega prava, kateri so bila
glede na oceno neposredne škode iz poročila o škodi potr-
jena sredstva državne pomoči v programu popotresne ob-
nove objektov, pridobi največ:

1. do 50% vseh sredstev, če gre za objekt, v katerem
je lastnik objekta izvajal svojo dejavnost,

2. do 60% vseh sredstev, če gre za stanovanjski ob-
jekt, v katerem je imel stalno prebivališče na dan potresa
lastnik objekta ali njegov družinski član,

3. do 60% vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt
in pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ce-
ste in objekte za zajem vode kmetije na gričevnato-hribovi-
tem območju in je na kmetiji imel stalno prebivališče na dan
potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član,

4. do 75% vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt
in pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ce-
ste in objekte za zajem vode kmetije na gorsko-višinskem
območju in je na kmetiji imel stalno prebivališče na dan
potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član,

5. do 90% vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt
in pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ce-
ste in objekte za zajem vode kmetije na območju Triglavske-
ga narodnega parka in je na kmetiji imel stalno prebivališče
na dan potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član,

6. do 50% vseh sredstev če gre za lastnike, ki so imeli
na dan potresa stalno prebivališče na območju popotresne
obnove in ki želijo v potresu poškodovane objekte obnoviti
za izvajanje gospodarske dejavnosti ne glede na to, ali je v
objektu na dan potresa prebivala oseba s stalnim prebiva-
liščem v objektu,

7. nosilci dejavnosti, ki so na dan potresa izvajali dejav-
nost v najetih prostorih in nameravajo nadaljevati izvajanje
gospodarske dejavnosti v drugem objektu na območju iste
občine, lahko pridobijo za obnovo tega objekta sredstva
državne pomoči, katerih višina pa ne sme presegati 30%
sredstev, ki so bila za odpravo posledic potresa glede na
oceno neposredne škode iz poročila o škodi potrjena v
programu popotresne obnove objektov lastniku poškodova-
nega objekta, pri katerem so bili najemniki na dan potresa,

8. najemniki stanovanj s stalnim bivališčem na območ-
ju, ki ga je prizadel potres, lahko pridobijo sredstva državne
pomoči največ do 40% vseh sredstev, ki so bila za odpravo
posledic potresa na objektu glede na oceno neposredne
škode iz poročila o škodi potrjena v programu popotresne
obnove objektov v zasebni lasti, 20% pa ostane lastniku
objekta, kateremu ni več v interesu, da bi podaljšal najemni
odnos.

(4) Za popotresno obnovo stanovanjskega objekta ali
stanovanjskega objekta kmetije v lasti osebe zasebnega
prava, v katerem so na dan potresa prebivale osebe s stal-
nim bivališčem v tem objektu, vendar lastnik objektov ne
izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko
lastnik pridobi iz sredstev državne pomoči največ do 40%
sredstev, ki so mu bila glede na oceno neposredne škode iz
poročila o škodi potrjena v programu popotresne obnove
objektov.

(5) Za popotresno obnovo objekta, ki je bil na dan
potresa dan v najem za izvajanje dejavnosti drugi osebi,
lahko lastnik pridobi iz sredstev državne pomoči največ do
30% sredstev, ki so mu bila za odpravo posledic potresa na
objektu glede na oceno neposredne škode iz poročila o
škodi potrjena v programu popotresne obnove objektov.

(6) Za popotresno obnovo planine na aktivnih pašnih
planinah pridobi lastnik 90% sredstev, ki so bila za popotre-
sno obnovo planine potrjena v programu popotresne obno-
ve objektov.

(7) Območja občin so glede na omejene možnosti za
kmetijstvo razvrščena v gričevnato-hribovito ali v gorsko-
višinsko območje na podlagi kriterijev določenih v predpi-
sih, ki urejajo področje kmetijskih zemljišč.

(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
lahko za popotresno obnovo objekta, ki je bil na dan potresa
zavarovan kot kulturni spomenik skladno s predpisi, ki urejajo
področje kulturne dediščine, lastnik tega objekta pridobi iz
sredstev državne pomoči vsa sredstva, ki so mu bila za popo-
tresno obnovo objekta glede na oceno neposredne škode iz
poročila o škodi potrjena v programu popotresne obnove
Ministrstva za kulturno. Lastnik objekta pridobi iz sredstev
državne pomoči vsa sredstva za popotresno obnovo tudi, če
gre za objekt, za katerega je bilo pred potresom potrjeno, da
ima etnološko in stavbno vrednost, pomembno za ohranitev
krajinske identitete, pa zaradi formalnih razlogov še ni bil
dokončan postopek razglasitve za kulturni spomenik.

(9) Za več objektov iz prejšnjih odstavkov, ki so v lasti
iste osebe zasebnega prava, se določa višina sredstev držav-
ne pomoči ter vodi postopek dodeljevanja državne pomoči
za vsako popotresno obnovo objekta posebej.

(10) Za stanovanjski objekt iz 2. točke tretjega odstav-
ka tega člena, se šteje tudi objekt, v katerem je na dan
potresa prebival lastnik, vendar ni imel stalnega prebivališča
v tem objektu, imel pa je stalno prebivališče v občini, v kateri
je objekt, ali v sosednji občini, če je le-ta na območju popo-
tresne obnove. Pri izračunu sredstev državne pomoči, ki po
določbah tega zakona pripadajo lastniku iz prejšnjega stav-
ka, se upošteva, kot da je imel lastnik na dan potresa stalno
prebivališče v tem objektu.

14. člen
(1) Za popotresno obnovo objekta v lasti osebe zaseb-

nega prava iz prejšnjega člena se določi višina državne
pomoči na podlagi:

1. ocene neposredne škode zaradi posledic potresa
na objektu iz poročila o škodi in

2. višine sredstev za popotresno obnovo objekta, ki je
potrjena v programu popotresne obnove objektov.

(2) Če višina sredstev za obnovo objekta, ki je potrjena
v programu popotresne obnove objektov, ne presega za več
kot 40% ocene neposredne škode zaradi posledic potresa
na objektu iz poročila o škodi, se višino sredstev državne
pomoči za popotresno obnovo objekta v lasti oseb zasebne-
ga prava določi na podlagi izračuna:

Sdržavna pomoč = A. (P2/P1). Sprojekt,

kjer je:
Sdržavna pomoč – višina sredstev državne pomoči,
A enako 0,3, če gre za objekt iz 2., 3., 4. in 5. točke

tretjega odstavka ter za objekt iz petega odstavka prejšnjega
člena,

A enako 0,4, če gre za objekt iz četrtega odstavka
prejšnjega člena,

A enako 0,5, če gre za objekt iz 1. točke tretjega
odstavka prejšnjega člena,

Sprojekt – sredstva, ki so za obnovo objekta potrjena v
programu popotresne obnove objektov, pri čemer se za
obnovljen objekt šteje objekt s saniranimi ali izdelanimi te-
melji, nosilnimi stenami in drugimi nosilnimi konstrukcijami
oziroma elementi, vključno z ostrešjem in strešno kritino ter
dimniki, izolacijo proti vlagi in toplotno zaščito, betonskimi
tlaki kot podlago za finalno izvedbo tlakov, predelnimi stena-
mi, notranjimi in zunanjimi ometi, vodovodno in električno
inštalacijo brez končne opreme ter vgrajenim stavbnim po-
hištvom,
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P1 – neto površina objekta po popotresni obnovi in
P2 – neto površina objekta pred popotresno obnovo,

če ne gre za stanovanjski objekt. Za popotresno obnovo
stanovanjskega objekta je P2 standardna neto površina sta-
novanjskega objekta, ki se izračuna na podlagi števila oseb
s stalnim bivališčem na dan potresa v objektu in naslednjih
meril:

1) za eno ali dve osebi s stalnim bivališčem v stanovanj-
skem objektu je standardna neto površina enaka 90 m2, če
gre za stanovanjsko hišo, oziroma 63 m2 če gre za stanova-
nje v objektu z več kot dvema stanovanjema;

2) za tri osebe s stalnim bivališčem v stanovanjskem
objektu je standardna neto površina enaka 115 m2, če gre
za stanovanjsko hišo, oziroma 76 m2 če gre za stanovanje v
objektu z več kot dvema stanovanjema;

3) za štiri osebe s stalnim bivališčem v stanovanjskem
objektu je standardna neto površina enaka 120 m2, če gre
za stanovanjsko hišo, oziroma 85 m2 če gre za stanovanje v
objektu z več kot dvema stanovanjema;

4) za pet oseb s stalnim bivališčem v stanovanjskem
objektu je standardna neto površina enaka 135 m2, če gre
za stanovanjsko hišo, oziroma 102 m2 če gre za stanovanje
v objektu z več kot dvema stanovanjema;

(3) Če je višina sredstev obnove objekta, ki so potrjena
v programu popotresne obnove objektov, za več kot 40%
večja od ocene neposredne škode zaradi posledic potresa
iz poročila o škodi, se višina sredstev državne pomoči določi
na podlagi izračuna:

Sdržavna pomoč = A. (P2/P1). (Sprojekt + 1,4. Sškoda)/2,

kjer je:
Sškoda – ocena neposredne škode zaradi posledic po-

tresa na objektu iz poročila o škodi.
(4) Če višina sredstev za obnovo objekta, ki so potrjena

v programu popotresne obnove objektov, presega za več
kot dvakrat oceno neposredne škode zaradi posledic potre-
sa na objektu iz poročila o škodi, je višina sredstev državne
pomoči, ki jih lastnik objekta lahko pridobi, enaka:

Sdržavna pomoč = A. (P2/P1). 1,7. Sškoda.
(5) Za več kot pet oseb s stalnim bivališčem v stano-

vanjskem objektu se k izračunu standardne neto stanovanj-
ske površine P2 iz prejšnjih odstavkov doda za vsako nadalj-
njo osebo s stalnim bivališčem v objektu po 8 m2 ne glede
na število stanovanjskih enot v stanovanjskem objektu.

(6) Neto površina stanovanjskega, poslovnega ali kme-
tijskega gospodarskega objekta se izračuna na podlagi me-
todologije, ki so jo uporabljale občinske komisije za oceno
škode zaradi posledic potresa in je sestavni del poročila o
škodi.

15. člen
(1) Za popotresno obnovo stanovanjskega objekta v

lasti osebe zasebnega prava iz 2. točke tretjega odstavka
13. člena tega zakona se višina sredstev državne pomoči
določi na podlagi:

1. izračuna višine sredstev državne pomoči za popotre-
sno obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava iz
14. člena ter

2. izračuna dodatnih sredstev državne pomoči zaradi
socialnega položaja lastnika ter tistih njegovih družinskih
članov in oseb, s katerimi lastnik živi v skupnem gospo-
dinjstvu in so na dan potresa imele stalno prebivališče v
stanovanjskem objektu.

(2) Lastnik stanovanjskega objekta iz 2. točke tretjega
odstavka 13. člena tega zakona pridobi dodatna sredstva
državne pomoči v višini sredstev državne pomoči iz

14. člena tega zakona, če vsota skupnih dohodkov lastnika
in njegovih družinskih članov, ki so imeli stalno prebivališče
na dan potresa v objektu, v letu 1997 ni presegala dvanaj-
stih mesečnih družinskih dohodkov. Mesečni družinski do-
hodek iz prejšnjega stavka znaša:

1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% pov-
prečne zajamčene plače,

2. za otroke od 7. do dopolnjenega 14. leta starosti
34% povprečne zajamčene plače,

3. za otroke od 15. leta do zaključka šolanja 42%
povprečne zajamčene plače,

4. za odrasle osebe 52% zajamčene plače, določene
za zadnje trimesečje leta 1997 in

5. za invalidne osebe s priznano najmanj 70% telesno
okvaro 100% zajamčene plače, določene za zadnje trime-
sečje leta 1997.

(3) Če je vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih
družinskih članov v letu 1997 presegala dvanajst mesečnih
družinskih dohodkov iz prejšnjega odstavka, se višina do-
datnih sredstev državne pomoči določi na podlagi izračuna:

Sdodatna državna pomoč = Sdržavna pomoč. (5. Dzajamčeni –
Dlastnika)/(4. Dzajamčeni),

kjer je:
Sdodatna državna pomoč – višina dodatnih sredstev državne

pomoči,
Sdržavna pomoč – višina sredstev državne pomoči iz 14.

člena tega zakona,
Dzajamčeni – vsota dvanajstih mesečnih družinskih do-

hodkov iz prejšnjega odstavka, izračunanih na podlagi po-
datkov o starosti družinskih članov in zajamčene plače, do-
ločene za zadnje trimesečje leta 1997,

Dlastnika – vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih
družinskih članov, ki so imeli stalno prebivališče na dan
potresa v objektu, za leto 1997.

(4) Če je bila vsota skupnih dohodkov lastnika in njego-
vih družinskih članov, ki so imeli stalno prebivališče na dan
potresa v objektu, v letu 1997 za več kot petkrat večja od
vsote dvanajstih mesečnih družinskih dohodkov, izračuna-
nih na podlagi podatkov o starosti družinskih članov in za-
jamčene plače, izračunane kot povprečje zajamčenih plač v
letu 1997, lastnik stanovanjskega objekta ni upravičen do
dodatnih sredstev državne pomoči.

(5) Dodatna sredstva državne pomoči iz prejšnjih od-
stavkov tega člena se prištejejo sredstvom državne pomoči
iz 14. člena tega zakona tako, da je celotna višina sredstev
državne pomoči za odpravo posledic potresa na stanovanj-
skem objektu enaka:

Scelotna državna pomoč = Sdržavna pomoč + Sdodatna državna pomoč,

kjer je:
Scelotna državna pomoč – celotna višina sredstev državne

pomoči, namenjenih popotresni obnovi stanovanjskega ob-
jekta.

16. člen
(1) Za popotresno obnovo stanovanjskega objekta in

pripadajočih gospodarskih kmetijskih objektov kmetije v la-
sti osebe zasebnega prava iz 3., 4. in 5. točke tretjega
odstavka 13. člena tega zakona se višina sredstev državne
pomoči določi na podlagi:

1. izračuna višine sredstev državne pomoči za popotre-
sno obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava iz
14. člena ter
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2. izračuna dodatnih sredstev državne pomoči zaradi
razvrstitve območja, kjer je kmetija, glede na omejene
možnosti za kmetijstvo, v gričevnato-hribovito ali v gorsko-
višinsko območje.

(2) Za popotresno obnovo stanovanjskega objekta in
pripadajočih kmetijskih gospodarskih objektov kmetije iz
prejšnjega odstavka pridobi lastnik dodatna sredstva držav-
ne pomoči zaradi omejenih možnosti za kmetijstvo:

1. v višini sredstev državne pomoči za popotresno ob-
novo objektov kmetije iz 14. člena tega zakona, če je kmeti-
ja na gričevnato-hribovitem območju in površina obdeloval-
nih kmetijskih zemljišč kmetije presega 2,5 ha,

2. v višini 150% višine sredstev državne pomoči za
popotresno obnovo objektov kmetije iz 14. člena tega zako-
na, če je kmetija na gorsko-višinskem območju in površina
obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije presega 2,5 ha in

3. v višini 200% višine sredstev državne pomoči za
popotresno obnovo objektov kmetije iz 14. člena tega zako-
na, če je kmetija na območju Triglavskega narodnega parka
in površina obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije presega
2,5 ha.

(3) Površina obdelovalnih kmetijskih površin iz prejš-
njega odstavka se izračuna na podlagi naslednjih kriterijev:

– 8 ha gozda ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 4 ha pašnikov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
se šteje za 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin.
(4) Če površina obdelovalnih kmetijskih površin kmetije

iz prvega odstavka tega člena ne presega 2,5 ha, se višina
dodatnih sredstev državne pomoči za popotresno obnovo
objektov na gričevnato-hribovitem območju določi na podla-
gi izračuna:

Sdodatna državna pomoč = Sdržavna pomoč. (Pobdelovalna površina
– 0,5) / 2,

za kmetije na gorsko-višinskem območju na podlagi
izračuna:

Sdodatna državna pomoč = 1,5. Sdržavna pomoč. (Pobdelovalna

površina – 0,5) / 2,

in za kmetije na območju Triglavskega narodnega par-
ka na podlagi izračuna:

Sdodatna državna pomoč = 2. Sdržavna pomoč. (Pobdelovalna površina
– 0,5) / 2,

kjer je:
Sdodatna državna pomoč – višina dodatnih sredstev državne

pomoči,
Sdržavna pomoč – višina sredstev državne pomoči za po-

potresno obnovo objekta iz 14. člena tega zakona in
Pobdelovalna površina – površina obdelovalnih kmetijskih

površin izračunana na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstav-
ka in izražena v ha.

(5) Če je površina obdelovalnih kmetijskih površin izra-
čunana na podlagi kriterijev iz tretjega odstavka tega člena
manjša od 0,5 ha, lastnik kmetije ne more pridobiti dodatnih
sredstev državne pomoči zaradi razvrstitve v območje z ome-
jenimi možnostmi za kmetijstvo.

(6) Lastnik kmetije iz prvega odstavka tega člena lahko
pridobi tudi dodatna sredstva državne pomoči po socialnih
kriterijih iz 15. člena tega zakona. Dodatna sredstva državne

pomoči po socialnih kriterijih se prištejejo dodatnim
sredstvom državne pomoči zaradi razvrstitve območja med
območja z omejenimi možnostmi za kmetijstvo, izračunanih
na podlagi določb tega člena. Ne glede na vrednost vsote
dodatnih sredstev državne pomoči iz prejšnjega stavka ter
ne glede na območje Triglavskega narodnega parka pa skup-
na dodatna sredstva državne pomoči za popotresno obnovo
kmetije ne smejo presegati 150% sredstev državne pomoči
iz 14. člena tega zakona.

(7) Dodatna sredstva državne pomoči iz prejšnjih od-
stavkov tega člena se prištejejo sredstvom državne pomoči
iz 14. člena tega zakona tako, da so celotna sredstva držav-
ne pomoči za popotresno obnovo objektov kmetije enaka:

Scelotna državna pomoč = Sdržavna pomoč + Sdodatna državna pomoč,

kjer je:
Scelotna državna pomoč – celotna višina sredstev državne

pomoči, namenjenih popotresni obnovi objektov kmetije.

Komisija za popotresno obnovo objektov

17. člen
(1) Naloge v zvezi z obravnavanjem vlog in dodeljeva-

njem sredstev državne pomoči opravlja komisija za sredstva
državne pomoči (v nadaljnjem besedilu: komisija za popotre-
sno obnovo objektov), ki jo na predlog Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in pro-
stor, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za
malo gospodarstvo in turizem, Ministrstva za zdravstvo, Mi-
nistrstva za promet in zveze, Ministrstva za finance ter Mini-
strstva za kulturo imenuje vlada. Strokovna opravila za komi-
sijo za popotresno obnovo objektov opravlja ministrstvo.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so predvsem:
1. pregledovanje vlog za popotresno obnovo objektov,
2. priprava predlogov programov popotresne obnove

objektov za odločitve vlade o razdelitvi sredstev državne
pomoči,

3. uresničevanje odločitev vlade pri dodelitvi sredstev
posameznemu upravičencu,

4. spremljanje izvajanja programov popotresne obnove
objektov in porabe sredstev državne pomoči,

5. izdelava poročila o izvajanju programov popotresne
obnove objektov v posameznem proračunskem obdobju in
za celotno obdobje popotresne obnove in

6. izdelava poročila o porabi sredstev državne pomoči
za popotresno obnovo objektov v posameznem proračun-
skem obdobju in za celotno obdobje popotresne obnove
objektov.

18. člen
(1) Poročila iz 5. in 6. točke drugega odstavka prejš-

njega člena o izvajanju programov popotresne obnove ob-
jektov in o porabi sredstev državne pomoči sprejme vlada.

(2) Poročilo o porabi sredstev državne pomoči in o
izvajanju programov popotresne obnove objektov v posa-
meznem proračunskem obdobju predloži vlada Državnemu
zboru skupaj s poročilom o realiziranih prihodkih in izplačilih
sredstev v roku iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona.

Pogoji in postopek za pridobitev sredstev državne
pomoči

19. člen
(1) Državni organ lahko pridobi sredstva državne pomo-

či za popotresno obnovo za objekte, ki:
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1. so del državne infrastrukture, za katero se sredstva
za investicije in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v
državnem proračunu,

2. so namenjeni izvajanju državne javne službe, ki se
financira tudi iz sredstev državnega proračuna,

3. so v lasti države in se njihovo vzdrževanje ali obnav-
ljanje financira iz sredstev državnega proračuna,

4. so z aktom države razglašeni za kulturni spomenik
ali

5. so namenjeni varstvu naravne znamenitosti, razgla-
šene z aktom države.

(2) Državni organ je upravičen do sredstev državne
pomoči, če sredstva za izvedbo potrjenega programa popo-
tresne obnove objektov presegajo 15% sredstev, ki so mu v
državnem proračunu namenjena za investicijska, investicij-
skovzdrževalna, vzdrževalna ali obnovitvena dela na delov-
nem območju, na katero sodijo objekti iz prejšnjega od-
stavka.

(3) Občini se lahko dodelijo sredstva državne pomoči
za popotresno obnovo objektov, ki:

1. so del lokalne infrastrukture, za katero se sredstva
za investicije in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v
občinskem proračunu,

2. so namenjeni izvajanju lokalne javne službe, ki se
financira tudi iz sredstev občinskega proračuna,

3. za druge objekte, ki so v lasti občine in se njihovo
vzdrževanje ali obnavljanje financira iz sredstev občinskega
proračuna,

4. so z aktom občine razglašeni za kulturni spomenik
ali

5. so namenjeni varstvu naravne znamenitosti, razgla-
šene z aktom občine.

(4) Občina je upravičena do sredstev iz državne pomo-
či, če sredstva za izvedbo potrjenega programa popotresne
obnove objektov presegajo 15% sredstev njenega proraču-
na, namenjenih investicijskemu vzdrževanju objektov za te-
koče leto.

20. člen
(1) Sredstva državne pomoči se dodelijo za popotre-

sno obnovo objektov v lasti osebe zasebnega prava, ki ima
stalno prebivališče ali opravlja pridobitno ali nepridobitno
dejavnost na območju popotresne obnove, objekt pa je na
območju popotresne obnove in je namenjen stalnemu biva-
nju ali izvajanju dejavnosti.

(2) Ne glede na določbe o višini sredstev državne po-
moči za popotresno obnovo objektov v lasti oseb zasebnega
prava, določene na podlagi 14., 15. in 16. člena tega
zakona, delež lastnih sredstev upravičenca pri odpravi po-
sledic potresa ne more biti manjši 300.000 tolarjev (v na-
daljnjem besedilu: najmanjši lastni delež).

(3) Če je v programu popotresne obnove objektov v
lasti oseb zasebnega prava posameznemu lastniku za popo-
tresno obnovo posameznega objekta potrjena višina sred-
stev manjša od 3,000.000 tolarjev, se višina sredstev držav-
ne pomoči določi tako, da se najprej izračuna delež sred-
stev državne pomoči po postopkih iz 14., 15. in 16. člena
tega zakona, nato pa se ta delež, če je treba, zmanjša tako,
da lastni delež upravičenca za izvedbo popotresne obnove
tega objekta ni manjši od najmanjšega lastnega deleža.

(4) Če je v programu popotresne obnove objektov v
lasti oseb zasebnega prava posameznemu lastniku za popo-
tresno obnovo posameznega objekta potrjena višina sred-
stev manjša od najmanjšega lastnega deleža, lastnik ni upra-
vičen do sredstev državne pomoči.

(5) Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo
posameznega objekta nima dovolj lastnih sredstev, oziroma

zaradi nizkih mesečnih dohodkov lastnika in njegovih družin-
skih članov, ki prebivajo v tem objektu, ne more pridobiti stano-
vanjskih posojil po tem zakonu ali na kak drug način, se lahko
občini dodelijo nepovratna sredstva državne pomoči v višini, ki
je enaka razliki med sredstvi potrebnimi za popotresno obnovo
objekta ter sredstvi, ki jih je oseba pridobila kot nepovratno
pomoč iz sredstev državne pomoči. Občini se dodelijo ta
sredstva, če v to lastnik objekta privoli in dovoli občini vpis
hipotekarne pravice na objektu v sorazmernem deležu sredstev
državne pomoči, ki je bila za ta objekt dodeljena občini.

(6) Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo
posameznega objekta ne pristopi k popotresni obnovi ob-
jekta, zaradi potresa poškodovan objekt pa ogroža sosednje
objekte, javno infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in
njihovo premoženje ali izrazito kvari izgled naselja, lahko
ministrstvo odredi, da popotresno obnovo izvede občina. Za
popotresno obnovo objekta iz prejšnjega stavka občina pri-
dobi sredstva državne pomoči v višini celotne popotresne
obnove objekta in pravico vpisa hipotekarne pravice na ob-
jektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je
bila za ta objekt dodeljena občini.

(7) Za popotresno obnovo posameznega objekta, v
katerem na dan potresa niso prebivale osebe s stalnim
prebivališčem v tem objektu, ali v njem niso prebivali lastniki
objekta, s stalnim prebivališčem v občini, v kateri je objekt,
zaradi potresa poškodovan objekt pa ogroža sosednje ob-
jekte, javno infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in
njihovo premoženje ali izrazito kvari izgled naselja, lastnik
objekta pa ne pristopi k popotresni obnovi, lahko ministrstvo
odredi, da popotresno obnovo izvede občina. Za popotre-
sno obnovo objekta iz prejšnjega stavka občina pridobi
sredstva državne pomoči v višini celotne popotresne obno-
ve objekta in pravico vpisa hipotekarne pravice na objektu v
sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je bila za
ta objekt dodeljena občini.

(8) Če ima objekt iz petega ali šestega odstavka tega
člena dva ali več solastnikov, morajo ti solastniki določiti
skupnega predstavnika ali pooblaščenca (v nadaljnjem be-
sedilu: pooblaščenec solastnikov). Če lastnik objekta iz
prejšnjega odstavka tega člena ni znan ali če je za ta objekt
uveden postopek denacionalizacije, ki z dnem uveljavitve
tega zakona še ni pravnomočno končan ali če je takšen
objekt predmet lastninjenja in postopek lastninjenja še ni
pravnomočno končan, lahko denacionalizacijski upraviče-
nec in zavezanec oziroma druge stranke v postopku lastni-
njenja sporazumno določijo skupnega predstavnika ali poob-
laščenca (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec upravičen-
cev in zavezancev).

(9) Solastniki oziroma upravičenci in zavezanci iz prejš-
njega odstavka so dolžni v 30 dneh, ko so seznanjeni o
dodelitvi nepovratnih sredstev državne pomoči, sporočiti
občini ime in naslov pooblaščenca solastnikov oziroma upra-
vičencev in zavezancev.

(10) Če solastniki oziroma upravičenci in zavezanci ne
postopajo v skladu s prejšnjim odstavkom, občina vloži zah-
tevo na pristojno sodišče, da s sklepom nemudoma določi
začasnega skrbnika. Sodišče je dolžno postaviti začasnega
skrbnika v 15 dneh po prejemu zahteve.

(11) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
(12) Začasni skrbnik opravlja vsa potrebna dejanja,

dokler solastniki oziroma upravičenci in zavezanci ne obve-
stijo občine o pooblaščencu solastnikov oziroma poob-
laščencu upravičencev in zavezancev, oziroma do konca
popotresne obnove objekta iz petega, šestega oziroma sed-
mega odstavka tega člena in dokončanja postopkov, ki se
nanašajo na zavarovanje terjatve občine, nastale z vpisom
hipoteke na takšnem objektu.
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21. člen
(1) Sredstva državne pomoči upravičenec pridobi ozi-

roma se mu dodelijo na podlagi njegove vloge za pomoč pri
popotresni obnovi objektov, ki jo mora predložiti ministrstvu
najkasneje do 31. decembra 1999.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka, ki jo predloži državni
organ ali občina, mora vsebovati predvsem:

1. seznam v potresu poškodovanih objektov, za katere
uveljavlja dodelitev sredstev državne pomoči,

2. izpis iz poročila o škodi, ki se nanaša na objekte iz
prejšnje točke,

3. dokumentacijo za popotresno obnovo objektov s
predračunom za izvedbo del,

5. dovoljenja za poseg v prostor oziroma gradnjo in
4. druge podatke o izvajanju proračuna za tekoče pro-

računsko leto, pomembne za odločanje o dodelitvi sred-
stev.

(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora državni organ ali
občina priložiti tudi svoj program popotresne obnove objek-
tov.

(4) Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora oseba
zasebnega prava predložiti:

1. seznam v potresu poškodovanih objektov, katerih
lastnik je in za katere predlaga popotresno obnovo z upora-
bo sredstev državne pomoči,

2. izpis iz poročila o škodi, ki se nanaša na objekte iz
prejšnje točke,

3. lokacijsko dokumentacijo popotresne obnove ob-
jekta,

4. gradbeno dovoljenje ali odločbo o dovolitvi priglaše-
nih del,

5. poslovno investicijski program, če gre za osebe za-
sebnega prava, ki opravljajo dejavnost,

6. izjavo, da bo pridobil potrebno projektno dokumen-
tacijo za popotresno obnovo objekta pri državni tehnični
pisarni ter izvedel obnovo objekta v skladu z njenimi zahteva-
mi in

7. druge podatke, pomembne za odločanje o dodelitvi
sredstev iz 14., 15., in 16. člena tega zakona.

(5) Ne glede na lastnino objektov, ki so zavarovani po
predpisih o kulturni dediščini, pripravi program popotresne
obnove teh objektov Ministrstvo za kulturo.

(6) Minister predpiše navodilo za izdelavo programov
popotresne obnove objektov iz tretjega odstavka tega člena
ter navodilo za vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev
državne pomoči osebi zasebnega prava iz četrtega odstavka
tega člena v 14 dneh po uveljavitvi tega zakona.

22. člen
(1) Ministrstvo pregleda vloge za pomoč pri popotresni

obnovi objektov iz prejšnjega člena in če je treba, vlogo ob
sodelovanju posameznega upravičenca dopolni.

(2) Na podlagi popolnih vlog komisija za popotresno
obnovo objektov izdela za obdobje, ki ni daljše od treh
mesecev, predlog delnega programa popotresne obnove
objektov.

(3) Program popotresne obnove objektov sprejme vla-
da. V programu popotresne obnove vlada v okviru sredstev,
zagotovljenih s tem zakonom, odloči o uporabi sredstev za
pomoč pri popotresni obnovi objektov za vsako obdobje iz
prejšnjega odstavka posebej.

(4) Vlada pri sprejemu programa popotresne obnove
prednostno upošteva popotresno obnovo stanovanjskih ob-
jektov, v katerih so na dan potresa prebivale osebe s stalnim
prebivališčem na območju popotresne obnove in popotre-
sno obnovo objektov, ki so namenjeni izvajanju javnih služb.

(5) Ministrstvo na podlagi sprejetega programa popo-
tresne obnove objektov in znotraj posameznega programa,
ki je v njegovi pristojnosti, za posameznega upravičenca
izda odločbo o namenu porabe in obsegu sredstev državne
pomoči pri popotresni obnovi objektov.

23. člen
(1) Sredstva državne pomoči morajo biti porabljena

skladno z namenom njihove uporabe.
(2) Zaradi zagotovitve namenske porabe sredstev držav-

ne pomoči morajo pred nakazilom sredstev:
1. občine predložiti Ministrstvu za finance ustrezen in-

strument zavarovanja plačila in
2. osebe zasebnega prava podpisati pogodbo z mini-

strstvom o izpolnjevanju obveznosti, ki so določene s tem in
drugimi zakoni.

(3) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se oseba zaseb-
nega prava predvsem zaveže, da bo:

1. izvedla popotresno obnovo objekta v celotnem ob-
segu,

2. zagotovila nadzor pri obnovi objekta skladno s pred-
pisi, ki urejajo graditev objektov,

3. zagotovila namensko porabo sredstev državne po-
moči in

4. zagotovila izgradnjo objekta skladno s projektom za
pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo ter drugimi po-
goji iz dovoljenja za poseg v prostor.

(4) Neporabljena ali nenamensko porabljena sredstva
državne pomoči mora upravičenec vrniti.

(5) Sredstva državne pomoči se vrnejo v državni prora-
čun in prerazporedijo za rezerve.

(6) Če občina ali oseba zasebnega prava ni porabila
odobrenih sredstev državne pomoči za odpravo posledic
potresa v celoti, je dolžna razliko do odobrenih sredstev
vrniti skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva zaključene
popotresne obnove objekta.

(7) Če je občina ali oseba zasebnega prava odobrena
sredstva državne pomoči uporabila nenamensko, je dolžna
vrniti celotna nenamensko porabljena sredstva s pripadajo-
čimi obrestmi od dneva, ko so ji bila sredstva nakazana.

(8) Če ugotovljena sredstva iz prejšnjega odstavka ob-
čina ne vrne, lahko ministrstvo, pristojno za finance, izda
nalog Agenciji za plačilni promet, da prenese tolarska
sredstva z žiro računa občine v dobro proračuna Republike
Slovenije skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

24. člen
(1) Upravičenec, ki je pridobil oziroma so mu bila dode-

ljena sredstva državne pomoči po tem zakonu, mora pred-
ložiti ministrstvu zaključno poročilo o njihovi porabi najka-
sneje v 12 mesecih od dneva, ko jih je skladno z določbami
tega zakona pridobil oziroma so mu bila dodeljena.

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora o porabi
sredstev državne pomoči poročati ministrstvu na njegovo
zahtevo tudi pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Minister predpiše roke in način poročanja iz prejš-
njih odstavkov tega člena v roku 60 dni od uveljavitve tega
zakona.

VI. STANOVANJSKA POSOJILA IN IZGRADNJA
VAROVANIH STANOVANJ

25. člen
(1) Sredstva dokapitalizacije Stanovanjskega sklada Re-

publike Slovenije iz 10. člena tega zakona se skladno z
2. točko drugega odstavka 1. člena tega zakona namenijo za:
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1. ugodna posojila osebam zasebnega prava,
2. izgradnjo varovanih stanovanj za starejše osebe,
3. financiranje obresti posojil iz 1. točke tega odstav-

ka.
(2) Višino sredstev za posamezne namene iz prejšnje-

ga odstavka določi vlada skladno s celovitim programom
popotresne obnove.

(3) Sredstva za posojila iz prvega odstavka tega člena
se delijo na podlagi vlog po javnem pozivu upravičencem.

(4) Posojila iz 1. točke prvega odstavka tega člena
lahko pridobijo upravičenci iz tretjega in četrtega odstavka
13. člena tega zakona za popotresno obnovo stanovanjske-
ga objekta ne glede na višino dodeljene državne pomoči.
Sredstva dodeljenih posojil se štejejo kot lastna sredstva
upravičenca v smislu drugega odstavka 20. člena tega zako-
na.

(5) Najnižji odobreni znesek za posojila iz prejšnjega
odstavka je 300.000 tolarjev, najvišji pa je enak razliki med
vrednostjo popotresne obnove objekta in dodeljeno državno
pomočjo, pri čemer se upošteva odplačilna sposobnost
upravičenca, vendar pa vrednost popotresne obnove objek-
ta, na podlagi katere se izračuna odobreni znesek posojila,
ne sme presegati vrednosti, določene na podlagi izračuna:

S vrednost popotresne obnove = (P2/P1). Sprojekt,

kjer je:
Svrednost popotresne obnove – vrednost popotresne obnove

objekta, na podlagi  katere se izračuna najvišji odobreni
znesek posojila in

P2, P1, in Sprojekt – oznake za pojme iz 13. člena tega
zakona.

(6) Posojila iz prejšnjega odstavka se odobrijo z rokom
vračila do 15 let. Posojilojemalec mora odobreno posojilo
zavarovati. Koriščenje odobrenega posojila je dokumentar-
no. Posojilo se odplačuje v mesečnih anuitetah. Prva anuite-
ta zapade v plačilo dve leti po dodelitvi posojila. Odobreno
posojilo se revalorizira skladno z zakonskimi predpisi. Real-
na obrestna mera za odobrena posojila za upravičence iz:

– 2., 3., 4. in 5. točke tretjega odstavka 13. člena
tega zakona je 0%,

– četrtega odstavka 13. člena tega zakona je 2,75%.
(7) Varovana stanovanja za starejše osebe so najemna

stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
je, namenjena osebam, ki so potrebne stalne pomoči in
imajo stalno prebivališče na območju s potresom prizadetih
občin. Višino najemnine določi lastnik v soglasju z Mini-
strstvom za delo, družino in socialne zadeve.

(8) Stanovanjski sklad Republike Slovenije v soglasju z
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve objavi javni
razpis za izbiro izvajalcev za izgradnjo varovanih stanovanj za
starejše osebe.

(9) Sredstva posojil lahko pridobijo upravičenci iz četr-
tega odstavka tega člena na podlagi vloge, ki jo morajo
predložiti Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije naj-
kasneje do 1. decembra 2000.

(10) Vsebino vloge in potrebno dokumentacijo določi
Stanovanjski sklad Republike Slovenije v javnem pozivu.

(11) Za potrebe dodeljevanja posojil lahko Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije uporablja osebne podatke iz
zbirke iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona ali drugih
predpisanih evidenc, ki jih vodijo državni in občinski organi.

(12) Vračila posojil iz šestega odstavka tega člena mo-
ra Stanovanjski sklad Republike Slovenije letno prednostno
namenjati za nadaljnji razvoj stanovanjske preskrbe na ob-
močjih iz 4. točke drugega odstavka 1. člena tega zakona.
Pri dodeljevanju posojil za nadaljnji razvoj stanovanjske pre-

skrbe iz prejšnjega stavka se mora zlasti upoštevati obnova
starejših objektov, ki niso bili grajeni potresno varno.

(13) Sredstva posojil iz prejšnjega odstavka se delijo
na podlagi javnih pozivov, ki jih v soglasju z ministrstvom
sprejme upravni odbor Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije.

(14) Stanovanjski sklad Republike Slovenije letno po-
roča vladi o namenski porabi sredstev dokapitalizacije in
sredstev iz dvanajstega odstavka tega člena za vsako prora-
čunsko leto najkasneje tri mesece po njegovem izteku.

VII. NALOGE DRŽAVNE TEHNIČNE POMOČI

26. člen
(1) Pri urbanističnem načrtovanju za območje popotre-

sne obnove ter pri popotresni obnovi objektov je treba upo-
števati krajinske značilnosti, naravno in kulturno dediščino
in tipologijo regionalne arhitekture ter druge naravne in
ustvarjene vrednote okolja.

(2) Pri popotresni obnovi objektov kulturne dediščine
in objektov, ki pomembno vplivajo na podobo naselja oziro-
ma krajine, ima rekonstrukcija obstoječega objekta pred-
nost pred nadomestitvijo objekta.

(3) Pri urbanističnem načrtovanju vasi za območje po-
potresne obnove je treba upoštevati oblikovanje ekonom-
skega prostora v okviru obnove vasi, ki bo omogočal traj-
nostni razvoj in ohranitev poseljenosti.

Državna tehnična pisarna

27. člen
(1) Vlada ustanovi kot začasno službo na območjih,

prizadetih s potresom, Državno tehnično pisarno.
(2) Državna tehnična pisarna svetuje in nudi pomoč pri

načrtovanju in projektiranju obnove v potresu poškodovanih
objektov ter usklajuje in nadzira aktivnosti pri obnovi poško-
dovanih objektov.

(3) Državna tehnična pisarna zlasti:
1. svetuje pri odločitvah glede načina obnove in nudi

drugo strokovno pomoč v zvezi s popotresno obnovo objek-
tov,

2. pripravlja dokumente, potrebne za izdelavo občin-
skih programov popotresne obnove objektov iz 21. člena
tega zakona,

3. pripravlja dokumentacijo osebam zasebnega prava
za izdelavo vlog za pridobitev sredstev državne pomoči iz
četrtega odstavka 21. člena tega zakona,

4. sodeluje pri pripravi ureditvenih načrtov iz 28. člena
tega zakona,

5. nudi pomoč lastnikom in upravljalcem nepremičnin
na območjih iz 2. člena tega zakona pri pridobivanju projekt-
ne dokumentacije, dovoljenj in drugih listin, potrebnih za
izvedbo gradbenih del v zvezi z odpravo posledic potresa,

6. potrjuje skladnost projektne dokumentacije z zahte-
vami iz 26. člena tega zakona ter s smernicami za popotre-
sno obnovo objektov iz poročila o škodi,

7. strokovno nadzoruje dela, za katera zadošča odloč-
ba o dovolitvi priglašenih del,

8. pridobiva lokacijsko dokumentacijo,
9. koordinira izdelavo projektne dokumentacije za na-

domestno gradnjo oziroma rekonstrukcijo,
10. sodeluje pri nadzoru smotrne in namenske rabe

sredstev državne pomoči in stanovanjskih posojil in
11. organizira strokovno nadzorstvo nad gradnjo.
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(4) Strokovno nadzorstvo nad gradnjo nadomestnih ob-
jektov, ki niso zahtevni objekti po zakonu, ki ureja graditev
objektov, ter nad rekonstrukcijo objektov, lahko opravlja
tudi posameznik – gradbeni tehnik z najmanj petimi leti
delovnih izkušenj.

(5) Državna tehnična pisarna enkrat mesečno poroča
ministrstvu o svojem delu.

(6) Minister izda podrobnejša navodila za organizacijo
in delo Državne tehnične pisarne ob upoštevanju mnenja
občin na območju popotresne obnove.

(7) Državna tehnična pisarna sodeluje s strokovnimi
službami ministrstva, ki so pristojne za posamezne vidike
popotresne obnove.

(8) Državna tehnična pisarna pri svojem delu uporablja
pečat z naslednjim besedilom: Vlada Republike Slovenije,
Državna tehnična pisarna Bovec – Kobarid 1, 2, 3, 4, 5.

(9) Prostor, v katerem deluje Državna tehnična pisarna,
se označi z napisno tablo: Vlada Republike Slovenije, Držav-
na tehnična pisarna Bovec – Kobarid.

Ureditveni načrti obnove

28. člen
(1) Popotresna obnova objektov se na območjih popo-

tresne obnove ureja na podlagi veljavnih prostorskih izved-
benih aktov ali ureditvenih načrtov obnove (v nadaljnjem
besedilu: ureditveni načrt).

(2) Za izdajo dovoljenj za graditev pri popotresni obnovi
objektov se na območjih popotresne obnove uporabljajo
določbe tega zakona.

(3) Ureditveni načrti iz prvega odstavka tega člena na-
domestijo prostorske sestavine dolgoročnih in srednjeroč-
nih planskih aktov Republike Slovenije in občin ter prostor-
skih izvedbenih aktov v delih, ki jih urejajo drugače. Ob
sprejemu ureditvenega načrta sprejme občinski svet o tem
ugotovitveni sklep.

29. člen
(1) Ureditveni načrt vsebuje najmanj:
1. mejo območja ureditvenega načrta,
2. ureditveno situacijo z namensko rabo površin s pri-

kazom vseh objektov in naprav, kakor tudi prikaz lege funk-
cije in velikosti novih objektov ter prikaz objektov, ki jih je
potrebno porušiti oziroma nadomestiti ali rekonstruirati,

3. usmeritve za oblikovanje novih ter obnovo poškodo-
vanih objektov,

4. rešitve v zvezi z obnovo ali novogradnjo objektov
javne infrastrukture,

5. rešitve v zvezi z ureditvijo javnih in drugih skupnih
površin,

6. načrt gradbenih parcel za nadomestne objekte
oziroma novogradnje, razen za območja oziroma posege
v prostor, za katere je določeno, da se izdela zazidalni
preizkus.

(2) Šteje se, da je za objekte iz 23. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) javna korist
izkazana, kadar tako gradnjo določa ureditveni načrt.

(3) Ureditveni načrt določa tudi tolerance pri lokaciji in
gabaritih objektov, ki jih z gradbenim dovoljenjem oziroma
gradbenim dovoljenjem za rekonstrukcijo (v nadaljnjem be-
sedilu: gradbeno dovoljenje) lahko dopusti pristojni upravni
organ.

(4) Prostorske ureditve in rešitve ureditvenega načrta
se prikažejo na temeljnih topografskih načrtih in katastrskih
načrtih.

30. člen
(1) Minister sprejme program priprave ureditvenih na-

črtov iz prvega odstavka 28. člena tega zakona, s katerim
podrobneje določi območja, za katera se pripravijo ureditve-
ni načrti ter organizacijske in druge naloge v zvezi z njihovo
pripravo.

(2) Na območjih ureditvenih načrtov velja do njihovega
sprejema prepoved prometa z zemljišči in delitve obstoječih
parcel ter prepoved graditve, vendar ne dlje kot 12 mesecev
po uveljavitvi tega zakona.

(3) Na območjih iz prejšnjega odstavka se v času
prepovedi lahko na obstoječih objektih izvajajo sanacijska
dela, za katera po zakonu zadostuje odločba o priglasitvi
del.

31. člen
(1) Pripravo ureditvenega načrta naroči ministrstvo v

breme sredstev zagotovljenih po tem zakonu.
(2) Osnutek ureditvenega načrta se javno obravnava v

občinah na območju popotresne obnove. Kraj in čas javne
obravnave objavi ministrstvo na krajevno običajen način naj-
kasneje sedem dni pred datumom javne obravnave. Osnu-
tek ureditvenega načrta mora biti najmanj sedem dni pred
javno obravnavo razgrnjen na sedežu občine. Po javni obrav-
navi zavzame pristojni občinski organ stališče do danih pri-
pomb in predlogov ter jih najkasneje v sedmih dneh po javni
obravnavi posreduje ministrstvu, če ne, se šteje, da nima
pripomb.

(3) Na osnutek ureditvenega načrta se pridobijo so-
glasja, predpisana z zakonom. Pristojni organi in organizaci-
je morajo izdati soglasje ali v skladu z zakonom določiti
posebne zahteve v 10 dneh po prejemu zahtevka, drugače
se šteje, da je soglasje dano. Stroškov izdaje soglasij se ne
zaračunava.

(4) Na podlagi pripomb iz drugega odstavka tega člena
in morebitnih zahtev iz prejšnjega odstavka se pripravi pred-
log ureditvenega načrta in nanj pridobi stališče ministrstva.

(5) Ministrstvo posreduje predlog ureditvenega načrta
občini v obravnavo in sprejem.

32. člen
Ureditveni načrt sprejme občinski svet z odlokom. Če

občinski svet ne sprejme ureditvenega načrta v 15 dneh po
prejemu njegovega predloga, ga sprejme vlada z odlokom.

33. člen
(1) Ureditveni načrt lahko za posamezne prostorske

ureditve ali skupine posegov v prostor določi, da se kot
podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja izdela zazidalni
preizkus, s katerim se podrobneje ugotovijo geomehanske
lastnosti tal in podrobneje določijo lokacijski in gradbeno
tehnični pogoji lokacije in graditve oziroma obnove objektov
in naprav.

(2) Zazidalni preizkus se praviloma izdela na topograf-
skem načrtu in katastrskem načrtu v merilu 1:1000 ali več-
jem merilu, kar določi projektant zazidalnega preizkusa gle-
de na naravne in druge pogoje ter glede na zahteve načrto-
vanih posegov v prostor.

(3) Pripravo zazidalnega preizkusa za graditev oziroma
obnovo objektov, ki je del popotresne obnove objektov in
spodbujanja razvoja Posočja po tem zakonu, naroči mini-
strstvo v breme sredstev zagotovljenih po tem zakonu.

34. člen
(1) Za gradnjo objektov v okviru popotresne obnove

objektov in spodbujanja razvoja Posočja lokacijsko dovolje-
nje ni potrebno. Izda se gradbeno dovoljenje.
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(2) Lokacijski pogoji in drugi natančnejši pogoji v zvezi
z gradnjo objektov iz prejšnjega odstavka na območju popo-
tresne obnove se določijo neposredno v postopku za izdajo
gradbenega dovoljenja na obravnavi, ki se praviloma opravi
na kraju samem.

(3) Na obravnavo se obvezno vabi:
1. investitorja,
2. organe in organizacije, ki po zakonu dajejo soglasja

k dovoljenju za poseg v prostor (v nadaljnjem besedilu:
soglasjedajalci),

3. predstavnika državne tehnične pisarne,
4. izdelovalca lokacijske dokumentacije in projektanta.
(4) Soglasjedajalci določijo pogoje iz drugega odstavka

tega člena pred obravnavo ali pa jih podajo na sami obravna-
vi na zapisnik, kar se šteje za njihovo soglasje. Če soglasje-
dajalci ne določijo pogojev in se ne udeležijo obravnave
kljub pravilno vročenemu vabilu, se šteje, da so soglasje
dali.

(5) Zapisnik iz obravnave je sestavni del gradbenega
dovoljenja.

(6) Soglasja, ki so z zakonom predpisana k dovoljenju
za poseg v prostor, se ne pridobivajo.

35. člen
(1) Na osnovi lokacijskih pogojev iz zapisnika iz prejš-

njega člena pridobi Državna tehnična pisarna na območjih,
ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, lokacijsko
dokumentacijo, na območjih, ki se urejajo s prostorskimi
izvedbenimi načrti, pa izvleček iz teh načrtov.

(2) Lokacijska dokumentacija vsebuje zlasti:
1. geodetski načrt stanja z vrisanimi parcelnimi meja-

mi,
2. načrt gradbenih parcel z vrisanim objektom kot pod-

lago za prenos lege objekta v prostor,
3. grafični prikaz predvidene rabe površin s pogoji za

oblikovalske in funkcionalne rešitve objekta,
4. podatke o prometnih in komunalnih priključkih,
5. obrazložitev nameravane gradnje.
(3) Soglasja, ki so z zakonom predpisana k lokacijski

dokumentaciji se ne pridobivajo.
(4) V lokacijski dokumentaciji se lahko določijo tudi

tolerance pri legi, velikosti in funkciji objekta oziroma napra-
ve, ki so dopustne v projektni dokumentaciji.

(5) Lokacijsko dokumentacijo pridobi za investitorja
državna tehnična pisarna v breme sredstev zagotovljenih po
tem zakonu.

36. člen
(1) Zahtevi za gradbeno dovoljenje za popotresno ob-

novo objekta mora investitor priložiti:
1. dokazilo, da ima pravico graditi na določenem zem-

ljišču oziroma rekonstruirati objekt,
2. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in iz-

vedbo, ki ga izdela projektivno podjetje, ki mu je priznana
usposobljenost na podlagi javnega razpisa ministrstva in ga
je potrdila Državna tehnična pisarna iz tega zakona.

(2) Projektna dokumentacija iz prejšnjega odstavka se
izdela v breme sredstev, zagotovljenih po tem zakonu.

37. člen
(1) Gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi

del se vroči investitorju, Državni tehnični pisarni, inšpekciji,
pristojni za prostor in graditev, upravnemu organu, pristojne-
mu za geodetske zadeve, občini in drugim strankam.

(2) Pritožba na gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o
priglasitvi del ne zadrži izvršitve odločbe oziroma dovoljenja.

38. člen
(1) Gradbeno dovoljenje ni potrebno za dela iz

51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor (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) ter za
sanacijo objektov, pri katerih se izvajajo naslednja dela:

– injektiranje,
– injektiranje kamnitih zidov,
– montaža jeklenih protipotresnih vezi,
– pozidava in sanacija dimnikov,
– saniranje in popravilo ostrešja,
– izvedba armiranih ometov,
– izvedba zaključnih del.
(2) Opis del iz prejšnjega odstavka za izdajo odločbe o

priglasitvi del iz prejšnjega odstavka izdela Državna tehnična
pisarna v sodelovanju z investitorjem del.

39. člen
(1) Za izvedbo parcelacije ni obvezna predhodna do-

končna ureditev obstoječih lastniških meja s parcelacijo za-
jetih parcel po določbah 14. do 17. člena zakona o zem-
ljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86).

(2) Pritožba lastnikov zoper odločbo, s katero geodet-
ski upravni organ ugotovi spremembe v oštevilčbi, površini,
vrsti rabe in katastrskem razredu zemljiških parcel, ki so
posledica izvedenih parcelacij iz prejšnjega odstavka, ne
zadrži izvedbe sprememb podatkov v zemljiškem katastru in
v zemljiški knjigi.

(3) Površine novonastalih zemljiških parcel se v prime-
rih, če meje lastniških parcel niso urejene, določijo na pod-
lagi obstoječih veljavnih podatkov zemljiškega katastra.

40. člen
Investitor ali nadzornik gradnje mora po zaključeni tretji

gradbeni fazi pred nadaljevanjem del obvestiti inšpektorja za
graditev, da je objekt oziroma naprava zgrajena v skladu s
predpisi o graditvi objektov in zahtevati inšpekcijski pregled
objekta oziroma naprave. Inšpektor za graditev mora opraviti
inšpekcijski pregled najpozneje v sedmih dneh po prejemu
obvestila.

Oprostitev plačila odškodnin in drugih prispevkov

41. člen
(1) Stroškov izdaje soglasij, kakor tudi odškodnine,

nadomestila, prispevke in druge dajatve, predpisane za iz-
dajo dovoljenj za poseg v prostor oziroma za samo popotre-
sno obnovo objektov, se ne zaračunava.

(2) Uradne listine, potrebne za pridobitev gradbenega
dovoljenja ter za pridobitev odločbe o priglasitvi del za popo-
tresno obnovo objektov so takse proste.

42. člen
Za pridobitev sredstev državne pomoči iz 11. člena

tega zakona in za pridobitev sredstev stanovanjskega posoji-
la iz 25. člena tega zakona za popotresno obnovo objektov
so lastniki oziroma upravljalci poškodovanih nepremičnin
dolžni sodelovati z Državno tehnično pisarno in ravnati v
skladu z njenimi zahtevami in navodili.
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VIII. SREDSTVA RAZVOJNE POMOČI OBČINAM BOVEC,
KOBARID IN TOLMIN

43. člen
(1) Razvojna pomoč pri popotresni obnovi Posočja po

tem zakonu se zagotavlja na območju popotresne obnove
občin Bovec, Kobarid in Tolmin za naslednje namene:

1. sofinanciranje novih gospodarskih, izvozno in turi-
stično usmerjenih investicij, osvajanja novih trgov, spodbu-
janja izvoza, ustanavljanja novih podjetij in ohranjanja delov-
nih mest,

2. sofinanciranje razvojno investicijskih programov, ki
omogočajo ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj kme-
tijstva,

3. zagotavljanje sredstev za pripravo in izvedbo poseb-
nih programov javnih del na področju popotresne obnove
objektov, socialnovarstvenih storitev in aktiviranje razvojnih
potencialov,

4. zagotavljanje sredstev za razvoj javne infrastrukture
in lokalnih gospodarskih javnih služb,

5. trajnostni razvoj kmetijstva.
(2) Pri izvajanju programov razvojne pomoči in spodbu-

janja razvoja morajo sodelovanje zagotoviti Sklad za regio-
nalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja,
Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
Slovenska razvojna družba ter Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije. Takšne programe pa lahko izvajajo tudi
lokalne razvojne organizacije.

(3) Sredstva iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka tega
člena se dodeljujejo kot kombinacija ugodnih posojil in ne-
povratnih sredstev.

(4) Sredstva iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega
člena se zagotavljajo kot trajno nepovratna.

44. člen
(1) Delavci, katerim delodajalci zaradi posledic potresa

začasno ne morejo zagotavljati dela, se lahko ne glede na
predpise o delovnih razmerjih in o zaposlovanju vključijo v
poseben program javnih del in druge oblike aktivne politike
zaposlovanja pod pogoji, ki jih določi vlada. V poseben
program javnih del se lahko poleg teh delavcev vključijo tudi
druge brezposelne osebe z območja celotne države.

(2) Vlogo za vključitev delavcev v poseben program
javnih del in druge oblike aktivne politike zaposlovanja iz
prejšnjega odstavka vloži delodajalec na Republiški zavod
za zaposlovanje. Vlogi mora delodajalec priložiti podatke o
delavcih, za katere predlaga vključitev in kopijo zapisnika o
oceni škode ter druge podatke, na podlagi katerih je mogo-
če ugotavljati motnje v delovnem procesu.

(3) Republiški zavod za zaposlovanje v sodelovanju z
lokalnim pospeševalnim centrom v roku enega meseca po
uveljavitvi tega zakona pripravi poseben program javnih del
in aktivne politike zaposlovanja.

45. člen
Fizičnim in pravnim osebam, ki imajo nastanitvene ob-

jekte v občinah, kjer se izvaja popotresna obnova objektov
po tem zakonu, se podaljša rok za kategorizacijo nastanitve-
nih objektov po pravilniku o merilih in načinu kategorizacije
nastanitvenih objektov do 31. decembra 2000.

46. člen
(1) Gospodarskim družbam in zavodom se sredstva, ki

so jih do uveljavitve tega zakona namenili kot pomoč priza-
detim v potresu, prizna kot odhodek za izplačila za humani-
tarne namene v dejanski višini izplačanih sredstev ne glede
na omejitve po 25. členu zakona o davku od dobička prav-

nih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96 in
34/96).

(2) Prejemnikom humanitarne pomoči iz prvega odstav-
ka tega člena se prejeta pomoč ne všteva v davčno osnovo.

47. člen
(1) Ne glede na določbo 39. člena zakona o davku od

dobička pravnih oseb se davčnim zavezancem, ki vlagajo
sredstva v opredmetena osnovna sredstva v občinah Bovec,
Kobarid in Tolmin, vloženi znesek odšteva od osnove za
davek za leto 1998 in 1999 poleg 40% zneska investirane-
ga v skladu z 39. členom zakona o davku od dobička prav-
nih oseb, vendar največ do polovice davčne osnove, če gre
za vlaganja, ki so v skladu s prioritetami programa razvojne
pomoči pri popotresni obnovi Posočja.

(2) Navodilo o ugotavljanju dodatne davčne olajšave iz
prejšnjega odstavka predpiše minister za finance.

48. člen
(1) Ne glede na določbo 159. in 167. člena zakona o

davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in 87/97) se
zavezancem za davek od dohodka iz dejavnosti, ki jim je
potres poškodoval poslovne prostore do take mere, da jih ni
več mogoče uporabljati za poslovno dejavnost, do ugotovi-
tve poslovnega rezultata za leto 1998 začasno zadrži plače-
vanje akontacij za davek od dohodka iz dejavnosti.

(2) Stopnja poškodovanosti poslovnih prostorov je raz-
vidna iz zapisnika za oceno škode. Zavezanec mora vložiti
zahtevo za začasno zadržanje plačila akontacij pri pristojni
davčni upravi v roku enega meseca po uveljavitvi tega zako-
na.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

49. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba zasebnega prava, če
sredstev državne pomoči ni porabila skladno z namenom
njihove porabe (prvi, četrti in šesti odstavek 23. člena, 24.
člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe zasebnega prava.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posa-
meznik.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba v državnem organu, če
omogoči, da so sredstva državne pomoči uporabljena v
nasprotju z določbami 19., 20., 21. ter prvim in drugim
odstavkom 23. člena tega zakona.

(5) Odgovorna oseba v Državni tehnični pisarni se kaz-
nuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev,
če pripravi lokacijsko dokumentacijo v nasprotju z določba-
mi 35. člena tega zakona.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(1) Ministrstvo z javnim razpisom, na podlagi zakona o

javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97), pridobi izdeloval-
ce projektne dokumentacije in izvajalce strokovnega nadzo-
ra nad gradnjo, gradbena podjetja ter proizvajalce betona.

(2) Za dela izdelovalcev oziroma izvajalcev iz prejšnjega
odstavka minister določi cene in normative za določanje cen.
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51. člen
(1) Določbe predpisov o urejanju prostora in naselij ter

graditvi objektov, o kmetijskih zemljiščih in o vodnem go-
spodarstvu ter o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč,
se ne uporabljajo v času veljavnosti tega zakona za rešitve in
postopke, ki so s tem zakonom urejeni drugače.

(2) Za objekte oziroma dela iz tretjega odstavka
1. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št.
23/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/96), ki so bili
zgrajeni oziroma izvedeni v obdobju od 12. aprila 1998 do
uveljavitve tega zakona, se uporabno dovoljenje izda, če
investitor tej zahtevi najpozneje v šestih mesecih po uveljavi-
tvi tega zakona priloži mnenje Državne tehnične pisarne.

(3) Vse sodne in upravne zadeve po zakonu o dedo-
vanju in zakonu o zemljiški knjigi, nepravdni postopki za
delitev skupnega premoženja, postopki za določitev meje,
ugotovitev lastninske pravice in ureditve motenja posesti
ter postopki po zakonu o denacionalizaciji, ki se nanašajo
na spore in druga razmerja v krajih, ki jih je prizadel potres
v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, se prednostno obrav-
navajo.

52. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati za-

kon o izjemnih ukrepih za pospešitev sanacije in obnove
objektov na območjih, ki jih prizadene potres (Uradni list
SRS, št. 23/76).

53. člen
Državna tehnična pisarna deluje do zaključka izvedbe

popotresne obnove objektov, kar ugotovi vlada ob obravnavi
vseh poročil izvajalcev ukrepov programa popotresne obno-
ve objektov po tem zakonu.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 433-07/98-13/1
Ljubljana, dne 29. maja 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

1949. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju
slovenske ginekologije, za prispevek k njenemu ugledu v

svetu in za zasluge pri organizaciji nekdanje partizanske
sanitete podeljujem

zlati častni znak svobode Republike Slovenije akade-
miku prof. dr. Francu Novaku.

Št. 996-01-16/98
Ljubljana, dne 1. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1950. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Tajski

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Repub-
like Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Tajski

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Kraljevini Tajski s sedežem v Singapurju ime-
nujem

Vladimirja Gašpariča.

Št. 001-09-15/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1951. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Ciper

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Repub-
like Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Ciper

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah imenu-
jem

Boruta Mahniča.

Št. 001-09-16/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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1952. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Bolgariji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Repub-
like Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Bolgariji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Republiki Bolgariji s sedežem v Budimpešti ime-
nujem

Ido Močivnik.

Št. 001-09-17/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1953. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Repub-
like Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Ukrajini s sedežem v Budimpešti imenujem

Ido Močivnik.

Št. 001-09-18/98
Ljubljana, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1954. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Albaniji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Repub-
like Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Albaniji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Albaniji s sedežem v Skopju imenujem

Jožico Puhar.

Št. 001-09-19/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

1955. Odredba o začasni razglasitvi reke Soče s
pritokom za naravno znamenitost

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o na-
ravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86
in Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92) izdaja minister za okolje
in prostor

O D R E D B O
o začasni razglasitvi reke Soče s pritokom za

naravno znamenitost

1. člen
Območje reke Soče z pritokom, ki je enkraten primer

ohranjenega in izredno ogroženega ekosistema z endemič-
no soško postrvjo in drugimi redkimi in ogroženimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami, se začasno razglasi za naravno zna-
menitost.

2. člen
(1) Območje naravne znamenitosti iz prejšnjega člena

zajema reko Sočo od izvira do mosta pri Pršetu, del pritoka
Koritnice ter zemljišča ob bregovih reke in pritoka (v nadalj-
njem besedilu: zavarovano območje).

(2) Meja zavarovanega območja je določena na pre-
gledni katastrski karti v merilu 1:5000.

(3) Meja zavarovanega območja je označena na publi-
kacijski karti v merilu 1:150 000, ki je sestavni del te odred-
be.

(4) Karta iz drugega odstavka tega člena je na vpogled
pri Upravi Republike Slovenije za varstvo narave. Karta je na
vpogled tudi na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpo-
stavi v Tolminu in Upravni enoti v Tolminu.

3. člen
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. onesnaževati vodo z izpuščanjem ali odvajanjem

neprečiščenih tehnoloških, meteornih ali komunalnih od-
padnih voda, tekočih odpadkov in drugih tekočih snovi,

2. slabšati kakovost vode,
3. spreminjati vodni režim,
4. spreminjati oblikovitost in sestavo površja, ki lahko

vpliva na spremembo vodnega režima ali slabšanje kakovo-
sti vode,

5. odkopavati in odnašati, lomiti ali razbijati kamne
oziroma okamnine, jemati kamninske vzorce, razen zaradi
znanstvenoraziskovalnega dela, opravljati vrtanja in druge
posege,

6. odmetavati odpadke,
7. odlagati odpadke, razen na za odlaganje odpadkov

namenjene in urejene prostore,
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8. izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti rastline
prostorastočih vrst, razen če je to povezano s kmetijsko
dejavnostjo ali določeno v načrtih za gospodarjenje z goz-
dovi,

9. spreminjati rastiščne razmere ali uničevati vegeta-
cijo,

10. uničevati ali poškodovati gnezdišča ali prostore,
kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo,

11. povzročati hrup ali tresljaje, razen pri kmetijskih ali
gozdarskih delih, ter umetno osvetljevati živali, njihova gnez-
dišča ali bivališča, razen pri uporabi obstoječih infrastruktur-
nih in drugih objektov in naprav,

12. povzročati eksplozije,
13. postavljati reklamne table, znamenja ali svetlobne

napise,
14. pluti s kakršnimikoli plovili,
15. pluti s plovili na motor z notranjim izgorevanjem,
16. izvajati hydrospeed,
17. naseljevati osebke nesamoniklih vrst in
18. prati motorna vozila ali delovne stroje.
(2) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka je na

zavarovanem območju dovoljeno:
– opravljati vodnogospodarsko javno službo,
– pluti zaradi izvajanja monitoringa hidroloških stanj in

vzdrževalnih del na vodomernih postajah in odstranjevati
vegetacijo v neposredni bližini vodomernih postaj, ki so
postavljene za izvajanje monitoringa hidroloških stanj,

– pluti zaradi izvedbe državnih in mednarodnih tekmo-
vanj in

– začasno postavljati reklamne table za namene iz prejš-
nje alinee.

4. člen
(1) Ne glede na prepoved iz 14. točke prvega odstavka

prejšnjega člena je na zavarovanem območju dovoljena plov-
ba:

1. s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe:
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni posta-

ji Log Čezsoški nižja od 75 cm, od vstopnega mesta Srpeni-
ca pri pritoku Sušec (Srpenica 1) do izstopnega mesta pri
mostu čez Sočo v Trnovem (Trnovo 1),

– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni posta-
ji Log Čezsoški višja od 75 cm, od vstopnega mesta pod
Koriti pri Kršovcu (Zmuklici) do izstopnega mesta Trnovo 1,

– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni posta-
ji Log Čezsoški višja od 150 cm, od vstopnega mesta pod
Velikimi koriti do izstopnega mesta Log Čezsoški;

2. s plovili, ki lahko prevažajo tri osebe:
– na reki Soči od vstopnega mesta pod Velikimi koriti

do izstopnega mesta Trnovo pri podrtem mostu (Trnovo 2)
ter od vstopnega mesta Napoleonov most dalje,

– na reki Koritnici od vstopnega mesta pod trdnjavo
Kluže do izliva v reko Sočo;

3. s plovili, ki lahko prevažajo največ dve osebi:
– na območjih iz prejšnje točke,
– na reki Soči od vstopnega mesta pri Markovem mo-

stu pod naseljem Na Logu do izstopnega mesta pri gostišču
Lovec in od vstopnega mesta Trnovo 2 do izstopnega mesta
Napoleonov most.

(2) Ne glede na prepoved iz 16. točke prvega odstavka
prejšnjega člena, je dovoljeno izvajanje hydrospeeda na reki
Soči od vstopnega mesta Zmuklica do izstopnega mesta
Trnovo 1 ter od vstopnega mesta Napoleonov most dalje.

(3) Plovba iz prvega odstavka tega člena in izvajanje
hydrospeeda iz prejšnjega odstavka sta na območjih iz prejš-
njih dveh odstavkov dovoljena od 15. marca do 15. okto-
bra, v času od 9. do 18. ure.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na
odseku od vstopnega mesta pri pritoku Ilovec (Srpenica 2)
do izstopnega mesta Trnovo 2 dovoljena plovba ali izvajanje
hydrospeeda:

– na način iz prvega in drugega odstavka tega člena od
15. januarja do 15. marca, če je višina vode pri vodomerni
postaji Log Čezsoški višja od 75 cm,

– brez zaustavljanja na reki in pritokih, razen na vstop-
no izstopnih mestih in

– le v glavnem toku na delih reke, kjer Uprava Republi-
ke Slovenije za varstvo narave označi mesta, kjer so dr-
stišča.

(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
je na odseku od vstopnega mesta Srpenica 2 do izstopnega
mesta Trnovo 2 dovoljena plovba s plovili, ki lahko prevažajo
največ dve osebi zaradi treningov članov državnih reprezen-
tanc ali članov registriranih kajakaških društev, v času od
9. do 18. ure.

(6) Dostop ali izstop s plovili na območja iz prvega,
drugega, četrtega in petega odstavka tega člena je dovoljen
samo na vstopno izstopnih mestih.

5. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljajo inš-

pektorji, pristojni za okolje in rečni nadzorniki.
(2) Nadzor nad izvajanjem te odredbe nad zavarovanim

območjem, ki se nahaja v Triglavskem narodnem parku,
opravljajo tudi naravovarstveni nadzorniki v okviru svojih
pooblastil na podlagi zakona o Triglavskem narodnem parku
(Uradni list SRS, št. 17/81).

6. člen
Ta odredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije in velja eno leto.

Št. 354-06-2/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

1956. Odredba o določitvi nacionalnega dodatka k
evropski farmakopeji

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravi-
lih (Uradni list RS, št. 9/96) izdaja minister za zdravstvo

O D R E D B O
o določitvi nacionalnega dodatka k evropski

farmakopeji

1
Zdravila, ki so v pravnem prometu v Republiki Sloveniji,

morajo biti izdelana po metodah in zahtevah evropske far-
makopeje, ki je na območju Republike Slovenije pričela
veljati dne 1. januarja 1997, in v skladu z nacionalnim do-
datkom k evropski farmakopeji, določenim s to odredbo.

Če evropska farmakopeja in nacionalni dodatek k
evropski farmakopeji ne vsebujeta predpisa za izdelavo do-
ločenega zdravila, se uporabljajo farmakopeje, ki veljajo v
državah, ki imajo organiziran inšpekcijski nadzor izdelave
zdravil v skladu z mednarodnimi pogodbami, h katerim je
pristopila Republika Slovenija.
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2
Nacionalni dodatek k evropski farmakopeji vsebuje:

Seznam sprejetih monografij mazil (DAB 1997)

Latinsko ime Slovensko ime Monografija

Lanae alcoholum unguentum Mazilo z lanolinskimi alkoholi Wollwachsalkoholsalbe
Lanae alcoholum unguentum aquosum Mazilo z lanolinskimi alkoholi z vodo Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalbe
Unguentum emulsificans Hidrofilno mazilo Hydrophile Salbe
Unguentum emulsificans aquosum Hidrofilno mazilo z vodo Wasserhaltige hydrophile Salbe
Hydroxyethylcellulosi mucilago Hidroksietilcelulozni gel Hydroxyethylcellulosegel

Seznam sprejetih monografij učinkovin, pomožnih snovi in drog

Latinsko ime Slovensko ime Monografija Farmakopeja

Acidum nitricum dušikova kislina Nitric acid BP 93
Aminophylinum aminofilin Aminophylline BP 93
Ammonii hydrogenocarbonas amonijev hidrogenkarbonat Ammonium Bicarbonate BP 93
Ammonii hydroxidi solutio
10 per centum amoniak, 10 odstotna raztopina Ammoniak – Lösung 10% DAB 1997
Angelicae radix korenina zdravilnega gozdnega korena Angelikawurzel DAB 1997
Cardamomi aetheroleum eterično olje kardamoma Cardamom Oil BP 93
Chelidonii herba zel krvavega mlečnika Schöllkraut DAB 1997
Colophonium kolofonija Colophony BP 93
Glutaraldehydi solutio glutaraldehid, raztopina Glutaraldehyde Solution BP 93
Glutaraldehydi solutio concentrata glutaraldehid, koncentrirana raztopina Strong Glutaraldehyde Solution BP 93
Leonuri cardiacae herba zel deljenolistne srčnice Herzgespannkraut DAB 1997
Magnesii peroxidum magnezijev peroksid Magnesiumperoxid DAB 1997
Methanolum metanol Methanol DAB 1997
Oleylis oleas oleiloleat Oleyloleat DAB 1997
Plantaginis lanceolatae herba zel ozkolistnega trpotca Spitzwegerichkraut DAB 1997
Pulmonariae herba zel navadnega pljučnika Lungenkraut DAB 1997
Serpylli herba zel poljske materine dušice Quendelkraut DAB 1997
Urticae folium list koprive Brennesselblätter DAB 1997
Urticae radix korenina koprive Brennesselwurzel DAB 1997
Visci herba zel bele omele Mistelkraut DAB 1997

Če so monografije mazil, učinkovin, pomožnih snovi in
drog iz prejšnjega odstavka sprejete v evropsko farmakope-
jo, prenehajo veljati kot del nacionalnega dodatka k evrop-
ski farmakopeji.

3
Nacionalni dodatek k evropski farmakopeji je “Sloven-

ski dodatek k evropski farmakopeji, Formularium sloveni-
cum (FS)”, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravstvo – Urad
Republike Slovenije za zdravila, založil Zavod za farmacijo in
za preizkušanje zdravil v Ljubljani 1998.

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o metodah in zahtevah za izdelavo zdravil (Uradni list RS, št.
77/96).

4
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 512-126/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 12. 6. 1998 / Stran 3211

1957. Odredba o normativih in standardih v splošnih in
strokovnih gimnazijah

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o normativih in standardih v splošnih in

strokovnih gimnazijah

I
S to odredbo se določajo normativi in standardi, ki so

podlaga za sistemizacijo delovnih mest, ter normativi in stan-
dardi za oblikovanje oddelkov in skupin v splošnih in stro-
kovnih gimnazijah ter v programu mednarodne mature.

II
1. Učitelji, korepetitorji in laboranti
Podlaga za sistemizacijo delovnih mest učiteljev splo-

šnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter uči-
teljev praktičnega pouka in veščin, korepetitorjev in laboran-
tov so ure pouka po izvedbenem predmetniku izobraževal-
nega programa splošne oziroma strokovne gimnazije ter po
objavljenem predmetniku programa mednarodne mature v
skladu z normativi za oblikovanje skupin v točkah od 6.1. do
6.12. te odredbe.

1.1. Tedenska učna obveznost
S strokovnimi delavci, navedenimi v točki 1. te odred-

be, se sklene delovno razmerje za poln delovni čas, če je
njihova povprečna tedenska učna obveznost v okviru 35
tednov pouka:

– 20 ur pouka za učitelje splošnoizobraževalnih in stro-
kovnoteoretičnih predmetov, od tega 3 ure kot individualni
pouk, če poučuje pet in več ur v športnih oddelkih in ne
opravlja nalog športnega ali pedagoškega koordinatorja,

– 19 ur za učitelje slovenščine oziroma slovenskega
jezika in književnosti, od tega 3 ure kot individualni pouk, če
poučuje pet in več ur v športnih oddelkih in ne opravlja nalog
športnega ali pedagoškega koordinatorja,

– 17 ur pouka za učitelje programa mednarodna ma-
tura,

– 20 ur za korepetitorja,
– 25 ur pouka za učitelje praktičnega pouka in veščin,
– 30 ur sodelovanja pri pouku za laborante.
1.2. Zmanjšanje tedenske učne obveznosti
1.2.1. Učitelja, ki opravlja naloge tajnika šolske maturi-

tetne komisije (v nadaljnjem besedilu: tajnik šolske maturi-
tetne komisije), se imenuje na ravni vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda (v nadaljnjem besedilu: šola).

Tajnik šolske maturitetne komisije ima zmanjšano te-
densko učno obveznost; zmanjšanje učne obveznosti je
odvisno od števila dijakov – maturantov, in sicer:

– za 2 uri pouka, če je dijakov – maturantov do 49,
– za 3 ure pouka, če je dijakov – maturantov od 50 do

96,
– za 4 ure pouka, če je dijakov – maturantov od 97 do

160,
– za 5 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 161 do

192,
– za 6 ur pouka, če je dijakov – maturantov 193 in več.
Pomočniku ravnatelja šole oziroma šole kot organiza-

cijske enote (v nadaljnjem besedilu: organizacijska enota),
ki je tajnik šolske maturitetne komisije, se učna obveznost iz
točk 2.4. oziroma 2.5. te odredbe lahko zmanjša za število
ur iz drugega odstavka te točke, vendar ne pod minimalno
obveznostjo, ki je zanju določena v navedenih dveh točkah.

1.2.2. Učitelj, ki je član republiške predmetne komisi-
je, ima lahko zmanjšano tedensko učno obveznost za 4 ure
pouka.

Ravnatelju šole oziroma organizacijske enote in po-
močniku ravnatelja šole oziroma organizacijske enote, ki je
član republiške predmetne komisije, se učna obveznost iz
točk 2.2., 2.4. oziroma 2.5. te odredbe lahko zmanjša za
4 ure pouka na teden, vendar ne pod minimalno obveznost-
jo, ki je zanje določena v navedenih treh točkah.

1.2.3. Učitelj, ki opravlja na šoli s športnimi oddelki
gimnazijskega programa naloge pedagoškega koordinatorja
(v nadaljnjem besedilu: pedagoški koordinator), ima zmanj-
šano tedensko učno obveznost; zmanjšanje učne obvezno-
sti je odvisno od števila športnih oddelkov, in sicer:

– za 5 ur pouka na teden pri 1 športnem oddelku,
– za 6 ur pouka na teden pri 2 športnih oddelkih,
– za 7 ur pouka na teden pri 3 športnih oddelkih,
– za 8 ur pouka na teden pri 4 športnih oddelkih.
Na šolah s 5–8 športnimi oddelki oziroma 9–12 šport-

nimi oddelki se drugemu oziroma tretjemu pedagoškemu
koordinatorju zniža učna obveznost po lestvici iz prejšnjega
odstavka.

1.2.4. Učitelj, ki opravlja na šoli s športnimi oddelki
gimnazijskega programa naloge športnega koordinatorja (v
nadaljnjem besedilu: športni koordinator), ima zmanjšano
tedensko učno obveznost; zmanjšanje učne obveznosti je
odvisno od števila športnih oddelkov, in sicer:

– za 5 ur pouka na teden pri 1 športnem oddelku,
– za 6 ur pouka na teden pri 2 športnih oddelkih,
– za 7 ur pouka na teden pri 3 športnih oddelkih,
– za 8 ur pouka na teden pri 4 športnih oddelkih.
Na šolah s 5–8 športnimi oddelki oziroma 9–12 šport-

nimi oddelki se drugemu oziroma tretjemu športnemu koor-
dinatorju zniža učna obveznost po lestvici iz prejšnjega od-
stavka.

1.2.5. Učitelj, ki opravlja naloge koordinatorja social-
nega dela v programu mednarodna matura (koordinator so-
cialnega dela), opravi 16 ur pouka na teden.

1.3. Trajanje ure pouka
Ura pouka traja 45 minut.

III
1.4. Razredništvo
Kriterij za vrednotenje dela razrednika sta v prvem in

zaključnem letniku dve uri pouka na teden, v ostalih letnikih
pa ena ura pouka na teden.

Kriterij za vrednotenje dela razrednika v programu med-
narodna matura in v maturitetnem tečaju sta dve uri pouka
na teden.

1.5. Mentorstvo
Mentorju učitelja – pripravnika se prizna ena ura pouka

na teden za delo s pripravnikom, mentorju svetovalnega
delavca – pripravnika oziroma knjižničarja – pripravnika pa
ena ura svetovalnega oziroma knjižničarskega dela na teden
za delo s pripravnikom.

IV
2. Direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja
2.1. Učna obveznost direktorja, ravnatelja šole, ravnate-

lja, ki opravlja funkcijo direktorja (v nadaljnjem besedilu: ravna-
telj šole) in ravnatelja organizacijske enote z več kot 16 od-
delki je lahko najmanj 2 uri in največ 5 ur pouka na teden.

2.2. V okviru delovne obveznosti je učna obveznost
ravnatelja šole oziroma ravnatelja organizacijske enote s
15 do 16 oddelki 2 uri, s 13 do 14 oddelki 3 ure, z 11 do
12 oddelki 4 ure, z 9 do 10 oddelki 5 ur in z 8 oddelki ali
manj 6 ur pouka na teden.
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Če je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka, lahko
ravnatelj šole oziroma ravnatelj organizacijske enote uči še
največ 3 ure na teden.

2.3. Učna obveznost direktorja, ravnatelja šole in rav-
natelja organizacijske enote, ki presega normativ iz točk
2.1. in 2.2. te odredbe, se določi v pogodbi o zaposlitvi.

2.4. Ravnatelj šole imenuje pomočnika ravnatelja na
šoli z 18 oddelki. V okviru delovne obveznosti je učna ob-
veznost pomočnika ravnatelja na šoli z 18 oddelki 11 ur
pouka na teden oziroma 22 ur svetovalnega dela na teden.

Za vsaka dva oddelka več kot 18 oddelkov se učna
obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1 uro pouka na
teden oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Pomočnik
ravnatelja ima pri 32 oddelkih 4 ure pouka na teden oziroma
8 ur svetovalnega dela na teden.

Ravnatelj lahko drugega pomočnika imenuje na šoli s
34 in več oddelki, tretjega pa na šoli s 50 in več oddelki.

Za drugega (in tretjega) pomočnika ravnatelja se teden-
sko število ur pouka oziroma tedenski obseg svetovalnega
dela določi po kriterijih iz prvega in drugega odstavka te
točke.

2.5. Ravnatelj organizacijske enote imenuje pomočni-
ka ravnatelja na organizacijski enoti z 20 oddelki. V okviru
delovne obveznosti je učna obveznost pomočnika ravnatelja
na organizacijski enoti z 20 oddelki 15 ur pouka na teden
oziroma 30 ur svetovalnega dela na teden.

Za vsaka 2 oddelka več kot 20 oddelkov se učna
obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1 uro na teden
oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Pomočnik ravna-
telja organizacijske enote ima pri 34 oddelkih 8 ur pouka na
teden oziroma 16 ur svetovalnega dela na teden.

Drugega pomočnika lahko ravnatelj imenuje na organi-
zacijski enoti s 36 oddelki.

Za drugega pomočnika ravnatelja organizacijske enote
se tedensko število ur pouka oziroma tedenski obseg sveto-
valnega dela določi po kriterijih iz prvega in drugega odstav-
ka te točke.

2.6. Ravnatelj šole z dvema organizacijskima enotama
imenuje pomočnika ravnatelja v skladu s točko 2.4. te
odredbe.

V
3. Svetovalni delavci, knjižničarji
3.1. Direktor oziroma ravnatelj šole (v nadaljnjem bese-

dilu: ravnatelj) z 20 in več oddelki sistemizira naslednji de-
lovni mesti:

– eno delovno mesto svetovalnega delavca,
– eno delovno mesto knjižničarja.
Ravnatelj šole z manj kot 20 oddelki sistemizira delov-

na mesta iz prejšnjega odstavka te točke z ustrezno krajšim
delovnim časom od polnega delovnega časa.

VI
4. Administrativno-računovodski in tehnični delavci
4.1. Ravnatelj šole z 20 in več oddelki sistemizira

naslednja delovna mesta:
– eno delovno mesto pisarniškega referenta; imeti mo-

ra 4-letno strokovno šolo,
– eno delovno mesto računovodje; imeti mora 4-letno

strokovno šolo,
– eno delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževal-

ca učne tehnologije; imeti mora 4-letno strokovno šolo.
4.2. Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto hišnika.

Imeti mora 3-letno poklicno šolo.
4.3. Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto kurjača,

če ima šola lastno kurilnico na trda goriva. Imeti mora
3-letno poklicno šolo.

4.4. Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto čistilca
na 900 m2 uporabne neto čistilne talne stavbne površine.
Imeti mora zaključeno osnovnošolsko obveznost.

4.5. Ravnatelj šole z manj kot 20 oddelki oziroma manj
kot 900 m2 uporabne neto čistilne talne stavbne površine
sistemizira delovna mesta iz točk 4.1. in 4.4. te odredbe z
ustrezno krajšim delovnim časom od polnega delovnega
časa.

VII
5. Normativi za oblikovanje oddelkov
5.1. Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika je pra-

viloma najmanj 30 vpisanih novincev in največ 32 dijakov.
5.2. Če je v oddelek 1. letnika vključen en dijak s

posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni
ter gibalno ovirani), je lahko v oddelku 26 dijakov, če sta
vključena dva dijaka s posebnimi potrebami, je lahko v od-
delku 23 dijakov, in če so vključeni trije dijaki s posebnimi
potrebami, je lahko v oddelku 20 dijakov.

5.3. Če ni možno oblikovati samostojnega oddelka
programa splošne oziroma strokovne gimnazije v skladu z
ustreznim normativom, šola oblikuje kombiniran oddelek.

5.4. Normativ za oblikovanje športnega oddelka
1. letnika je praviloma najmanj 18 in največ 22 dijakov. Če
se zaradi osipa v višjih letnikih zmanjša število dijakov v
oddelku na 11 in manj, se oddelek ukine.

5.5. Število oddelkov drugega in višjih letnikov je lahko
praviloma enako največ številu oddelkov 1. letnika iste vpisne
generacije.

5.6. Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov je
praviloma 32 dijakov oziroma tolikšno, kot je določeno v
točki 5.2. te odredbe.

Število oddelkov se oblikuje tako, da se število dijakov
istega letnika in programa deli z 32 oziroma s številom iz
točke 5.2. te odredbe.

5.7. Normativ za oblikovanje oddelka mednarodne ma-
ture je 20 dijakov.

5.8. Normativ za oblikovanje oddelka maturitetnega
tečaja je od 25 do 36 dijakov.

5.9. Na podlagi utemeljene vloge lahko šola v soglasju
s pristojnim upravnim organom oblikuje oddelek, ki zgornjo
mejo oddelka iz točk 5.1., 5.4. in 5.6. te odredbe presega
za 1 do 2 dijaka.

V višjih letnikih lahko šola na podlagi utemeljene vloge
in s soglasjem pristojnega upravnega organa oblikuje odde-
lek več, kot jih je imela v prejšnjem letniku, vendar le v
primeru, če se zaradi prešolanja vpiše toliko dijakov, da to
presega ustrezni normativ za oblikovanje oddelka.

VIII
6. Normativi za oblikovanje skupin
6.1. Informatika, biologija, kemija in fizika
Pri splošnoizobraževalnih predmetih informatika, biolo-

gija, kemija in fizika je v skupini pri vajah največ 17 dijakov.
Število ur in vsebino vaj, pri katerih se dijaki delijo v

skupine, določa program oziroma učni načrt predmeta.
Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se

dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah
naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologi-
je, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne
oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna ma-
tura.

6.2. Strokovnoteoretični predmeti
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Pri strokovnoteoretičnih predmetih in laboratorijskih va-
jah v strokovni gimnaziji je v skupini pri vajah največ
17 dijakov.

Število ur in vsebino vaj, pri katerih se dijaki delijo v
skupine, ter obseg ur, pri katerem sodeluje laborant, določa
program oziroma učni načrt predmeta.

6.3. Odstopanje od normativa iz točke 6.2. te odredbe
je dovoljeno v programu umetniške gimnazije – smer glasba
in ples, in sicer pri strokovnih predmetih, pri katerih so v
skupini najmanj 3 in največ 17 dijakov, ter pri predmetih
klavir in petje – instrument, pri katerih je individualni pouk.

Število ur in vsebino vaj, pri katerih se dijaki delijo v
skupine, ter obseg ur, pri katerem sodeluje korepetitor,
določa program oziroma učni načrt predmeta.

6.4. Prvi tuji jezik
Pri prvem tujem jeziku se oddelek deli v skupine zaradi

nadaljevanja učenja obveznega tujega jezika iz osnovne šo-
le, in sicer tako, da se oblikovane skupine dijakov združujejo
iz oddelkov istega letnika do polnoštevilnega oddelka.

6.5. Drugi tuji jezik
Pri drugem tujem jeziku lahko šola, ki ima do pet oddel-

kov 1. letnika, oblikuje eno skupino več, kot je skupin pri
prvem tujem jeziku, če gre za dva različna tuja jezika.

Šola, ki ima več kot pet oddelkov 1. letnika, lahko pri
drugem tujem jeziku oblikuje dve skupini več, kot je skupin
pri prvem tujem jeziku, če gre za tri različne tuje jezike.

6.6. Tretji tuji jezik
Pri tretjem tujem jeziku se lahko oblikuje dodatna sku-

pina, če gre za dva različna tuja jezika.
6.7. Italijanščina oziroma italijanski jezik na narodnost-

no mešanem območju
V gimnaziji s slovenskim učnim jezikom na narodnost-

no mešanem območju se oddelek glede na predhodno
znanje dijakov deli v skupino z nadaljevalnim in skupino z
začetnim programom italijanščine, in sicer tako, da se obli-
kovane skupine dijakov združujejo iz oddelkov istega letnika
do polnoštevilnega oddelka.

6.8. Latinščina
Pri latinščini se oddelek programa klasične gimnazije

glede na predhodno znanje dijakov deli v skupino z nadalje-
valnim in skupino z začetnim programom latinščine, in sicer
tako, da se oblikovane skupine dijakov združujejo iz oddel-
kov istega letnika do polnoštevilnega oddelka.

6.9. Športna vzgoja
Normativ za oblikovanje skupin pri športni vzgoji je

enak ustreznemu normativu za oblikovanje polnoštevilnega
oddelka, vendar tako, da se dijaki delijo po spolu ter združu-
jejo praviloma iz oddelkov istega letnika.

Če tako oblikovana skupina šteje 16 in manj dijakov,
se v skupino združujejo dijaki iz dveh ali več zaporednih
letnikov.

S šolskim letom 1999/2000 je normativ za oblikova-
nje skupin pri športni vzgoji praviloma 20 dijakov v skupini,
pri čemer se dijaki delijo po spolu in združujejo iz oddelkov
istega letnika; za enega oziroma dva dodatna dijaka se ne
oblikuje nova skupina.

Če je v posameznih letnikih manjše število dijakov iste-
ga spola in se ne more oblikovati tako velika skupina, kot je
določeno v tretjem odstavku te točke, se v skupino združu-
jejo dijaki iz oddelkov dveh ali več zaporednih letnikov.

Normativ iz tretjega odstavka te točke začne veljati za
zaključni letnik, v naslednjih šolskih letih pa se postopoma

uvaja v nižje letnike; za oddelke 1. letnika bo uveden s
šolskim letom 2002/2003.

Določbo bodo uveljavljale šole, ki bodo lahko zagotovi-
le izvajanje športne vzgoje v svojih pokritih športnih prosto-
rih. Za šole, ki tega ne bodo mogle zagotoviti, pa velja
normativ iz prvega in drugega odstavka te točke.

6.10. Izbirni strokovni maturitetni predmeti
Pri izbirnih strokovnih maturitetnih predmetih tehniške

gimnazije lahko šola oblikuje eno skupino več, kot je oddel-
kov posameznega letnika, če gre za različne izbirne strokov-
ne maturitetne predmete.

6.11. Ure za izbirne predmete oziroma nerazporejene
ure

Pri urah za izbirne predmete oziroma pri nerazporeje-
nih urah lahko šola v 4. letniku oblikuje največ dve dodatni
skupini več, kot je število oddelkov 4. letnika, šola, ki izvaja
program klasične oziroma ekonomske gimnazije, pa lahko
oblikuje dve dodatni skupini več, kot je oddelkov, tudi v 3.
letniku.

Število skupin pri posameznem predmetu, ki se pouču-
je na isti ravni zahtevnosti, se določi tako, da se število
dijakov deli z 32.

6.12. Mednarodna matura
Pri predmetih, za katere je s programom mednarodne

mature določeno, da se poučujejo na dveh ravneh zahtev-
nosti, se lahko oblikuje dodatna skupina.

6.13. Ekskurzija
Spremljevalec dijakov na strokovni ekskurziji, določeni

s programom, spremlja skupino 16 dijakov.

IX
7. Odstopanja oziroma izjeme
7.1. Šola lahko za opravljanje dela sistemiziranih de-

lovnih mest iz 4. točke te odredbe sklene pogodbo o oprav-
ljanju storitev.

Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi
minister.

7.2. Šola z dijaškim domom upošteva vzgojne skupine
kot oddelke pri sistemizaciji delovnih mest iz 2. točke te
odredbe ter iz prve in druge alinee točke 4.1. te odredbe.

7.3. Odstopanje od normativov iz 6. točke te odredbe
zaradi specifičnih prostorskih pogojev in druge izjeme, zara-
di posebnih delovnih razmer oziroma povečanega obsega
dela, odobri na podlagi vloge šole pristojni upravni organ s
posebnim sklepom.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

X
8. Poskusni programi
Poskusni programi strokovnih gimnazij in klasične gim-

nazije, uvedeni s šolskim letom 1996/97, se izvajajo sklad-
no z določili te odredbe.

9. Drugi tuji jezik
Ne glede na točko 6.5. te odredbe je lahko pri drugem

tujem jeziku za oddelke 3. in 4. letnikov šolskega leta
1998/99 in za oddelke 4. letnika šolskega leta 1999/2000
toliko skupin, kot jih je pri prvem tujem jeziku.

XI
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazi-
jah (Uradni list RS, št. 37/97), razen prve alinee 1. točke v
prehodnih in končnih določbah.
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XII
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9.
1998 dalje.

Št. 603-66/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

1958. Odredba o normativih in standardih v poklicnih
in strokovnih šolah

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o normativih in standardih v poklicnih

in strokovnih šolah

I
S to odredbo se določajo normativi in standardi, ki so

podlaga za sistemizacijo delovnih mest, ter normativi in stan-
dardi za oblikovanje oddelkov in skupin v poklicnih in stro-
kovnih šolah.

II
1. Učitelji in laboranti
Podlaga za sistemizacijo delovnih mest učiteljev splo-

šnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter uči-
teljev praktičnega pouka in veščin ter laborantov so ure
pouka po izvedbenih predmetnikih izobraževalnih progra-
mov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednje-
ga tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja (v na-
daljnjem besedilu: srednje strokovno izobraževanje) ter po-
klicno-tehniškega izobraževanja v skladu z normativi za obli-
kovanje skupin v točkah od 6.1. do 6.6. te odredbe.

1.1. Tedenska učna obveznost
S strokovnimi delavci, navedenimi v točki 1. te odred-

be, se sklene delovno razmerje za poln delovni čas, če je
njihova povprečna tedenska učna obveznost v okviru 35 ted-
nov pouka:

– 20 ur pouka za učitelje splošnoizobraževalnih in stro-
kovnoteoretičnih predmetov,

– 19 ur za učitelje slovenščine oziroma slovenskega
jezika in književnosti,

– 25 ur pouka za učitelje praktičnega pouka in veščin,
– 30 ur sodelovanja pri pouku za laborante.
1.2. Zmanjšanje tedenske učne obveznosti
1.2.1. Učitelja, ki opravlja naloge tajnika šolske maturi-

tetne komisije (v nadaljnjem besedilu: tajnik šolske maturi-
tetne komisije), se imenuje na ravni vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda (v nadaljnjem besedilu: šola).

Tajnik šolske maturitetne komisije ima zmanjšano te-
densko učno obveznost; zmanjšanje učne obveznosti je
odvisno od števila dijakov – maturantov, in sicer:

– za 2 uri pouka, če je dijakov – maturantov do 49,
– za 3 ure pouka, če je dijakov – maturantov od 50 do

96,
– za 4 ure pouka, če je dijakov – maturantov od 97 do

160,

– za 5 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 161 do
192,

– za 6 ur pouka, če je dijakov – maturantov 193 in več.
Pomočniku ravnatelja šole oziroma šole kot organiza-

cijske enote (v nadaljnjem besedilu: organizacijska enota),
ki je tajnik šolske maturitetne komisije, se učna obveznost iz
točk 2.4. oziroma 2.5. te odredbe lahko zmanjša za število
ur iz drugega odstavka te točke, vendar ne pod minimalno
obveznostjo, ki je zanju določena v navedenih dveh točkah.

1.2.2. Učitelj, ki je član republiške predmetne komisi-
je, ima lahko zmanjšano tedensko učno obveznost za 4 ure
pouka.

Ravnatelju šole oziroma organizacijske enote in po-
močniku ravnatelja šole oziroma organizacijske enote, ki je
član republiške predmetne komisije, se učna obveznost iz
točk 2.2., 2.4. oziroma 2.5. te odredbe lahko zmanjša za
4 ure pouka na teden, vendar ne pod minimalno obveznost-
jo, ki je zanje določena v navedenih treh točkah.

1.3. Trajanje ure pouka
Ura pouka, ki se izvaja v splošnih in specializiranih

učilnicah ter v laboratorijih, in ura praktičnega pouka v šol-
skih delavnicah ter na šolskem posestvu traja 45 minut.
Praktično izobraževanje v delovnem procesu v gospodar-
skih organizacijah oziroma pri samostojnih podjetnikih se
prilagodi načinu izvajanja dejavnosti tistega subjekta, ki to
izobraževanje izvaja, upoštevaje predpise, ki urejajo varstvo
in pravice vajencev oziroma dijakov (v nadaljnjem besedilu:
dijaki).

III
1.4. Razredništvo
Kriterij za vrednotenje dela razrednika sta v prvem in

zaključnem letniku ter v poklicnem tečaju dve uri pouka na
teden, v ostalih letnikih pa ena ura pouka na teden.

V programih poklicno-tehniškega izobraževanja oziro-
ma v programih 3+2 se le v zaključnem letniku vrednoti delo
razrednika z dvema urama pouka na teden, v diferencialnih
programih pa v začetnem in zaključnem letniku.

1.5. Mentorstvo
Mentorju učitelja – pripravnika se prizna ena ura pouka

na teden za delo s pripravnikom, mentorju svetovalnega
delavca – pripravnika oziroma knjižničarja – pripravnika pa
ena ura svetovalnega oziroma knjižničarskega dela na teden
za delo s pripravnikom.

IV
2. Direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja
2.1. Učna obveznost direktorja, ravnatelja šole, ravna-

telja, ki opravlja funkcijo direktorja (v nadaljnjem besedilu:
ravnatelj šole) in ravnatelja organizacijske enote z več kot
16 oddelki je lahko najmanj 2 uri in največ 5 ur pouka na
teden.

2.2. V okviru delovne obveznosti je učna obveznost
ravnatelja šole oziroma ravnatelja organizacijske enote s
15 do 16 oddelki 2 uri, s 13 do 14 oddelki 3 ure, z 11 do
12 oddelki 4 ure, z 9 do 10 oddelki 5 ur in z 8 oddelki ali
manj 6 ur pouka na teden.

Če je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka, lahko
ravnatelj šole oziroma ravnatelj organizacijske enote uči še
največ 3 ure na teden.

2.3. Učna obveznost direktorja, ravnatelja šole in rav-
natelja organizacijske enote, ki presega normativ iz točk
2.1. in 2.2. te odredbe, se določi v pogodbi o zaposlitvi.

2.4. Ravnatelj šole imenuje pomočnika ravnatelja na
šoli z 18 oddelki. V okviru delovne obveznosti je učna ob-
veznost pomočnika ravnatelja na šoli z 18 oddelki 11 ur
pouka na teden oziroma 22 ur svetovalnega dela na teden.
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Za vsaka dva oddelka več kot 18 oddelkov se učna
obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1 uro pouka na
teden oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Pomočnik
ravnatelja ima pri 32 oddelkih 4 ure pouka na teden oziroma
8 ur svetovalnega dela na teden.

Ravnatelj lahko drugega pomočnika imenuje na šoli s
34 in več oddelki, tretjega pa na šoli s 50 in več oddelki.

Za drugega (in tretjega) pomočnika ravnatelja se teden-
sko število ur pouka oziroma tedenski obseg svetovalnega
dela določi po kriterijih iz prvega in drugega odstavka te
točke.

2.5. Ravnatelj organizacijske enote imenuje pomočni-
ka ravnatelja na organizacijski enoti z 20 oddelki. V okviru
delovne obveznosti je učna obveznost pomočnika ravnatelja
na organizacijski enoti z 20 oddelki 15 ur pouka na teden
oziroma 30 ur svetovalnega dela na teden.

Za vsaka 2 oddelka več kot 20 oddelkov se učna
obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1 uro na teden
oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Pomočnik ravna-
telja organizacijske enote ima pri 34 oddelkih 8 ur pouka na
teden oziroma 16 ur svetovalnega dela na teden.

Drugega pomočnika lahko ravnatelj imenuje na organi-
zacijski enoti s 36 oddelki.

Za drugega pomočnika ravnatelja organizacijske enote
se tedensko število ur pouka oziroma tedenski obseg sveto-
valnega dela določi po kriterijih iz prvega in drugega odstav-
ka te točke.

2.6. Ravnatelj šole z dvema organizacijskima enotama
imenuje pomočnika ravnatelja v skladu s točko 2.4. te
odredbe.

V
3. Drugi strokovni delavci
3.1. Direktor oziroma ravnatelj šole (v nadaljnjem bese-

dilu: ravnatelj) z 20 in več oddelki sistemizira naslednji de-
lovni mesti:

– eno delovno mesto svetovalnega delavca,
– eno delovno mesto knjižničarja.
3.2. V šoli, ki po izvedbenem predmetniku opravi

22.000 in več ur praktičnega pouka letno v delavnicah,
ravnatelj sistemizira eno delovno mesto organizatorja prak-
tičnega pouka ali vodjo delavnic. Imeti mora srednjo stro-
kovno oziroma višješolsko izobrazbo.

3.3. V šoli, ki po predmetniku organizira delovno prak-
so, ravnatelj sistemizira na 2000 in več ur delovne prakse
letno eno delovno mesto organizatorja delovne prakse. Ime-
ti mora višješolsko izobrazbo.

3.4. Ravnatelj kmetijske šole sistemizira eno delovno
mesto vodje posestva. Imeti mora višješolsko izobrazbo.

3.5. Ravnatelj šole z manj kot 20 oddelki oziroma z
manj ur praktičnega pouka oziroma delovne prakse, kot je
določeno v točkah 3.2. in 3.3. te odredbe, sistemizira de-
lovna mesta iz 3. točke te odredbe z ustrezno krajšim delov-
nim časom od polnega delovnega časa.

VI
4. Administrativno-računovodski in tehnični delavci
4.1. Ravnatelj šole z 20 in več oddelki sistemizira

naslednja delovna mesta:
– eno delovno mesto pisarniškega referenta; imeti mo-

ra 4-letno strokovno šolo,
– eno delovno mesto računovodje; imeti mora 4-letno

strokovno šolo,
– eno delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževal-

ca učne tehnologije; imeti mora 3-letno poklicno ali 4-letno
strokovno šolo.

4.2. Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto hišnika.
Imeti mora 3-letno poklicno šolo.

4.3. Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto kurjača,
če ima šola lastno kurilnico na trda goriva. Imeti mora
3-letno poklicno šolo.

4.4. Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto čistilca
na 900 m2 uporabne neto čistilne talne stavbne površine.
Imeti mora zaključeno osnovnošolsko obveznost.

4.5. Ravnatelj šole z manj kot 20 oddelki oziroma manj
kot 900 m2 uporabne neto čistilne talne stavbne površine
sistemizira delovna mesta iz točk 4.1. in 4.4. te odredbe z
ustrezno krajšim delovnim časom od polnega delovnega
časa.

VII
5. Normativi za oblikovanje oddelkov
5.1. Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika progra-

ma nižjega poklicnega izobraževanja je praviloma najmanj
20 vpisanih novincev in največ 25 dijakov.

5.2. Če je v oddelek 1. letnika programa nižjega po-
klicnega izobraževanja vključen en dijak s posebnimi potre-
bami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, z
motnjami v duševnem razvoju), je lahko v oddelku 20 dija-
kov, če sta vključena dva dijaka s posebnimi potrebami, je
lahko v oddelku 18 dijakov, in če so vključeni trije dijaki s
posebnimi potrebami, je lahko v oddelku 15 dijakov.

5.3. Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika progra-
ma srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega
izobraževanja je praviloma najmanj 28 vpisanih novincev in
največ 32 dijakov.

5.4. Če je v oddelek 1. letnika programa srednjega
poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja
vključen en dijak s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni,
gluhi in naglušni, gibalno ovirani, z motnjami v duševnem
razvoju), je lahko v oddelku 26 dijakov, če sta vključena dva
dijaka s posebnimi potrebami, je lahko v oddelku 23 dija-
kov, in če so vključeni trije dijaki s posebnimi potrebami, je
lahko v oddelku 20 dijakov.

5.5. Če ni možno oblikovati samostojnega oddelka
izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja
ali srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izo-
braževanja v skladu z ustreznim normativom, šola oblikuje
kombiniran oddelek.

5.6. Če se izobraževalni program izvaja na eni sami šoli
v Republiki Sloveniji, je lahko v oddelku manj dijakov, kot je
določeno z ustreznim normativom, vendar le v primeru, če ni
možno oblikovati kombiniranega oddelka.

5.7. Število oddelkov drugega in višjih letnikov je lahko
praviloma enako največ številu oddelkov 1. letnika iste
vpisne generacije.

5.8. Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov
programa nižjega poklicnega izobraževanja je 25 dijakov
oziroma tolikšno, kot je določeno v točki 5.2. te odredbe.

Število oddelkov se oblikuje tako, da se število dijakov
istega letnika in programa deli s 25 oziroma s številom iz
točke 5.2. te odredbe.

5.9. Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov
programa srednjega poklicnega oziroma srednjega strokov-
nega izobraževanja je 32 dijakov oziroma tolikšno, kot je
določeno v točki 5.4. te odredbe.

Število oddelkov se oblikuje tako, da se število dijakov
istega letnika in programa deli z 32 oziroma s številom iz
točke 5.4. te odredbe.

5.10. Normativ za oblikovanje oddelka programa po-
klicno-tehniškega izobraževanja je enak normativu iz točke
5.9. te odredbe.

5.11. Normativ za oblikovanje oddelka poklicnega te-
čaja je od 25 do 36 dijakov.
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5.12. Na podlagi utemeljene vloge lahko šola v soglas-
ju s pristojnim upravnim organom oblikuje oddelek, ki zgor-
njo mejo oddelka iz točk 5.1., 5.3., 5.8., 5.9. in 5.10. te
odredbe presega za 1 do 2 dijaka.

Če zaradi struktur in vsebin izobraževalnih programov,
neprimernih prostorskih pogojev ter nesprejemljivih razlo-
gov za prešolanje dijakov ni mogoče oblikovati kombinirane-
ga oddelka, lahko pristojni upravni organ na podlagi uteme-
ljene vloge šole odobri podnormativni oddelek.

V višjih letnikih lahko šola na podlagi utemeljene vloge
in s soglasjem pristojnega upravnega organa oblikuje odde-
lek več, kot jih je imela v prejšnjem letniku, vendar le v
primeru, če se zaradi prešolanja vpiše toliko dijakov, da to
presega ustrezni normativ za oblikovanje oddelka.

VIII
6. Normativi za oblikovanje skupin
6.1. Informatika, naravoslovni in strokovnoteoretični

predmeti
Pri splošnoizobraževalnih predmetih informatika, biolo-

gija, kemija, fizika in naravoslovje ter pri strokovnoteoretič-
nih predmetih je v skupini pri vajah največ 17 dijakov.

Število ur in vsebino vaj, pri katerih se dijaki delijo v
skupine in pri katerih sodeluje laborant, določa program
oziroma predmetni katalog znanj.

Pri ostalih urah, pri katerih se dijaki ne delijo v skupine,
se za laborante naravoslovnih predmetov prizna 20 odstot-
kov ur naravoslovja oziroma biologije, kemije in fizike po
predmetnikih programov nižjega oziroma srednjega poklic-
nega izobraževanja ter srednjega strokovnega oziroma sred-
njega poklicno-tehniškega izobraževanja.

6.2. Prvi in drugi tuji jezik
Pri prvem tujem jeziku se oddelek deli v skupine zaradi

nadaljevanja učenja obveznega tujega jezika iz osnovne šo-
le, in sicer tako, da se oblikovane skupine dijakov združujejo
iz oddelkov istega letnika do polnoštevilnega oddelka.

Isto določilo se posledično uporablja tudi za drugi tuji
jezik.

6.3. Italijanščina oziroma italijanski jezik na narodnost-
no mešanem območju

V šolah s slovenskim učnim jezikom na narodnostno
mešanem območju se oddelek glede na predhodno znanje
dijakov deli v skupino z nadaljevalnim in skupino z začetnim
programom italijanščine, in sicer tako, da se oblikovane
skupine dijakov združujejo iz oddelkov istega letnika do
polnoštevilnega oddelka.

6.4. Šport oziroma športna vzgoja
Normativ za oblikovanje skupin pri športni vzgoji je

enak ustreznemu normativu za oblikovanje polnoštevilnega
oddelka, vendar tako, da se dijaki delijo po spolu ter združu-
jejo praviloma iz oddelkov istega letnika.

Če tako oblikovana skupina šteje 16 in manj dijakov,
se v skupino združujejo dijaki iz dveh ali več zaporednih
letnikov.

S šolskim letom 1999/2000 je normativ za oblikova-
nje skupin pri športni vzgoji praviloma 20 dijakov v skupini,
pri čemer se dijaki delijo po spolu in združujejo iz oddelkov
istega letnika; za enega oziroma dva dodatna dijaka se ne
oblikuje nova skupina.

Če je v posameznih letnikih manjše število dijakov iste-
ga spola in se ne more oblikovati tako velika skupina, kot je
določeno v tretjem odstavku te točke, se v skupino združu-
jejo dijaki iz oddelkov dveh ali več zaporednih letnikov.

Normativ iz tretjega odstavka te točke začne veljati za
zaključni letnik, v naslednjih šolskih letih pa se postopoma
uvaja v nižje letnike; za oddelke 1. letnika bo uveden s
šolskim letom 2002/2003.

Določbo bodo uveljavljale šole, ki bodo lahko zagotovi-
le izvajanje športne vzgoje v svojih pokritih športnih prosto-
rih. Za šole, ki tega ne bodo mogle zagotoviti, pa velja
normativ iz prvega in drugega odstavka te točke.

6.5. Izbirni predmeti
Pri izbirnih predmetih lahko šola oblikuje eno skupino

več, kot je oddelkov posameznega letnika, če gre za različ-
ne izbirne predmete.

6.6. Praktični pouk
V skupini pri praktičnem pouku je praviloma:
– v programih nižjega poklicnega izobraževanja največ

10 dijakov,
– v programih srednjega poklicnega izobraževanja v

1. letniku največ 17, v 2. letniku največ 14 in v 3. letniku
največ 13 dijakov ter

– v programih srednjega strokovnega in srednjega po-
klicno-tehniškega izobraževanja največ 17 dijakov.

Število skupin se določi tako, da se število dijakov
oddelka posameznega programa deli z 10, 14, 13 oziroma
17.

Če organizacija dela in oprema v delavnicah omogoča
v skladu s katalogom znanj za praktični pouk oblikovanje
večjih skupin, kot je določeno v prvem odstavku te točke, so
le-te lahko tudi večje, vendar ne večje kot 17 dijakov v
skupini.

Odstopanje od normativa iz prvega odstavka te točke
je dovoljeno pri praktičnem pouku steklopihaštva (4 v skupi-
ni), praktičnem pouku v rudarski jami (4 v skupini), praktič-
nem pouku zobozdravstva (11 v skupini), praktičnem pouku
zdravstvene nege (13 v skupini), praktičnem pouku v hlevu
(5 v skupini), ter praktični vožnji z motornim vozilom, pri
čemer mora biti s katalogom znanj po letnikih določen ob-
seg ur praktičnega pouka v hlevu oziroma praktične vožnje z
motornim vozilom.

6.7. Ekskurzija
Spremljevalec dijakov na strokovni ekskurziji, določeni

s programom, spremlja skupino 16 dijakov.

IX
7. Odstopanja oziroma izjeme
7.1. Šola lahko za opravljanje dela sistemiziranih de-

lovnih mest iz 4. točke te odredbe in za del praktičnega
pouka, ki se izvaja na podlagi drugega odstavka 7. člena
zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 12/96) v ustrezno opremljenih delavnicah druge
pravne osebe, sklene pogodbo o opravljanju storitev.

Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi
minister.

7.2. Šola z dijaškim domom upošteva vzgojne skupine
kot oddelke pri sistemizaciji delovnih mest iz 2. točke te
odredbe ter iz prve in druge alinee točke 4.1. te odredbe.

7.3. Odstopanje od normativov iz 6. točke te odredbe
zaradi specifičnih prostorskih pogojev šole in druge izjeme,
zaradi posebnih delovnih razmer oziroma povečanega obse-
ga dela, odobri na podlagi vloge šole pristojni upravni organ
s posebnim sklepom.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

X
8. Poskusni programi
Poskusni programi srednjega poklicnega izobraževa-

nja z dualno organizacijo izobraževanja se izvajajo za gene-
racijo dijakov, vpisano v šolskem letu 1997/98, v skladu s
pogoji, pod katerimi so bili sprejeti.
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9. Oblikovanje oddelkov za maturo oziroma zaključni
izpit

Pouk izbirnih predmetov za maturo oziroma zaključni
izpit se za štiriletne programe tehniških in drugih strokovnih
šol, v katere se je zadnja generacija dijakov vpisala v šol-
skem letu 1997/98, organizira v skladu z normativi za obli-
kovanje oddelkov. Če zaradi uresničevanja pravice dijakov
do izbire zaključka izobraževanja z maturo oziroma zaključ-
nim izpitom ni mogoče oblikovati samostojnega oddelka,
lahko šola s soglasjem pristojnega upravnega organa obli-
kuje en oddelek več, vendar le v primeru, če ni možno
oblikovati kombiniranega oddelka 3. oziroma 4. letnika, v
katerega so vključeni tako dijaki, ki se pripravljajo za maturo,
kot dijaki, ki se pripravljajo za zaključni izpit.

10. Izbirni predmeti
Normativ za izvajanje pouka pri izbirnih predmetih v

iztekajočih se programih je enak ustreznemu normativu za
oblikovanje polnoštevilnega oddelka iz 5. točke te odredbe.

11. Organizator praktičnega izobraževanja
Do izteka programov, prilagojenih za obrt in drobno

gospodarstvo, s šolskim letom 1999/2000, ravnatelj šole
sistemizira na 5.880 ur praktičnega usposabljanja v obrato-
valnicah eno delovno mesto organizatorja praktičnega uspo-
sabljanja. Imeti mora višješolsko izobrazbo.

XI
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
(Uradni list RS, št. 37/97), razen prve alinee 1. točke v
prehodnih in končnih določbah.

XII
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9.
1998 dalje.

Št. 603-54/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

1959. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v
visokem šolstvu

Na podlagi prvega odstavka 77. člena zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15,
Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št.
18/98 in U-I243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) minister
za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
 o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu

1. člen
V pravilniku o šolninah in drugih prispevkih v visokem

šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94) se v tretji alinei prvega
odstavka 2. člena črtajo besede “ne glede na način izva-
janja”.

2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da glasi:
“Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se

šolnina za študij po podiplomskih študijskih programih lahko
določi v višini do povprečne šolnine za letnik istovrstnega ali
sorodnega rednega dodiplomskega študija.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-18/94
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

1960. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki
opravljajo dela v gostinski dejavnosti

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o go-
stinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95), izdaja
minister za malo gospodarstvo in turizem v soglasju z mini-
strom, pristojnim za šolstvo in šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo
dela v gostinski dejavnosti

1. člen
V pravilniku o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki

opravljajo dela v gostinski dejavnosti (Uradni list RS, št.
34/95), se v 1. členu doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:

“Določbe tega pravilnika se ne nanašajo na osebe, ki:

– pripravljajo in strežejo enostavne jedi (pečen kostanj,
pečen krompirček, pokovka, vroče hrenovke ipd.) in pijače
zunaj gostinskega obrata (na javnih prireditvah, sejmih, med
turistično sezono ipd.),

– opravljajo gostinsko dejavnost v planinskih domovih,
ki niso preko celega leta dostopni z osebnimi avtomobili ali z
žičnicami za prevoz oseb,

– opravljajo gostinsko dejavnost s ponudbo pijač ali
napitkov iz avtomatov.”

2. člen
V 4. členu se spremenita druga in tretja alinea, tako da

se glasita:

“– uspešno dokončan program za pridobitev vsaj višje
strokovne izobrazbe gostinske smeri ali

– uspešno dokončan program za pridobitev vsaj sred-
nje poklicne izobrazbe, srednje strokovne izobrazbe ne gle-
de na smer ali splošne srednje izobrazbe (gimnazije) in
uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za
opravljanje gostinske dejavnosti.”
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-3/98
Ljubljana, dne 5. junija 1998.

Soglašam
dr. Slavko Gaber l. r.

Minister za šolstvo in šport

Janko Razgoršek l. r.
Minister

za malo gospodarstvo in turizem

1961. Navodilo o uporabi sredstev proračuna
Republike Slovenije za nakup opreme manjše
vrednosti

Na podlagi 34.b in 87. člena zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96,
78/97 in 34/98) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o uporabi sredstev proračuna Republike

Slovenije za nakup opreme manjše vrednosti

1. člen
To navodilo določa pogoje in način uporabe proračun-

skih sredstev, ki so zagotovljena proračunskim uporabni-
kom (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) na posebni prora-
čunski postavki za nakup opreme manjše vrednosti (v na-
daljnjem besedilu: posebna proračunska postavka) skladno
s 34.b členom zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98; v
nadaljnjem besedilu: ZIPro).

2. člen
Uporabniki imajo na posebni proračunski postavki za-

gotovljena sredstva za nakup opreme manjše vrednosti,
vključno s pisarniško opremo.

Uporabniki lahko razpolagajo s sredstvi na proračunski
postavki, če nakup opreme vsebinsko in finančno ni vklju-
čen v načrt nabav iz 34. člena ZIPro in je nujen za normalno
izvajanje funkcij in nalog uporabnika.

Nabavna vrednost posameznega predmeta, ki se ku-
puje, ne sme presegati 100.000 tolarjev, pri čemer uporab-
nik ne sme deliti predmeta, ki predstavlja funkcionalno celo-
to na manjše enote, da bi tako lahko izvedel nakup skladno
s 34.b členom ZIPro.

3. člen
Sredstva na posebni proračunski postavki se ne smejo

uporabljati za nakup in investicijsko vzdrževanje: zemljišč,
zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, prevoznih sredstev,
informacijske strojne in programske opreme.

4. člen
Za uporabo sredstev na posebni proračunski postavki

se uporabljajo predpisi, ki urejajo financiranje iz proračuna
in pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna (Uradni list
RS, št. 43/98).

5. člen
Uporabniki prevzemajo obveznosti s pogodbami ali dru-

gimi listinami, ki imajo značaj pogodbe in obveščajo Mini-
strstvo za finance o prevzetih obveznostih na posebni prora-
čunski postavki na obrazcu Finančni elementi predobreme-
nitev (FEP) v skladu s pravilnikom o postopkih za izplačila iz
proračuna.

6. člen
Prerazporeditve sredstev na posebno proračunsko po-

stavko niso dovoljene, iz te postavke pa samo ob upošteva-
nju pogojev, ki jih ZIPro določa za prerezporejanje sredstev
v okviru finančnega načrta uporabnika in med uporabniki.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 401-37/98
Ljubljana, dne 1. junija 1998.
      

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

1962. Sklep o določitvi cene osebne izkaznice

Na podlagi 4. točke 20. člena zakona o osebni izkazni-
ci (Uradni list RS, št. 75/97) izdaja minister za notranje
zadeve

S K L E P
o določitvi cene osebne izkaznice

1. člen
Cena osebne izkaznice je 1.400 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 20. junija
1998 dalje.

Št. 0016/8-012/1-95
Ljubljana, dne 4. junija 1998.

Mirko Bandelj l. r.
Minister

za notranje zadeve

1963. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu
Ustanove Graščina

Na podlagi 3., 5. in 11. člena zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 60/95) izdaja Ministrstvo za kulturo Re-
publike Slovenije

S K L E P
o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove

Graščina
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Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije daje soglas-
je k ustanovitvenemu aktu Ustanove Graščina z dne 4. 3.
1998.

Št. 028-9/98
Ljubljana, dne 12. maja 1998.

Jožef Školč l. r.
Minister

za kulturo

1964. Standardni izrazi za farmacevtske oblike, za način uporabe (aplikacijo), za ovojnino, zapirala ter dodatno opremo

Na podlagi 26. člena in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) in
prvega odstavka 10. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) izdaja minister za zdravstvo Republike Slovenije

S T A N D A R D N E    I Z R A Z E
za farmacevtske oblike, za način uporabe (aplikacijo), za ovojnino, zapirala ter dodatno opremo

Standard Terms for Pharmaceutical Forms, Routes of Administration and Containers, Closures and
Administration Devices

Oral preparations
Farmacevtske oblike za peroralno uporabo

- PERORALIA

Oral drops, solution peroralne kapljice, raztopina
Oral drops, suspension peroralne kapljice, suspenzija
Oral drops, emulsion peroralne kapljice, emulzija
Oral solution peroralna raztopina
Oral suspension peroralna suspenzija
Oral emulsion peroralna emulzija
Powder for oral solution prašek za peroralno raztopino
Powder for oral suspension prašek za peroralno suspenzijo
Granules for oral solution zrnca za peroralno raztopino
Granules for oral suspension zrnca za peroralno suspenzijo
Powder and solvent for oral solution prašek in vehikel za peroralno raztopino
Powder and solvent for oral suspension prašek in vehikel za peroralno suspenzijo
Syrup sirup
Powder for syrup prašek za sirup
Granules for syrup zrnca za sirup
Soluble tablet tableta za peroralno raztopino
Dispersible tablet tableta za peroralno suspenzijo
Herbal tea zdravilni čaj
Oral gel peroralni gel
Oral paste peroralna pasta
Oral powder peroralni prašek
Effervescent powder šumeči prašek
Granules zrnca
Effervescent granules šumeča zrnca
Gastro-resistant granules gastrorezistentna zrnca
Prolonged release granules zrnca s podaljšanim sproščanjem
Modified release granules zrnca s prirejenim sproščanjem
Cachet škrobna kapsula
Capsule, hard kapsula, trda
Capsule, soft kapsula, mehka
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Gastro-resistant capsule, hard gastrorezistentna kapsula, trda
Gastro-resistant capsule, soft gastrorezistentna kapsula, mehka
Prolonged release capsule, hard kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda
Prolonged release capsule, soft kapsula s podaljšanim sproščanjem, mehka
Modified release capsule, hard kapsula s prirejenim sproščanjem, trda
Modified release capsule, soft kapsula s prirejenim sproščanjem, mehka
Tablet tableta
Coated tablet obložena tableta
Film coated tablet filmsko obložena tableta
Effervescent tablet šumeča tableta
Oral lyophilisate peroralni liofilizat
Gastro-resistant tablet gastrorezistentna tableta
Prolonged release tablet tableta s podaljšanim sproščanjem
Modified release tablet tableta s prirejenim sproščanjem
Chewable tablet žvečljiva tableta
Oral gum peroralni gumi
Pillules pilule

Oromucosal and gingival preparations
Farmacevtske oblike za oralno uporabo

- ORALIA

Gargle raztopina za grgranje
Concentrate for gargle koncentrat za grgralno raztopino
Gargle, powder for solution prašek za grgralno raztopino
Gargle, tablet for solution tableta za grgralno raztopino
Oromucosal solution oralna raztopina
Oromucosal suspension oralna suspenzija
Oromucosal drops oralne kapljice
Oromucosal spray oralno pršilo
Sublingual spray podjezično pršilo
Mouth wash raztopina za izpiranje ust
Mouth wash, tablet for solution tableta za raztopino za izpiranje ust
Gingival solution raztopina za dlesni
Oromucosal gel oralni gel
Oromucosal paste oralna pasta
Medicated chewing-gum zdravilni žvečilni gumi
Gingival gel gel za dlesni
Gingival paste pasta za dlesni
Oromucosal capsule oralna kapsula
Sublingual tablet podjezična tableta
Muco-adhesive buccal tablet mukoadhezivna bukalna tableta
Compressed lozenge bukalna pastila
Lozenge pastila

Preparations for dental use
Farmacevtske oblike za dentalno uporabo

- DENTALIA

Dental gel dentalni gel
Dental stick dentalna palčka
Dental powder dentalni prašek
Dental solution dentalna raztopina
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Dental suspension dentalna suspenzija
Dental emulsion dentalna emulzija
Toothpaste zdravilna zobna pasta

Cutaneous and transcutaneous preparations
Farmacevtske oblike za dermalno in transdermalno uporabo

- DERMATICA, TRANSDERMATICA

Bath additive dodatek za kopel
Cream krema
Gel gel
Ointment mazilo
Cutaneous paste dermalna pasta
Cutaneous foam dermalna pena
Shampoo zdravilni šampon
Cutaneous spray, solution dermalno pršilo, raztopina
Cutaneous spray, suspension dermalno pršilo, suspenzija
Cutaneous spray, powder dermalno pršilo, prašek
Cutaneous solution dermalna raztopina
Concentrate for cutaneous solution koncentrat za dermalno raztopino
Cutaneous suspension dermalna suspenzija
Cutaneous emulsion dermalna emulzija
Cutaneous powder dermalni prašek
Solution for iontophoresis raztopina za iontoforezo
Transdermal patch transdermalni obliž
Collodion kolodij
Medicated nail laquer zdravilni lak za nohte
Poultice vroč obkladek
Cutaneous stick dermalna palčka
Impregnated dressing prepojena obloga

Eye preparations
Farmacevtske oblike za oči

– OCULARIA

Eye cream krema za oko
Eye gel gel za oko
Eye ointment mazilo za oko
Eye drops, solution kapljice za oko, raztopina
Eye drops, suspension kapljice za oko, suspenzija
Eye drops, powder and solvent for solution kapljice za oko, prašek in vehikel za raztopino
Eye drops, powder and solvent for suspension kapljice za oko, prašek in vehikel za suspenzijo
Eye drops, solvent for reconstitution kapljice za oko, vehikel za pripravo
Eye drops, prolonged release kapljice za oko, podaljšano sproščanje
Eye lotion raztopina za izpiranje očesa
Eye lotion, solvent for reconstitution raztopina za izpiranje očesa, vehikel za pripravo
Ophthalmic insert vložek za oko
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Ear preparations
Farmacevtske oblike za uho

- AURICULARIA

Ear cream krema za uho
Ear gel gel za uho
Ear ointment mazilo za uho
Ear drops, solution kapljice za uho, raztopina
Ear drops, suspension kapljice za uho, suspenzija
Ear drops, emulsion kapljice za uho, emulzija
Ear powder prašek za uho
Ear spray, solution pršilo za uho, raztopina
Ear spray, suspension pršilo za uho, suspenzija
Ear spray, emulsion pršilo za uho, emulzija
Ear wash, solution tekočina za izpiranje ušesa, raztopina
Ear wash, emulsion tekočina za izpiranje ušesa, emulzija
Ear tampon tampon za uho
Ear stick palčka za uho

Nasal preparations
Farmacevtske oblike za nos

- NASALIA

Nasal cream krema za nos
Nasal gel gel za nos
Nasal ointment mazilo za nos
Nasal drops, solution kapljice za nos, raztopina
Nasal drops, suspension kapljice za nos, suspenzija
Nasal drops, emulsion kapljice za nos, emulzija
Nasal powder prašek za nos
Nasal spray, solution pršilo za nos, raztopina
Nasal spray, suspension pršilo za nos, suspenzija
Nasal spray, emulsion pršilo za nos, emulzija
Nasal wash raztopina za izpiranje nosu
Nasal stick palčka za nos

Vaginal preparations
Farmacevtske oblike za vaginalno uporabo

– VAGINALIA

Vaginal cream vaginalna krema
Vaginal gel vaginalni gel
Vaginal ointment vaginalno mazilo
Vaginal foam vaginalna pena
Vaginal solution vaginalna raztopina
Vaginal suspension vaginalna suspenzija
Vaginal emulsion vaginalna emulzija
Tablet for vaginal solution tableta za vaginalno raztopino
Pessary vaginalna globula
Vaginal capsule, hard vaginalna kapsula, trda
Vaginal capsule, soft vaginalna kapsula, mehka
Vaginal tablet vaginalna tableta
Effervescent vaginal tablet šumeča vaginalna tableta
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Medicated vaginal tampon zdravilni vaginalni tampon
Vaginal device vaginalni vložek

Rectal preparations
Farmacevtske oblike za rektalno uporabo

- RECTALIA

Rectal cream rektalna krema
Rectal gel rektalni gel
Rectal ointment rektalno mazilo
Rectal foam rektalna pena
Rectal solution rektalna raztopina
Rectal suspension rektalna suspenzija
Rectal emulsion rektalna emulzija
Concentrate for rectal solution koncentrat za rektalno raztopino
Powder for rectal solution prašek za rektalno raztopino
Powder for rectal suspension prašek za rektalno suspenzijo
Tablet for rectal solution tableta za rektalno raztopino
Tablet for rectal suspension tableta za rektalno suspenzijo
Suppository svečka
Rectal capsule rektalna kapsula
Rectal tampon rektalni tampon

Preparations for inhalation
Farmacevtske oblike za inhaliranje

- INHALANDA

Nebulizer solution inhalacijska raztopina za nebulator
Nebulizer suspension inhalacijska suspenzija za nebulator
Powder for nebulizer suspension prašek za inhalacijsko suspenzijo za nebulator
Powder for nebulizer solution prašek za inhalacijsko raztopino za nebulator
Nebulizer emulsion inhalacijska emulzija za nebulator
Pressurised inhalation, solution inhalacijska raztopina pod tlakom
Pressurised inhalation, suspension inhalacijska suspenzija pod tlakom
Pressurised inhalation, emulsion inhalacijska emulzija pod tlakom
Inhalation powder, hard capsule prašek za inhaliranje, trda kapsula
Inhalation powder, predispensed prašek za inhaliranje, odmerjen
Inhalation vapour, powder para za inhaliranje, prašek
Inhalation vapour, capsule para za inhaliranje, kapsula
Inhalation vapour, solution para za inhaliranje, raztopina
Inhalation vapour, tablet para za inhaliranje, tableta
Inhalation vapour, ointment para za inhaliranje, mazilo
Inhalation vapour, liquid para za inhaliranje, tekočina
Inhalation gas plin za inhaliranje

Parenteral preparations
Farmacevtske oblike za parenteralno uporabo

- PARENTERALIA

Solution for injection raztopina za injiciranje
Suspension for injection suspenzija za injiciranje
Emulsion for injection emulzija za injiciranje
Powder for solution for injection prašek za raztopino za injiciranje
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Powder for suspension for injection prašek za suspenzijo za injiciranje
Powder and solvent for solution for injection prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
Powder and solvent for suspension for injection prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Concentrate for solution for injection koncentrat za pripravo raztopine za injiciranje
Solution for intravenous infusion raztopina za intravensko infundiranje
Emulsion for intravenous infusion emulzija za intravensko infundiranje
Powder for solution for infusion prašek za raztopino za infundiranje
Concentrate for solution for infusion koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje
Powder and solvent for solution for infusion prašek in vehikel za raztopino za infundiranje
Solvent for parenteral use vehikel za parenteralno uporabo

Implants
Farmacevtske oblike za implantacijo

- IMPLANTANDA

Implant implantat
Implantation tablet tableta za implantacijo
Implantation chain verižica za implantacijo

Preparations for dialysis
Farmacevtske oblike za dializo

- DIALISATA

Solution for peritoneal dialysis raztopina za peritonealno dializo
Solution for haemofiltration raztopina za hemofiltracijo
Solution for haemodialysis raztopina za hemodializo
Concentrate for haemodialysis solution koncentrat za pripravo raztopine za hemodializo

Preparations for intravesical and urethral use
Farmacevtske oblike za intravezikalno in uretralno uporabo

- INTRAVESICULARIA, URETHRALIA

Solution for intravesical use raztopina za intravezikalno uporabo
Bladder irrigation raztopina za izpiranje mehurja
Powder for bladder irrigation prašek za raztopino za izpiranje mehurja
Urethral gel uretralni gel
Urethral stick uretralna palčka

Tracheopulmonary preparations
Farmacevtske oblike za traheopulmonalno uporabo

- TRACHEOPULMONALIA

Endotracheopulmonary instillation, solution endotraheopulmonalna vkapalna raztopina
Endotracheopulmonary instillation, powder for solution prašek za endotraheopulmonalno vkapalno raztopino
Endotracheopulmonary instillation, suspension endotraheopulmonalna vkapalna suspenzija
Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent
for solution prašek in vehikel za endotraheopulmonalno vkapalno raztopino
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Endocervical preparations
Farmacevtske oblike za endocervikalno uporabo

- ENDOCERVICALIA

Endocervical gel endocervikalni gel
Powder and solvent for endocervical gel prašek in vehikel za endocervikalni gel

Miscellaneous
Farmacevtske oblike - ostale

Wound stick palčka za rane
Radiopharmaceutical precursor raztopina za pripravo radiofarmacevtske oblike
Intrauterine device intrauterini vložek
Radionuclide generator radionuklidni generator
Radiopharmaceutical kit radiofarmacevtski komplet
Gastroenteral solution gastroenteralna raztopina
Gastroenteral suspension gastroenteralna suspenzija
Gastroenteral emulsion gastroenteralna emulzija
Solution for organ preservation raztopina za konzerviranje organov
Irrigation solution raztopina za izpiranje
Stomach irrigation raztopina za izpiranje želodca
Sealant lepilo za tkivo
Powder and solvent for sealant prašek in vehikel za lepilo za tkivo

Standard terms for routes of administration
Standardni izrazi za način uporabe (aplikacije)

Auricular use avrikularno
Cutaneous use dermalno
Dental use dentalno
Endocervical use endocervikalno
Endosinusial use endosinusno
Endo-tracheopulmonary use endotraheopulmonalno
Epidural use epiduralno
Extra-amniotic use ekstraamnionsko
Gastroenteral use gastroenteralno
Gingival use gingivalno
Haemodialysis hemodializa
Intra-amniotic use intraamnionsko
Intra-arterial use intraarterijsko
Intra-articular use intraartikularno
Intrabursal use intrabursalno
Intracardiac use intrakardialno
Intracavernous use intrakavernozno
Intracervical use intracervikalno
Intracoronary use intrakoronarno
Intradermal use intradermalno
Intradiscal use intradiskusno
Intralesional use intralezijsko
Intralymphatic use intralimfno
Intramuscular use intramuskularno
Intraocular use intraokularno
Intraperitoneal use intraperitonealno
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Intrapleural use intraplevralno
Intrasternal use intrasternalno
Intrathecal use intratekalno
Intrauterine use intrauterino
Intravenous use intravensko
Intravesical use intravezikalno
Nasal use nazalno
Ocular use okularno
Oral use peroralno
Oromucosal use oralno
Periarticular use periartikularno
Perineural use perinevralno
Rectal use rektalno
Respiratory use respiratorno
Subconjunctival use subkonjuktivalno
Subcutaneous use subkutano
Trasdermal use transdermalno
Urethral use uretralno
Vaginal use vaginalno
Route of administration not applicable način uporabe nedoločen

Standard terms for containers, closures and administration devices
Standardni izrazi za vsebnike, zapirala in dodatno opremo

Ampoule ampula
Applicator aplikator
Bag vrečka, vreča
Barrel sod
Blister pretisni omot
Bottle steklenica, steklenička
glass  bottle steklenica
plastic bottle plastenka
Box škatla
Brush čopič
Brush applicator zaporka s čopičem
Cannula kanila
Cap zaporka
Cartridge vložek
Child resistant closure za otroke varna zaporka
Cup merica
Dabbing applicator zaporka z nanašalnikom
Dredging applicator zaporka s posipnikom
Dredging container vsebnik za posipalo
Dropper applicator zaporka s kapalko
Gas cylinder jeklenka
High pressure transdermal delivery device transdermalni visokotlačni injektor
Injection needle injekcijska igla
Injection syringe injekcijska brizga
Jar lonček
Measuring spoon merilna žlička
Metering pump odmerna črpalka
Metering valve odmerni ventil
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Mouth piece ustnik
Nasal applicator nosnik
Nebulizer nebulator
Needle applicator zaporka z iglo
Nozzle šoba
Oral Syringe brizga za peroralno dajanje
Pipette zaporka z merilno kapalko
Pre-filled syringe napolnjena injekcijska brizga
Pressurised container tlačni vsebnik
Sachet vrečka
Screw cap navojna zaporka
Single-dose container enoodmerni vsebnik
Spatula lopatka
Spray container vsebnik za pršilo
Spray pump zaporka z mehanskim pršilnikom
Spray valve zaporka s pršilnim ventilom
Stopper zamašek
Strip dvojni trak
Tablet container vsebnik za tablete
Tube tuba
Vial viala

Št. 512-8/128
Ljubljana, dne 8. junija 1998.

Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

1965. Standardni izrazi v veterinarski medicini

Na podlagi 26. člena in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) in
prvega odstavka 10. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) izdajata minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije in minister za zdravstvo Republike Slovenije

S T A N D A R D N E   I Z R A Z E
v veterinarski medicini

Standard Terms in Veterinary Medicine

STANDARD TERMS IN VETERINARY MEDICINE /
STANDARDNI IZRAZI V VETERINARSKI MEDICINI

English Slovene
Intramammary use intramamarno dajanje
Intraruminal use intraruminalno dajanje
In ovo in ovo
Wing-web-stab use dajanje v krilno gubo
Foot-stab use dajanje v blazinico noge pri pticah
Oculonasal use okulonazalno dajanje
Teat use dajanje na sesek
Skin scarification skarifikacija
Dipping kopanje
Pour-on use dajanje kožnega poliva
Spot-on use nanos na zatilje
Oral use peroralno dajanje
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Cutaneous use dajanje na kožo in kožne tvorbe
In-feed use dajanje v krmni mešanici
In drinking water / milk use dajanje v vodi za pitje ali mleku
Top-dressing use dajanje s posipanjem po krmi
Beak dipping s pomakanjem kljuna
In-hive use dajanje v čebelji panj
Water borne use dajanje v ribnik ali akvarij
Paravertebral use paravertebralna uporaba
Nebulisation use dajanje z razprševanjem

PHARMACEUTICAL FORMS /
FARMACEVTSKE OBLIKE ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Oral preparation Peroralne oblike
Continuous releasing intrarumenal device intraruminalna naprava s podaljšanim sproščanjem
Pulse releasing intraruminal device intraruminalna naprava s pulzirajočim sproščanjem
Intraruminal device intraruminalna naprava
Lick block kamen za lizanje
Premixes for medicated feed predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice
Premix predmešanica
Pellets pelete

Cutaneous and transdermal preparations Dermalne in transdermalne farmacevtske oblike
Collar ovratnica
Medicated pendant zdravilni obesek
Ear tag ušesna ploščica
Dip kopel
Dip concentrate koncentrat za kopel
Dip solution kopel, raztopina
Dip suspension kopel, suspenzija
Dip emulsion kopel, emulzija
Pour-on solution kožni poliv, raztopina
Pour-on suspension kožni poliv, suspenzija
Pour-on emulsion kožni poliv, emulzija
Spot-on solution kožne kapljice, raztopina
Spot-on suspension kožne kapljice, suspenzija
Spot-on emulsion kožne kapljice, emulzija
Teat dip solution kopel za seske, raztopina
Teat dip suspension kopel za seske, suspenzija
Teat dip emulsion kopel za seske, emulzija
Teat spray solution pršilo za seske, raztopina
Teat dip kopel za seske
Teat dip, concentrate koncentrat za kopel za seske
Teat spray pršilo za seske

Intramammary preparations Intramamarne farmacevtske oblike
Intramammary solution intramamarna raztopina
Intramammary suspension intramamarna suspenzija
Intramammary emulsion intramamarna emulzija
Intramammary ointment intramamarno mazilo
Intramammary preparation intramamarna farmacevtska oblika
Teat stick palčka za seske
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Vaginal preparations Vaginalne farmacevtske oblike
Vaginal sponge vaginalna spužva

Intrauterine preparations Intrauterine farmacevtske oblike
Intrauterine solution intrauterina raztopina
Intrauterine suspension intrauterina suspenzija
Intrauterine emulsion intrauterina emulzija
Intrauterine liquid intrauterina tekočina
Intrauterine tablet intrauterina tableta
Intrauterine capsule intrauterina kapsula

Enviromental preparations [Pharmaceutical forms] Farmacevtske oblike za uporabo v veterinarski medicini – os-
tale

Bee-hive strip trak za čebeljo družino
Bee smoke paper dimni listič za čebeljo družino
Bee smoke stick dimna palčka za čebeljo družino
Nebulisation solution raztopina za razprševanje

Containers, closures and administration devices Ovojnina, zapirala in dodatna oprema
Automatic injection device avtomatska injekcijska brizga
Balling gun aplikator za bolus
Implant injektor implantator
Internal graduated calibration chamber kalibrirani odmernik za notranje dajanje
Intramammary syringe intramamarni injektor
In-ovo injection device in-ovo injektor
Scarifier skarifikator
Stab vaccinator vbodni vakcinator
Dart injektor za izstrelitev
Pour-on applicator aplikator za kožni poliv
Drench gun brizgalnik za tekočine
(automatic / non – automatic) (automatski / mehanski)
Implanter implantator
Spot – on applicator aplikator kožnih kapljic
Vaginal sponge applicator aplikator vaginalne spužvice
Pour-on container vsebnik za kožni poliv

Št. 512-8/127 in št. 921-34/98-65
Ljubljana, dne 8. junija 1998.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo
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USTAVNO SODIŠČE

1966. Odločba o ugotovitvi skladnosti odredbe o
plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne
ceste LC 7807 na relaciji Slap–Jelendol, razen
delu, ki določa, da se uporablja retroaktivno in
odločba o ugotovitvi, da sklep o vrednosti točke
za določitev povračila za čezmerno uporabo
lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–Jelendol
za leto 1997 ni bil v skladu z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Gozdnega gospodarstva
Kranj, ki ga zastopa direktor Andrej Drašler, na seji dne
21. maja 1998

o d l o č i l o:

1. Določba 10. člena odredbe o plačilu povračila za
čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–
Jelendol (Uradni list RS, št. 4/97) se v delu, ki določa, da
se uporablja od 1. januarja 1997, odpravi.

2. Odredba iz prve točke izreka te odločbe v preosta-
lem delu ni v neskladju z ustavo in zakonom.

3. Sklep o vrednosti točke za določitev povračila za
čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–
Jelendol za leto 1997 (Uradni list RS, št. 4/97) ni bil v
skladu z ustavo in zakonom. Ta ugotovitev ima učinke razve-
ljavitve.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija odredbo o plačilu povračila za

čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–
Jelendol (v nadaljevanju: odredba) in sklep o vrednosti toč-
ke za določitev povračila za čezmerno uporabo lokalne ce-
ste LC 7807 na relaciji Slap–Jelendol za leto 1997 (Uradni
list RS, št. 4/97 – v nadaljevanju: sklep). Navaja, da lahko
lokalne skupnosti na podlagi 147. člena ustave predpisujejo
davke in druge dajatve le ob pogojih, ki jih določata ustava in
zakon. Občina Tržič naj bi z odredbo uvedla obveznost
plačevanja povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste, za
kar pa po mnenju pobudnika ni imela izrecnega zakonskega
pooblastila, kot to zahteva ustava. Sklicevanje Občine Tržič
na 21. člen zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, odl. US 6/94, odl. US 45/94, 57/94, 14/95, odl.
US 20/95, 63/95, odl. US 73/95, odl. US 9/96, odl. US
39/96, odl. US 44/96 – v nadaljevanju: ZLS) in na 2. člen
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 – v
nadaljevanju: ZFO) po mnenju pobudnika ni utemeljeno.
ZFO naj bi v 2. členu le podrobneje opredeljeval vsebino
147. člena ustave, pooblastila za izdajo izpodbijane odred-
be pa naj ne bi vseboval. ZLS naj bi v 21. členu le deklarativ-
no opredeljeval naloge občin, med katerimi v deseti alinei
drugega odstavka določa tudi gradnjo, vzdrževanje in ureja-
nje lokalnih cest, javnih poti ter rekreacijskih in drugih javnih
površin. ZLS po stališču pobudnika opredeljuje le naloge
občine, ne daje pa ji pooblastila za predpisovanje javnih
bremen. V 53. členu ZLS našteva posamezne vire za finan-
ciranje lokalnih zadev javnega pomena, pravico občin, po
kateri lahko te predpisujejo javna bremena, pa naj bi ZLS
vezal na zakonsko podlago. Člen 44 zakona o cestah (Urad-

ni ist RS, št. 38/81, 7/86, 37/87, 2/88 – v nadaljevanju:
ZCes), ki je bil sprejet pred uveljavitvijo novega sistema, po
prepričanju pobudnika ne more biti pravna podlaga za iz-
podbijano odredbo. ZCes po stališču pobudnika ni mogel
upoštevati novih ustavnih določb o lokalni samoupravi. Iz-
podbijano določbo in sklep naj bi Občina Tržič izdala brez
zakonske podlage, zato naj bi bila v nasprotju s 147. čle-
nom ustave.

2. Izpodbijana odredba naj bi bila po mnenju pobudni-
ka tudi diskriminatorna in zato v nasprotju s 14. členom
ustave. Obveznosti, ki jih je Občina Tržič uvedla z odredbo
in sklepom, naj bi se nanašale le na pobudnika, ne pa tudi
na druge prevoznike z enako težkimi tovori. Povračilo bi
moralo biti po mnenju pobudnika določeno enako za vse
prizadete. Izjeme pa naj bi bile sicer mogoče, če bi za to
obstajali socialni razlogi (demografsko ogrožena območja,
visokogorske kmetije ipd.). Pobudnik navaja, da je Občina
Tržič v prvem odstavku 5. člena odredbe to pravilo delno
sicer upoštevala, medtem ko pa naj bi bila v 2. in 4. členu
odredbe, ki obveznost plačila povračila za čezmerno upora-
bo lokalne ceste nalagata le pobudniku, diskriminatorna in v
nasprotju s 3. členom ustave. Pobudnik nadalje meni, da je
3. člen odredbe v nasprotju z 2. členom ustave. Navaja, da
morajo biti predpisi po načelih pravne države jasni, določeni
in vnaprej znani. Odredba v 3. členu določa, da bo vrednost
točke določena s posebnim sklepom, kar pa naj bi ji pri
določanju višine povračila omogočalo manipuliranje. Ob tem
pobudnik navaja, da mu je Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS (v nadaljevanju: sklad) kot zakupniku gozdov določil
normative in standarde, v katerih pa niso zajete postavke o
plačevanju povračil za čezmerno uporabo lokalnih cest pri
obračunu koncesije. To naj bi pomenilo, da z izpodbijano
odredbo uvedena obveznost neposredno bremeni skromna
sredstva pobudnika. Odredba naj bi določila pobudnika kot
posrednega davčnega zavezanca, čeprav ta opravlja svojo
dejavnost v korist države Slovenije kot lastnice gozdov. Po-
budnik se sprašuje, ali Občina Tržič z izpodbijano odredbo
in sklepom ne uvaja meje, mitnice, mostnine in podobne
dajatve preživelih družbenih redov. Pobudnik še opozarja,
da naj bi bila cesta, za katero je odredba uvedla obveznost
plačila posebne uporabnine, v preteklosti njegovo osnovno
sredstvo in je takrat vanjo vlagal velika sredstva. Cesto naj bi
bil pobudnik neodplačno prenesel na Občino Tržič, ta pa
mu sedaj za njeno uporabo nalaga plačilo uporabnine. Po-
budnik še navaja, da je zaradi obveznosti, nastalih na podla-
gi izpodbijane odredbe in sklepa v letu 1997 na območju
Jelendola zmanjšal sečnjo lesa, tako da je znašala skupna
količina prepeljanega lesa le 8.086,40 m3. V letu 1998 naj
bi bil račune, ki mu jih je izstavila občina za plačilo povračila
zavrnil, dela pa spet izvaja po planih. Del obveznosti za leto
1997 naj bi poravnal, ker mu je občina grozila z zaporo
ceste.

3. Pobudnik predlaga, naj ustavno sodišče izpodbijano
odredbo in sklep odpravi, do končne odločitve pa zadrži
njuno izvrševanje. Predlog za zadržanje izvrševanja pobud-
nik utemeljuje z navedbo, da je z odredbo in sklepom uve-
dena obveznost plačila odškodnine nesorazmerno visoka. V
letu 1997 naj bi bil pobudnik na podlagi izpodbijane odred-
be in sklepa dolžan plačati za 1 m3 prepeljane hlodovine
1.000 tolarjev, medtem ko pa znaša strošek prevoza 1 m3

hlodovine iz gozda do prve žage 1.080 tolarjev. Pobudniku
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naj ne bi z odredbo določenih obveznosti priznaval ne sklad
pri določanju zakupnine ne kupci lesa. To pa naj bi pomeni-
lo, da izpodbijana odredba bistveno posega v konkurenčno
sposobnost pobudnika oziroma njegovo premoženjsko sta-
nje. Odredba naj bi posegala v pobudnikovo eksistenco in
ogrozila socialno varnost pri njem zaposlenih delavcev. Na
podlagi odredbe naj bi bil pobudnik obvezan v letu 1997
plačati 15,000.000 tolarjev, to pa je po njegovih trditvah
znesek, ki predstavlja 11 odstotkov mase plač vseh pri njem
zaposlenih delavcev. Pobudnik meni, da bi plačilo tako viso-
kega zneska zanj pomenilo močno poslabšanje likvidnosti,
plačanega zneska pa bi v primeru, ko bi ustavno sodišče
odpravilo izpodbijano odredbo, od Občine Tržič ne mogel
izterjati.

4. Občina Tržič v odgovoru na pobudo zavrača naved-
be pobudnika, da za izdajo izpodbijane odredbe ni imela
zakonske podlage. Odredba po mnenju občine temelji na
44. členu ZCes in na ZLS. Meni, da je skrb za gradnjo,
vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in drugih javnih
površin po 21. členu ZLS, na katerega se sklicuje 10. člen
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95), ena temelj-
nih in za občane izredno pomembnih nalog nove lokalne
samouprave. V času izdaje odredbe naj bi bil ZCes na pod-
lagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (Uradni list RS, št.
1-6/91-I) veljaven predpis. Ustavni položaj občin se po mne-
nju Občine Tržič po ustavi iz leta 1991 glede vzdrževanja,
gradnje in urejanja lokalnih cest, kot ga opredeljuje ZCes, ni
spremenil. Obveznost povračila za čezmerno uporabo lokal-
ne ceste naj bi bila občina predpisala povsem v skladu s
147. členom ustave. Pri tem se sklicuje tudi na 51. člen
ZLS, ki občinam nalaga, da morajo s svojim premoženjem
gospodariti kot dober gospodar in ga vzdrževati. Prvi odsta-
vek 44. člena ZCes naj bi uzakonil pravno podlago za uved-
bo povračila za čezmerno uporabo ceste, drugi odstavek pa
naj bi določal, da je to povračilo del sredstev za redno
vzdrževanje in varstvo tistih cest, po katerih se odvija čez-
merni prevoz. Občina navaja, da je lokalna cesta LC 7807
dolga 6,6 km in da povezuje Tržič z demografsko ogroženim
in obmejnim območjem Jelendolske doline, kjer v treh nase-
ljih prebiva 315 občanov. Hkrati naj bi cesta predstavljala
edini dostop do enega največjih gozdnih kompleksov v Slo-
veniji, v katerem je speljanih več kot 80 km gozdnih cest. Po
navedeni lokalni cesti naj bi letno peljalo 800 tovornjakov.
Cesta naj bi bila speljana po pobočju in preko številnih
naravnih ovir, zato naj bi bila izpostavljena hitrejšemu propa-
danju. Prevoz hlodovine po navedbah Občine Tržič pospe-
šuje njeno propadanje. Del ceste naj bi potekal po narav-
nem spomeniku Dovžanova soteska, zato mora občina pri
gradnji upoštevati tudi smernice Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine. Iz skromnih rednih prihodkov naj bi
občina ne zmogla pokriti visokih stroškov vzdrževanja te
ceste. Ob tem navaja, da je sprejem izpodbijane odredbe
občini v dopisu z dne 13. junija 1996 sugeriral celo sklad.

5. V zvezi z navedbami pobudnika, da izpodbijana
odredba in sklep zavezujeta k plačilu povračila le pobudni-
ka, občina navaja, da se nanašata na vse prevoznike, ki po
navedeni cesti prevažajo hlodovino s tovornimi vozili nad 5 t
skupne teže in ne le nanj. Od skupaj 800 tovornjakov, ki
letno peljejo po lokalni cesti LC 7807 na relaciji Slap–
Jelendol, naj bi bilo opravljenih le 50 prevozov v korist

lokalnega prebivalstva, ostalih 750 pa v korist drugih upo-
rabnikov. Oprostitev plačila povračila lokalnemu prebivalstvu,
ki živi v demografsko ogroženih območjih, je po navedbah
občine utemeljena.

6. Na navedbe pobudnika, da je določba 3. člena
odredbe nejasna in da omogoča manipuliranje z višino od-
škodnine, občina odgovarja, da je v 3. členu odredbe dolo-
čila točke za m3 prepeljanega lesa, s čemer naj bi bila
povsem jasno določena osnova za izračun višine povračila.
Osnova naj bi bila določena v sorazmerju z uporabo in
poškodovanjem ceste, zato odredba določa, da višino toč-
ke za posamezno leto potrdi s posebnim sklepom občinski
svet. Navaja, da je bil sklep o vrednosti točke za leto 1997
sprejet v decembru 1996 in je bila vrednost točke znana
vnaprej. Zavezancem naj bi tako bilo omogočeno, da so
obveznost plačila povračila pravočasno vključili v stroškovne
kalkulacije in plane za leto 1997. S tem, ko se vrednost
točke določi s sklepom, določanje višine povračila po mne-
nju občine ni nič manj jasno, kot če bi bila višina določena v
sami odredbi. Občina tudi zavrača vnaprejšnjo diskvalifikaci-
jo članov občinskega sveta, ko trdi, da naj bi jim letno
potrjevanje vrednosti točke omogočalo manipuliranje z viši-
no povračil. Izračun vrednosti točke naj bi bil za leto 1997
izhajal iz ocenjenih stroškov letnega vzdrževanja in načrtova-
ne rekonstrukcije ceste. Vrednosti točke za leto 1998 obči-
na še ni določila in obveznost plačila povračila čezmernim
uporabnikom obračunava po še vedno veljavnem izpodbija-
nem sklepu. Od 8,512.140 tolarjev, ki bi jih moral v letu
1997 iz naslova čezmerne uporabe lokalne ceste na relaciji
Slap–Jelendol plačati pobudnik, naj bi bil poravnal le
3,800.000 tolarjev, medtem ko v letu 1998 nastale in za-
padle obveznosti še v celoti dolguje.

7. Občina zatrjuje, da je sklad pobudniku za leto 1996
priznal prispevek, ki ga je ta v skladu z dogovorom plačal
občini kot prispevek za obnovo ceste od Čadovelj do Dovža-
nove soteske. Zato po njenem mnenju ne drži navedba
pobudnika, da plačilo obveznosti uvedene z odredbo in
določene s sklepom, posega v njegove premoženjske pravi-
ce. Glede trditev pobudnika, da je v preteklosti vlagal v
navedeno cesto, pa občina odgovarja, da pobudnik tega z
ničimer ne dokazuje.

8. V zvezi s predlogom pobudnika za začasno zadrža-
nje izvrševanja izpodbijane odredbe občina navaja, da bi
večja škoda nastala, če bi bil onemogočen normalen in
varen dostop do kmečkih domov tistih državljanov, ki še
vztrajajo na demografsko ogroženem območju in na narav-
nem spomeniku Dovžanova soteska, ki ga ogrožajo gozdar-
ska tovorna vozila. Občina predlaga, naj ustavno sodišče
pobudnikov predlog za zadržanje izvajanja odredbe in skle-
pa ter pobudo, s katero predlaga njuno odpravo, zavrne.

10. Sklad v zvezi z navedbami pobudnika, da bi lahko
bil zavezanec za plačilo povračila za čezmerno uporabo
lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–Jelendol le sklad kot
lastnik gozdov, meni, da izpodbijana odredba zavezuje upo-
rabnike, ki prevažajo hlodovino. Sklad navaja, da prodaja
les na panju ali na kamionski cesti, torej pred prevozom lesa
po navedeni cesti. Po stališču sklada kupnina, ki jo doseže s
kupci, zadeva le pobudnika, njena višina je odvisna od nje-
gove poslovne uspešnosti, zato meni, da se o primernosti
višine povračila ne more opredeliti. Sklad navaja, da zahtev-
ke gozdnih gospodarstev iz naslova plačila povračila za čez-
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merno uporabo cest zavrača. Po njegovih navedbah tudi po
mnenju Javnega pravobranilca sklad ni zavezanec. Sklad
naj bi bil v skladu z 38. in 49. členom zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93) dolžan plačevati le pristojbino za
vzdrževanje gozdnih cest, ne pa tudi javnih lokalnih cest.

11. Na navedbe občine, da naj bi cena za vzdrževanje
in rekonstrukcijo ceste med Dolino in Jelendolom v dolžini
600 m, načrtovana za leto 1997, znašala 35,000.000 to-
larjev, pobudnik odgovarja, da občina svoje navedbe z niči-
mer ne dokazuje. Ob tem navaja, da je znašala cena za
ureditev ceste Dolina–Jelendol ter prenovo kamnite galeri-
je, preplastitev s finim asfaltom na delu odseka in obnovo
asfalta v dolžini 1650 m v letu 1995 in 1996 15,000.000
tolarjev, oziroma po cenah leta 1997, kot je razvidno iz
predračunu Cestnega podjetja Kranj z dne 11. marca 1997,
17,594.970 tolarjev. Nadalje pobudnik navaja, da znaša
dolžina lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–Jelendol le
4,4 km in ne 6,6 km, kot to navaja občina. Poleg pobudnika
naj bi cesto uporabljali tudi številni drugi uporabniki, ki pa
istočasno brezplačno uporabljajo tudi gozdne ceste, ki jih v
imenu države gradi in vzdržuje le pobudnik. V zvezi z naved-
bami občine, da je sprejem odredbe predlagal sklad, po-
budnik navaja, da je ta Sklad omenil zgolj možnost namen-
skega zbiranja sredstev. Odredba naj bi obvezovala le po-
budnika, ne pa prevoznikov, ki prevažajo hlodovino za vse
ostale lastnike. Pobudnik meni, da občina celo sama nava-
ja, da naj bi sredstva pridobljena s povračilom za čezmerno
uporabo ceste, štela kot del celotnega prihodka za redno
vzdrževanje ceste. Potemtakem naj bi šlo za povsem laično
presojo višine povračila. V zvezi z navedbo občine, da je
sklad pobudniku povrnil strošek, ki ga je ta v letu 1996
plačal občini iz naslova uporabe lokalnih cest, pobudnik
navaja, da je sklad prvotno res izjavil, da bo pobudniku
povrnil te stroške, plačilo pa da je pozneje odklonil. Povrači-
lo je po navedbah pobudnika odmerjeno tako visoko, da
komaj kaj zaostaja za višino vlaganj v gozdove (obnovo,
nego, varstvo). Ta vlaganja so v letu 1996 znašala 1057
tolarjev na m3, medtem ko povračilo presega rento celo za
30-krat. Pobudnik navaja, da so prodajne cene lesa na trgu
omejene, strošek iz naslova povračila čezmerne uporabe
ceste pa je glede na tržno ceno lesa nesorazmerno visok.
Povprečna cena m3 lesa na kamionski cesti naj bi v letu
1997 znašala 7.000 tolarjev, povračilo, odmerjeno z izpod-
bijano odredbo za prevoz tega lesa po 4,4 km dolgi cesti,
pa znaša 1000 tolarjev, kar predstavlja 14 odstotkov njego-
ve cene. Pri ceni posameznih vrst manjvrednih asortimen-
tov, nastalih pri redčenjih, sanaciji naravnih ujm in gradaciji
podlubnikov, celuloznem lesu iglavcev, katerih vrednost m3

znaša 3.500 tolarjev, pa delež povračila dosega celo 29
odstotkov njihove cene oziroma 33 odstotkov pri goleh li-
stavcev. Pod pogoji poslovanja, ki jih je povzročila izpodbija-
na odredba, naj bi bilo pobudniku onemogočeno izvajanje
sanacij vetrolomov, snegolomov in žarišč podlubnikov, ter
nega gozdov z redčenjem. Izkoriščanje gozdov v Jelendolu
naj bi na podlagi odredbe postalo nerentabilno, v posledici
tega pa naj bi mu bilo onemogočeno tudi izvajanje gojitvenih
in varstvenih del v gozdu kot javno koristne dejavnosti.

12. V zvezi s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti
odredbe in sklepa je podalo svoje stališče tudi Ministrstvo za
promet in zveze (v nadaljevanju: MPZ). Navaja, da ZCes, na
katerega se sklicuje izpodbijana odredba, določa dva insti-

tuta izredne uporabe cest, in sicer institut čezmerne upora-
be cest in institut izrednih cestnih prevozov. Institut čezmer-
ne uporabe cest je urejen v 44. členu ZCes, nanaša pa se
na primere, ko uporabljajo posamezni uporabniki določeno
cesto čezmerno in s tem povzročijo povečanje stroškov
njenega rednega vzdrževanja. Institut naj bi bil zasnovan na
predpostavki, da je cesta usposobljena za določeno struktu-
ro prometa, v kateri je bistven delež tovornega prometa na
meji dovoljenih obremenitev ceste. Če se delež tega prome-
ta iz zakonsko določenih razlogov poveča in se posledično
povečajo stroški rednega vzdrževanja ceste, naj bi tako
povečanje stroškov kril njen čezmerni uporabnik. Iz citirane
zakonske določbe naj bi izhajalo, da se povračilo za čez-
merno uporabo plača sorazmerno z uporabo in poškodova-
njem ceste in da so zbrana sredstva namenjena rednemu
vzdrževanju in varstvu konkretne ceste, po kateri se odvija
tak promet. Iz obrazložitve predloga ZCes naj bi izhajalo, da
se o povračilu za čezmerno uporabo ceste dogovorita upo-
rabnik in njen upravljalec sporazumno in sicer na podlagi
kriterijev in meril iz sklepa o določitvi kriterijev in meril za
povračila za čezmerno uporabo cest (Uradni list SRS, št.
25/83 – v nadaljevanju: sklep o določitvi kriterijev). Na
podlagi gornjih navedb ministrstvo zaključuje, da se v 1. čle-
nu izpodbijana odredba opira na institut čezmerne uporabe
cest, ki pomeni glede na meje dovoljenih obremenitev cest
povečano gostoto prevozov blaga in s tem povečane stroške
vzdrževanja ceste. Po mnenju ministrstva povračila za čez-
merno uporabo cest ni mogoče reševati s splošnim aktom,
ker bi v tem primeru šlo za enostransko urejanje razmerja
med čezmernim uporabnikom ceste in občino kot njenim
upravljalcem.

13. V zvezi z višino povračila ministrstvo pojasnjuje, da
se višina določi glede na povečane stroške rednega vzdrže-
vanja in varstva ceste. Iz podatkov o letni višini povračila, ki
bi ga v skladu z odredbo bil dolžan plačati pobudnik, mini-
strstvo zaključuje, da bi odmerjeni znesek zadoščal za po-
kritje potrebnih obnovitvenih del na cesti, v naslednjih letih
pa naj bi bil to nenamenski vir financiranja v proračunu
občine. Da z odredbo in sklepom odmerjeno povračilo za
čezmerno uporabo ceste ni v sorazmerju s povečanjem
stroškov rednega vzdrževanja ceste, ministrstvo zaključuje
tudi na podlagi dejstva, da je povračilo za posamezen pre-
voz višje kot bi znašalo nadomestilo ob uporabi instituta
izrednega prevoza. Ob predpostavki, da so v pobudi nave-
deni podatki o prekoračitvi najvišje dopustne osne obreme-
nitve za lokalne ceste (0,7 tone po osi, skupna masa vozila s
tovorom pa naj bi bila 40 t) točni, ministrstvo zaključuje, da
bi povračilo za izredni prevoz po podatkih slovenskih cest-
nih podjetij znašalo le 1,31 tolarjev za km prevožene raz-
dalje.

B)
14. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

15. ZLS v drugem odstavku 21. člena primeroma dolo-
ča naloge občin in med drugim predpisuje, da so občine
dolžne zaradi zadovoljevanja potreb svojih prebivalcev skr-
beti za gradnjo, vzdrževanje in za urejanje lokalnih cest. Z
ZLS in statuti opredeljene naloge občin se financirajo iz
virov, določenih v ZFO. V primeru, da ti viri ne bi zadoščali
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za pokritje stroškov financiranja z ZLS zagotovljene občin-
ske porabe, ZFO določa, da se razlika pokrije iz državnega
proračuna. Poleg navedenih virov pa lahko zakonodajalec s
posebnimi zakoni uzakoni še dodatne vire financiranja občin
oziroma lahko v skladu s 147. členom določi pogoje, pod
katerimi jih lahko občine kot lokalne skupnosti predpišejo
same.

16. Občina Tržič je izdala izpodbijano odredbo, sklicu-
joč se na takrat veljavni ZCes. ZCes je v 44. členu določal,
da so uporabniki, katerih vozila zaradi izvajanja investicijskih
del, proizvodnih ali storitvenih dejavnosti trajno ali začasno
čezmerno uporabljajo cesto, dolžni plačati oziroma plačeva-
ti povračilo, ki je sorazmerno z uporabo in poškodovanjem
teh cest. Z ZCes je torej zakonodajalec uzakonil pravno
podlago in občinam kot upravljalkam lokalnih cest omogo-
čil, da subjektom, ki te ceste čezmerno uporabljajo, naložijo
plačilo posebne dajatve. V skladu s citirano zakonsko določ-
bo se smejo iz naslova prekomerne uporabe lokalnih cest
pridobljena sredstva uporabiti le namensko, kot del sredstev
za redno vzdrževanje in varstvo tistih cest, po katerih se
čezmerni prevoz odvija. Kot pogoj za uvedbo povračila iz
naslova čezmerne uporabe cest je ZCes predpisoval tako
uporabo posamezne ceste, ki povzroča izredne stroške nje-
nega rednega vzdrževanja. Po pooblastilu iz sedme alinee
19. člena ZCes je skupnost za ceste Slovenije dne 30. juni-
ja 1983 sprejela sklep o določitvi kriterijev, s katerim je
operacionalizirala določbo 44. člena ZCes. V 2. členu skle-
pa o določitvi kriterijev je Skupnost kot merilo za uvedbo
povračila opredelila tako uporabo ceste, ki za njeno redno
vzdrževanje povzroča izredne stroške, v 3. členu pa je dolo-
čila, da se pojem čezmerne uporabe presoja po normativih
in standardih za redno vzdrževanje cest in objektov ter po
višini dejanskih stroškov za vzpostavitev ceste v stanje, v
katerem bi bila, če na njej ne bi bilo čezmerne uporabe.

17. Vsebinsko enako, kot je urejal povračilo za čez-
merno uporabo javnih cest ZCes, je to vprašanje uredil tudi
ZJC (Uradni list RS, št. 29/97 – v nadaljevanju: ZJC), ki v
prvem odstavku 11. člena določa, da se za čezmerno upo-
rabo javnih cest plačuje povračilo. V drugem odstavku
11. člena je zakonodajalec pooblastil vlado, da ta določi
višino, način vplačevanja, evidentiranje, oprostitve, nadzor
in sankcioniranje neplačevanja povračila. Z uveljavitvijo ZJC
7. junija 1997 je ZCes prenehal veljati, niso pa še prenehali
veljati na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi, ki jih
je zakonodajalec navedel v 89. členu ZJC. Po določbi dru-
gega odstavka 87. člena je bila vlada dolžna v roku šestih
mesecev po uveljavitvi zakona (to je do 7. decembra 1997)
uskladiti obstoječe podzakonske predpise oziroma izdati
predpise, s katerimi bo nadomestila v 89. členu taksativno
naštete. Obveznost vlade se po določbi nanaša torej tudi na
izdajo podzakonskega akta, s katerim bo uredila obveznost
plačila povračila za čezmerno uporabo javnih cest. Glede na
to, da vlada v zakonskem roku ni uredila tega vprašanja, se
akti, izdani na podlagi 44. člena ZCes, še vedno uporablja-
jo, in to ne glede na to, kdo od upravičenih organov jih je
izdal. Ti bodo prenehali veljati šele z uveljavitvijo vladnega
akta, s katerim bo vlada celovito uredila vprašanja v zvezi z
obveznostmi plačevanja povračila za čezmerno uporabo jav-
nih cest. Ker se do uskladitve plačevanja povračila iz naslo-
va čezmerne uporabe cest podzakonski predpisi, izdani na
podlagi ZCes, še uporabljajo, so tudi predmet ustavnoprav-

ne presoje. V zvezi z ustavnopravno presojo izpodbijanega
sklepa pa je potrebno upoštevati tudi, da je veljal le do
konca leta 1997.

18. ZLS v 21. členu predpisuje, da so občine med
drugim dolžne graditi, vzdrževati in urejati lokalne ceste.
Občine so tako po pravilih pravnega nasledstva prevzele
pravice in obveznosti, ki so jih na podlagi ZCes do uveljavi-
tve ZLS imeli prejšnji upravljalci lokalnih cest. Ni torej spre-
jemljiva pobudnikova trditev, da se je Občina Tržič pri izdaji
izpodbijane odredbe neupravičeno sklicevala na 44. člen
ZCes, ki ji kot upravljalki daje pravno podlago za določitev
povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste. Utemeljena
pa je pobudnikova trditev, da občina višine povračila ni
določila v skladu s pogoji, ki jih je določal ZCes v 44. členu
(in ki jih določa ZJC v 11. členu). V skladu z ZCes se je
povračilo stroškov za čezmerno uporabo določene ceste
nanašalo le na pokritje povečanih stroškov njenega rednega
vzdrževanja, ki so bili posledica njene čezmerne uporabe in
so se smeli odmeriti le v višini dejanskih stroškov, nastalih z
vzpostavitvijo ceste v stanje, v kakršnem bi bila, če take
uporabe ne bi bilo (enako kot ZCes, je vprašanje povračila
za čezmerno uporabo cest uredil v 11. členu ZJC). V skladu
s pogoji, predpisanimi v 44. členu ZCes, bi torej bila občina
upravičena uvesti in določiti povračilo za čezmerno uporabo
lokalne ceste na relaciji Slap–Jelendol potem, ko bi na
podlagi normativov in standardov poprej ugotovila višino
sredstev za njeno ob normalni uporabi potrebno redno vzdr-
ževanje in pa višino povečanih stroškov rednega vzdrževa-
nja, ki nastajajo kot posledica njene čezmerne uporabe.
Šele na podlagi takih ugotovitev bi lahko občina preizkusila,
ali obstajajo za uvedbo povračila za čezmerno uporabo na-
vedene ceste zakonski pogoji, in glede na obseg povečanih
stroškov rednega vzdrževanja določila višino povračila, ki ga
morajo plačevati njeni čezmerni uporabniki. Občina s tem,
ko v izpodbijani odredbi ni določila normativov in standar-
dov, še ni ravnala v nasprotju z ustavo in zakonom, vendar bi
bila potem morala upoštevati normative in standarde pri
določitvi vrednosti točke v izpodbijanem sklepu. Ustavno
sodišče je v skladu z načelom kontradiktornosti postopka
občino pozvalo, da mu sporoči podatke o tem, na kakšni
podlagi je določila vrednost točke. Iz navedb občine izhaja,
da je vrednost točke določila glede na celotni obseg vzdrže-
valnih in rekonstrukcijskih del, ki jih je načrtovala izvesti na
odseku navedene ceste, kar pa ni v skladu s predpisanimi
kriteriji. V izpodbijanem sklepu je občina določila vrednost
točke za leto 1997, medtem ko pa je za leto 1998 ni
določila. Sklep ne velja več, zato je ustavno sodišče ugoto-
vilo, da v času, ko je veljal, ni bil v skladu z ustavo in
zakonom.

19. Pobudnikove trditve, da je izpodbijana odredba
diskriminatorna in zato v nasprotju s 14. členom ustave,
niso sprejemljive. Na podlagi odredbe so zavezanci za plači-
lo povračila vsi čezmerni uporabniki navedene lokalne ce-
ste, čeprav se je obveznost v letu 1997 dejansko nanašala
le na pobudnika. Izjemo je občina določila v skladu s tretjim
odstavkom 71. člena ustave, da bi zaščitila lokalno prebi-
valstvo na hribovitem območju Jelendola in s tem ni ravnala
v nasprotju s 14. členom ustave. Prav tako ni sprejemljiva
navedba pobudnika, da je določba 3. člena odredbe neja-
sna in zato v nasprotju s 2. členom ustave. V 3. členu
odredbe. Z določitvijo števila točk za kubični meter prepelja-
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nega lesa po navedeni cesti in z napotilom na sklep, ki
določa vrednost točke, je Občina povsem jasno določila
način, po katerem naj se izračunava obveznost čezmernih
uporabnikov. V 3. členu odredbe gre torej le za tehniko
predpisovanja načina izračunavanja višine povračila, ki pa je
povsem razumljivo določen. Ali je vrednost točke določena
s samo odredbo ali v sklepu, ni pomembno.

20. Občina je izpodbijano odredbo in sklep sprejela
dne 18. decembra 1996, objavljen pa je bil 30. januarja
1997. V 10. členu odredbe je določila, da začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, torej
30. januarja 1997, uporabljati pa da se začne od 1. januarja
1997. Določba 10. člena v delu, ki določa njeno retroaktiv-
no uporabo, ni v skladu s 155. členom ustave, zato je
ustavno sodišče v tem delu odredbo odpravilo.

21. Občina je torej za izdajo izpodbijane odredbe ime-
la zakonsko podlago, vendar pa v sklepu vrednosti točke ni
določila v skladu z zakonskimi kriteriji. Občina je torej imela
zakonsko podlago za uvedbo in zaračunavanje povračila za
čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–
Jelendol, ni pa je zaračunavala v višini, ki bi bila v celoti
oblikovana na podlagi zakonskih kriterijev. Ustavno sodišče
ni ugotavljalo višine povračila, ki bi bilo v skladu s predpisa-
nimi kriteriji, temveč je zgolj ugotovilo nezakonitost izpodbi-
janega sklepa. Ker je bil del povračila zakonit in ker se je
obveznost plačila dejansko nanašala le na pobudnika, je v
tem konkretnem primeru odločilo, da ima ta njegova ugoto-
vitev učinke razveljavitve. To pomeni, da dela terjatve, ki ga
pobudnik občini še ni plačal in občini do odločitve ustavne-
ga sodišča še ni bil prisojen s pravomočno odločbo, občina
od njega ni več upravičena zahtevati. Razveljavljeni sklep je
občina sprejela le za leto 1997 in je s potekom tega leta
prenehal veljati. Vrednosti točke za leto 1998 občina ni
določila, zato od pobudnika tudi ni upravičena izterjati po-
vračila, ki mu ga je zaračunala v tem letu.

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

drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: namestnik
predsednika mag. Matevž Krivic ter sodnici in sodniki dr.
Miroslava Geč-Korošec, dr. Tone Jerovšek, Franc Testen,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-40/97-40
Ljubljana, dne 21. maja 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1967. Odločba o ugotovitvi, da 7. člen pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o
oddajanju neprofitnih stanovanj v najem v delu, ki
se nanaša na točko 5.1. Pojasnil za izpolnjevanje
obrazca za oceno stanovanjskih razmer, ni v
neskladju z ustavo in zakonom, če se razlaga
tako, da se kot mlade družine upoštevajo ne
samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti začetem na pobudo Lenče Arko Fabjan iz Ljub-
ljane na seji dne 28. maja 1998

o d l o č i l o:

Določba 7. člena pravilnika o spremembah in dopolni-
tvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 31/97) v delu, ki se nanaša na točko
5.1. Pojasnil za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanj-
skih razmer, ni v neskladju z ustavo in zakonom, če se
razlaga tako, da se kot mlade družine upoštevajo ne samo
življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse
druge družinske oblike.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izpodbija v izreku navedeno določbo

pravilnika, s katero se spreminjajo Pojasnila za izpolnjevanje
obrazca za oceno stanovanjskih razmer. V neskladju s 14. in
53. členom ustave naj bi bil tisti del določbe, po kateri se le
življenjska skupnost najmanj enega otroka z dvema odrasli-
ma osebama šteje za mlado družino. Pobudnica navaja, da
gre v njenem primeru za življenjsko skupnost ene odrasle
osebe z dvema otrokoma. Pri točkovanju stanovanjskih in
drugih razmer njene družine niso šteli za mlado družino,
čeprav so jo upoštevali kot družino z večjim številom otrok in
tudi družino z manjšim številom zaposlenih. Meni, da sporna
določba brez razumnega razloga neenako obravnava druži-
ne – življenjske skupnosti enega ali več otrok z eno odraslo
osebo v primerjavi z družinami – življenjskimi skupnostmi
enega ali več otrok z dvema odraslima osebama. Zgolj var-
stvo družin z dvema odraslima osebama naj bi bilo tudi v
nasprotju s 53. členom ustave.

2. Pobudnica predlaga tudi začasno zadržanje izvrše-
vanja izpodbijane določbe. Navaja, da bi se z upoštevanjem
točk kot mlada družina uvrstila najmanj na deseto mesto na
prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj. Težko
popravljiva posledica naj bi bila v nedodelitvi stanovanja po
tem razpisu. Vprašanje naj bi namreč bilo, ali bi se na nekem
novem razpisu uvrstila na prednostno listo.

3. Minister za okolje in prostor v odgovoru na pobudo
navaja, da neprofitna stanovanja oddaja v najem neprofitna
stanovanjska organizacija. Ta je na podlagi pravilnika o po-
sebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organi-
zacij dolžna upoštevati prioritete, določene v drugem od-
stavku 91. člena stanovanjskega zakona. Ena od prednost-
nih kategorij so tudi mlade družine. Pojma mlade družine
zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ne pozna.
Uvedla naj bi ga bila stanovanjska zakonodaja že v letu
1972, ohranja ga stanovanjski zakon, pozna pa ga tudi
resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Repub-
liki Sloveniji.

4. Pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stano-
vanj v najem je opredelil merila za dodelitev socialnih stano-
vanj in je točkovanje določil glede na izvrševanje roditeljske
pravice v različnih življenjskih skupnostih. Dodatno so toč-
kovane tudi samohranilke oziroma samohranilci (“enorodi-
teljske družine“) – ne glede na starost roditelja. Pravilnik o
oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, ki naj bi bil glede
na vsebino razmerij, ki jih ureja, razbremenjen situacij pre-
težno socialne narave, ne točkuje posebej tako različnih
življenjskih skupnosti. V obeh pravilnikih pa je bilo glede na
zakonske obveze potrebno opredeliti kriterij za mlado druži-
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no. Minister meni, da pojem družine, kot ga uporablja pravil-
nik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, smiselno ne
odstopa od zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
po katerem je družina življenjska skupnost staršev in otrok.
Minister še navaja, da je zmotno stališče pobudnice o uvrsti-
tvi na najmanj deseto mesto na prednosti listi, če bi se njena
družina štela za mlado družino. V takem primeru bi bilo
namreč treba ustrezno prevrednotiti tudi številne primere
prosilcev v podobni situaciji.

B)
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

6. Neprofitna stanovanja oddajajo v najem neprofitne
stanovanjske organizacije pod posebnimi pogoji, ki jih pred-
piše pristojni resorni minister (93. člen stanovanjskega za-
kona). Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih
stanovanjskih organizacij (Uradni list RS, št. 64/93) v 8. čle-
nu določa, da se neprofitna stanovanja oddajajo v najem po
prednostni listi, oblikovani na podlagi javnega razpisa, po
določbah posebnega pravilnika. Neprofitna stanovanjska or-
ganizacija je dolžna oddajati (neprofitna) stanovanja po prio-
ritetah iz drugega odstavka 91. člena stanovanjskega zako-
na za tiste kategorije prosilcev, ki niso upravičeni do dodeli-
tve socialnega stanovanja v najem.

7. Stanovanjski zakon v drugem odstavku 91. člena
določa, kdo ima prednost pri uporabi sredstev Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije. Med temi so tudi mlade
družine, družine z večjim številom otrok, družine z manjšim
številom zaposlenih in družine z invalidnim članom. Pri obli-
kovanju prednostne liste za oddajanje neprofitnih stanovanj
je treba torej upoštevati, da morajo imeti te kategorije druži-
ne prednost.

8. Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v
najem so tisti državljani, ki presegajo dohodkovni cenzus za
dodelitev socialnega stanovanja, ne presegajo pa dohod-
kovnega cenzusa, določenega v prvem odstavku 2. člena
pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (v nada-
ljevanju: pravilnik). S spremembami pravilnika je bil določen
še dodaten izključevalni kriterij: kadar je neprofitna stano-
vanjska organizacija ustanovljena za razreševanje stanovanj-
skih vprašanj določene skupine prebivalstva, so upravičenci
le tisti, za katerih reševanje stanovanjskih vprašanj je taka
neprofitna stanovanjska organizacija ustanovljena. Kadar pa
gre za “splošno“ neprofitno stanovanjsko organizacijo, je
pripadnost taki skupini lahko le eden od kriterijev, po katerih
se oblikuje prednostni vrstni red upravičencev. Pravilnik o
porabi sredstev stanovanjskega sklada v 22. členu govori o
“medsebojni vplivnosti posameznih kriterijev, uteževanju kri-
terijev“.

9. Sporna opredelitev pravilnika določa, da se za mla-
do družino šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri
nobeden od staršev ni star več kot 35 let. V obravnavani
zadevi ni sporno, da dodatno točkovanje po kriteriju mlade
družine daje tej kategoriji upravičencev določeno prednost v
primerjavi z ostalimi upravičenci. Tudi ni sporna starostna
meja 35 let, o čemer je ustavno sodišče že odločalo v
postopku presoje ustavnosti in zakonitosti petega odstavka
8. člena pravilnika o porabi sredstev stanovanjskega sklada

(zadeva št. U-I-77/95, OdlUS IV, 76). Sporno je le dejstvo,
da se kot mlade družine upoštevajo samo t.i. popolne druži-
ne, torej družine kot življenjske skupnosti obeh staršev in
(najmanj enega) otroka, ne pa tudi družine, v kateri živi le
eden od staršev.

10. Po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 14/89 – prečiščeno besedilo; v nada-
ljevanju: ZZZDR) je družina življenjska skupnost staršev in
otrok. To, kar neko življenjsko skupnost opredeljuje kot
družino, je otrok. Prav zaradi koristi otrok uživa družina tudi
posebno družbeno varstvo. Po zakonu torej ni družine brez
otrok.

11. Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/93 – v nadaljeva-
nju: resolucija) med načeli, na katerih temelji družinska poli-
tika, na prvih mestih navaja usmerjenost k vsem družinam
ter upoštevanje pluralnosti družinskih oblik in različnih po-
treb, ki iz tega izhajajo. Med posebnimi cilji družinske politi-
ke je navedena tudi pravna in dejanska izenačitev (v statusu
in pravicah) vseh družinskih oblik.

12. Temeljna oblika družine, ki se tudi praviloma razu-
me s pojmom družine, je življenjska skupnost obeh staršev
in otrok. Že ZZZDR (v 7. členu) razširja pojem družine na
življenjsko skupnost posvojitelja in posvojenca, s tem ko to
razmerje izenači z razmerjem med starši in otroki. Resolucija
(na deklarativni, ne na normativni ravni) šteje za družino tudi
vse življenjske skupnosti otrok in odraslih oseb, ki trajno
skrbijo zanje: stari starši in vnuki, rejniki in rejenci, skrbniki
in otroci pod skrbništvom.

13. Stanovanjski zakon v 5. členu opredeljuje kot pri-
merno najemno stanovanje tisto stanovanje, ki zadošča sta-
novanjskim potrebam najemnika in njegovih ožjih družinskih
članov, če živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. Kdo so
ožji družinski člani, določa 6. člen stanovanjskega zakona.
Pojem “ožjega družinskega člana“ je širši kot pojem družine
– pravilnik o porabi sredstev stanovanjskega sklada v 8. čle-
nu na primer za skupno gospodinjstvo treh generacij ožjih
družinskih članov uporabi pojem “razširjena družina“.

14. Življenjska skupnost, ki jo pravno opredeljujemo
kot družino, torej ni nujno samo življenjska skupnost staršev
(roditeljev) in njihovih otrok. Ob tem pa si zakonske določbe
o opredelitvi družine tudi ni mogoče razlagati tako, da bi se
kot družina štele samo življenjske skupnosti dveh odraslih
oseb in otroka, oziroma tako, da bi neka življenjska skup-
nost zaradi izgube enega od staršev – na primer zaradi smrti
ali ločitve – izgubila (pravni) status družine. ZZZDR v 114. in
115. členu določa, da v primerih ločenega življenja staršev
oziroma kadar je živ samo eden od staršev, izvršuje roditelj-
sko pravico tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

15. Iz navedenega izhaja, da je tudi življenjsko skup-
nost matere z enim ali več otroki treba šteti za družino. V
konkretnem primeru je bila tudi pobudnica točkovana kot
družina: kot družina z večjim številom otrok, družina z manj-
šim številom zaposlenih in posredno tudi po stanovanjski
površini na družinskega člana.

16. Ustavno sodišče je že v več svojih odločbah – med
drugim tudi v citirani odločbi OdlUS IV, 76 – odločilo, da
načelo enakosti normodajalcu ne preprečuje, da v mejah
svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo določena
podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih
vezal različne pravne posledice. Gre za vprašanje, ali je
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pravilnik zakonski pojem “mlade družine“ smel opredeliti
tako, da se za mlade družine štejejo le t.i. popolne družine:
oba starša in otrok.

17. V skladu z načelom legalitete mora biti zakonsko
pooblastilo izvršilni veji oblasti za izdajo upravnih aktov po
vsebini, namenu in obsegu dovolj določno in omejeno, da je
ravnanje uprave oziroma nosilcev javnih pooblastil v določe-
nem obsegu za državljana predvidljivo. To načelo pa zako-
nodajalcu ne prepoveduje uporabe generalnih klavzul in
nedoločenih pravnih pojmov. Podzakonski predpis mora v
takem primeru vsebino nedoločenega pravnega pojma do-
ločiti tako, da je s tem dosežen cilj zakonske norme. Upravni
predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil sme
zakonsko normo dopolnjevati le do te mere, da z dopolnje-
vanjem ne zožuje z zakonom urejenih pravic in obveznosti.
Stremeti mora le za tem, da zakonsko normo dopolni tako,
da bo dosežen njen cilj.

18. Drugi odstavek 91. člena stanovanjskega zakona
ne daje podlage za različno obravnavanje družin glede na
njihove različne oblike – torej tudi ne glede na to, ali jo
“sestavljata“ oba starša ali le en sam. Prednost daje le kakr-
šnikoli obliki družine, ki je “mlada“, ki ima večje število
otrok, ki ima manjše število zaposlenih ali ki ima invalidnega
člana. Enostarševske družine pa ne gre enačiti s t. i. samo-
hranilstvom, ki se nanaša na preživljanje otroka, kar je ob-
veznost obeh staršev tudi na primer po razvezi zakonske
zveze. Tudi pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih sta-
novanj v najem upošteva samohranilstvo le kot dodatni so-
cialni kriterij na podlagi prvega odstavka 102. člena stano-
vanjskega zakona. Namen stanovanjskega zakona, kot izha-
ja tako iz drugega odstavka 91. člena kot iz drugega odstav-
ka 102. člena, je dati prednost pri dodeljevanju neprofitnih
in socialnih stanovanj tudi mladim družinam, ne glede na
njihovo dejansko obliko, torej vsem tistim oblikam družine,
ki jih pravo kot take priznava, ne pa samo “popolnim“ mla-
dim družinam.

19. Izpodbijana določba pravilnika zato ni v neskladju s
120. in 153. členom ustave, če se razlaga tako, da se kot
mlade družine upoštevajo ne samo življenjske skupnosti
obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge pravno priznane
družinske oblike. Samo za tako razlago izpodbijane določbe
pravilnika je najti podlago v drugem odstavku 91. člena
stanovanjskega zakona in zagotavlja spoštovanje ustavnega
načela enakosti (14. člen ustave).

20. Kadar se izpodbijana norma v praksi lahko razume
in uporablja na več načinov, od katerih so nekateri ustavno
dopustni, drugi pa ne, razveljavitev ali odprava norme ne bi
bila smiselna. Prizadela bi tudi primere, ko je bila norma
uporabljena v skladu z ustavo. Zato je ustavno sodišče ohra-
nilo izpodbijano določbo pravilnika v njenem nespornem
oziroma z ustavo skladnem obsegu oziroma pomenu, hkrati
pa z ustavo neskladno uporabo izpodbijane norme izločilo iz
pravnega reda. Kolikor je zaradi neustavne uporabe izpodbi-
jane določbe v posameznih primerih prišlo do kršitve člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin, bo ustavno sodišče
lahko posredovalo v postopku morebitne ustavne pritožbe –
kolikor tudi na podlagi te odločbe kršitve ne bodo odpravlje-
ne že v postopkih s pravnimi sredstvi pred pristojnimi organi
oziroma sodiščem.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1968. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj
1998

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/98, 35/98, 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 Slove-
nije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1998

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih maja 1998 v primerjavi z aprilom 1998 je bil
–0,010.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do maja 1998 je bil 0,004.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do maja
1998 je bil 0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih maja 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnje-
ga leta je bil 0,059.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno maja 1998 v
primerjavi z aprilom 1998 je bil 0,005.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
maja 1998 je bil 0,049.

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

8. Koeficient rasti cen na drobno maja 1998 v primer-
javi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,091.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebš-
čin od začetka leta do maja 1998 v primerjavi s povprečjem
leta 1997 je bil 0,066.

Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 3. junija 1998.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

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

40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) v sestavi: namestnik predsednika mag. Matevž Kri-
vic ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr.
Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, Franc Testen, dr. Lojze
Ude, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Zupančič je dal pritr-
dilno ločeno mnenje.

U-I-71/98-10
Ljubljana, dne 28. maja 1998.

Namestnik predsednika
mag. Matevž Krivic l. r.
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OBČINE

BOHINJ

1969. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 6/89)

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 9. in
125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97
– prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj, na
41. redni seji dne 27. maja 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Bohinj

(Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89)

1. člen
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolni-

tve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bohinj (PUP Bohinj).

2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP Bohinj se nanašajo na

določitev območij urejanja, ki sledijo spremembam in dopol-
nitvam sestavin prostorskega plana Občine Bohinj, objavlje-
ne v Uradnem listu RS, št. 19/97 in 22/97.

3. člen
V 67. členu poglavja c) Objekti v odprtem prostoru,

pod A) NOVOGRADNJE, za zadnjim stavkom se doda na-
slednje besedilo:

“Na zemljiščih, del parc. št. 879, 885/4 in 880 k.o.
Bohinjska Bistrica je dovoljena gradnja infrastrukturnih ob-
jektov (mHE) pod skupnimi merili in pogoji, ki veljajo za
novogradnje.”

4. člen
V kartografskem delu odloka se prenesejo meje morfo-

loških enot na naslednje parcele:

Parcelna številka Morfološka Geodetska Predvideni
in katastrska občina enota identifikacija prostorsko

izvedbeni načrti

783, k.o. Nomenj U – No Boh. Bistrica 8
del 72/1, k.o. U – BB1 Boh. Bistrica 15
Boh. Bistrica

5. člen
Na koncu 58. člena se doda naslednje besedilo:
“Na zemljišču, parc. št. 783 k.o. Nomenj je dovoljena

gradnja turistično rekreacijskega centra, pod skupnimi merili
in pogoji, ki veljajo za novogradnje.

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

nem listu RS.

Št. 032-00-19/98
Bohinjska Bistrica, dne 27. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

1970. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Triglavski narodni park

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 9. in
125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97
– prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj, na
41. redni seji dne 27. maja 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Triglavski narodni park

(Uradni list RS, št. 16/91)

1. člen
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolni-

tve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Triglavski narodni park (PUP TNP).

2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP TNP se nanašajo na

določitev območij urejanja, ki sledijo spremembam in dopol-
nitvam sestavin prostorskega plana Občine Bohinj, objavlje-
ne v Uradnem listu RS, št. 19/97.

Spremembe in dopolnitve PUP TNP se nanašajo tudi
na uskladitev meje območja urejanja S7/2 z mejo zazidljivo-
sti, ki je opredeljena v kartografskem delu sestavin prostor-
skega plana Občine Bohinj.

3. člen
V kartografskem delu odloka se prenesejo meje morfo-

loških enot na naslednje parcele:
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Parcelna številka Morfološka Geodetska Predvideni prostorsko
in katastrska občina enota identifikacija izvedbeni načrti

del 1128/3, del 1130/3 k.o. Savica T 9/1 Boh. Bistrica 13 UN
del 1152/2 k.o. Savica Boh. Bistrica 12 UN
1068/1, 1069, 1079/1, 1079/2 k.o. Savica Boh. Bistrica 13 UN
1134, 1133/1 k.o. Studor T 2 Boh. Bistrica 3 UN
del 658/1 k.o. Gorjuše K 6/5 Bled 46
del 1104/9, del 1104/22 k.o. Savica T 9/2 Boh. Bistrica 13
779/1 k.o. Studor S 7/2 Boh. Bistrica 3
del 771/1, 771/3 k.o. Studor S 7/2 Boh. Bistrica 3
735/2 k.o. Studor S 7/2 Boh. Bistrica 3
del 910/3 k.o. Gorjuše K 6/6 Bled 47
del 1385/1, 1383 del, k.o. Gorjuše K 6/6 Boh. Bistrica 7
105/1 k.o. Gorjuše K 6/5 Boh. Bistrica 6

4. člen
V kartografskem delu odloka se uskladi zahodna meja

območja urejanja S7/2 z mejo zazidljivosti, ki je opredeljena
v kartografskem delu sestavin prostorskega plana Občine
Bohinj.

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

nem listu RS.

Št. 032-00-20/98
Bohinjska Bistrica, dne 27. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

CERKNO

1971. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), prvega odstavka 5. člena in zadnjega
odstavka 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/92 in 8/96), 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95) in 25. člena statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) sta Občinski sveti občine
Idrija na seji dne 12. 3. 1998 in Občinski svet občine
Cerkno na seji dne 21. 5. 1998 sprejela

O D L O K
o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Idrija in Občina Cerkno (v na-

daljnjem besedilu: ustanoviteljici) ustanavljata javni zdravs-
tveni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti
Zdravstveni dom Idrija (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Ustanoviteljske pravice občin izvršujeta občinska sveta
obeh občin. Medsebojne pravice in obveznosti uredita s
posebno pogodbo.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Idrija.
Skrajšano ime: ZD Idrija.
Sedež zavoda je: Idrija, Otona Župančiča 3.
V sestavi ZD Idrija deluje tudi Zdravstvena postaja Cerkno.

III. ORGANIZIRANOST ZAVODA

3. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in stro-

kovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje
dejavnosti, določa statut zavoda.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen
Zavod izvaja dejavnosti na primarni ravni v skladu s

7. členom zakona o zdravstveni dejavnosti in po naslednji
standardni klasifikaciji:

N/85.121 osnovna zdravstvena dejavnost,
N/85.122 specialistična ambulantna dejavnost,
N/85.130 zobozdravstvena dejavnost,
N/85.141 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne

opravljajo zdravniki,
N/85.143 druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
K/73.104 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju medicine.
V okviru naštetih dejavnosti zavod izvaja tudi medicin-

sko izvedensko dejavnost in vzgojno-izobraževalno ter publi-
cistično zdravstveno dejavnost.

Delovanje zavoda podrobno določa statut zavoda.
V tem členu naštete dejavnosti se izvajajo v sodelova-

nju in koordinaciji z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravs-
tvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno
službo.

V. ORGANI ZAVODA

5. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah

pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta
odlok oziroma statut zavoda:

– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Mandat organov traja štiri leta.
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Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določata
zakon ali statut.

1. Svet zavoda

6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– trije predstavniki ustanoviteljic.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno po

postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut
zavoda.

Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev ime-
nuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta in
sicer dva Občinski svet občine Idrija, enega pa Občinski
svet občine Cerkno.

7. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejejo

zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– sprejema pravila za oddajo poslovnih prostorov v

najem,
– oddaja v najem poslovne prostore,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglas-

jem ustanoviteljic,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odlo-

čitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev

dejavnosti,
– daje ustanoviteljicama in direktorju zavoda predloge

in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev

zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem

ustanoviteljic,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, ko-

misije II. stopnje, izvršilnih organov in stalnih ali občasnih
komisij,

– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem
aktom.

2. Direktor

8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, določene z zakonom in statutom zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s

soglasjem ustanoviteljic.

9. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje,
– odgovarja za zakonitost dela, odloča o sklenitvi de-

lovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe v skladu z določili statuta,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovor-

nostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom

in nalogam,

– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v
pristojnosti sveta zavoda,

– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.

3. Strokovni svet

10. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sve-

ta določa statut zavoda.

VI. DELOVNA RAZMERJA

11. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju

in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zako-
ni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.

VII. VIRI IN SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

12. člen
Ustanoviteljici in država zagotavljajo pogoje za delo

zavoda.
Ustanoviteljici zagotavljata zavodu sredstva in premo-

ženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka,
razen objektov sklada skupne porabe, ki jih zavod izkazuje
na dan 31. 12. 1997 v skladu z veljavno računovodsko
zakonodajo.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje.

Zavod nepremičnine, ki so mu dane v upravljanje, ne
more odtujiti in obremeniti brez soglasja ustanoviteljic.

13. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za opravljene

zdravstvene storitve, iz sredstev državnega proračuna, iz
sredstev proračunov ustanoviteljic v okviru dogovorjenega
programa, iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi
delavci in zasebnimi zdravstvenimi sodelavci ter iz drugih
virov (dotacije, darila…).

14. člen
Ustanoviteljici iz občinskega proračuna zagotavljata

sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zako-
nom in tem odlokom na podlagi sprejetega letnega proraču-
na občin.

15. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za

nabavo specifične in nadstandardne opreme ali za izvedbo
nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izva-
janje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev nepo-
sredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na
ravni ustanoviteljic.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

16. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki

jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod po predhod-

nem soglasju ustanoviteljic nameni za razvoj, medicinsko –
tehnološko posodobitev in opravljanje dejavnosti ter stimula-
tivno nagrajevanje delavcev.
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17. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v

medletnem in letnem poslovnem poročilu, krijeta ustanovite-
ljici le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanoviteljici pa
ugotovita, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslo-
vanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi
elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora
zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število
delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s
programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da je realizirana
masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkulira-
nih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.

Primanjkljaj sredstev krijeta ustanoviteljici v sorazmer-
ju z vzroki povzročitve v posamezni občini, če se teh ne da
ugotoviti, pa upoštevajoč število prebivalcev posamezne
občine.

18. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč iz-

plačanih plač, krije zavod sam.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

19. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s

katerim razpolaga.
Zavod ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa

pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je po-
trebno soglasje ustanoviteljic.

20. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne

posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlo-
kom in vpisom v sodni register.

21. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direk-

tor brez omejitev.

22. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje

stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z ustanoviteljicama
oddal v najem ali v zakup koncesionarjem, ter vzdrževati in
obnavljati svojo opremo v teh prostorih, v skladu s pogodbo.

23. člen
Zavod je dolžan dati koncesionarju možnost najema

prostih prostorov in opreme ali odkupa opreme ter omogo-
čiti vlaganje lastnih najemnikovih sredstev v prostore in
opremo.

X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

24. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda, ki jih

le-ta prevzame in se zanje obveže le iz pravnih poslov v
okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter na
osnovi programa dela zavoda, h kateremu sta dali predhod-
no soglasje.

XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN ZAVODA

25. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicama najmanj enkrat letno

pošiljati podatke o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki
so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljic.

26. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati sredstva za

njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki,
ki velja za občinski proračun ter po vrsti sredstev, ki jih za
delo zavoda zagotavljata ustanoviteljici.

Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven
dogovorjenega programa.

27. člen
Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje k:
– določbam statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– najetju dolgoročnih kreditov,
– pri razpolaganju z nepremičninami,
– pri razporejanju presežka prihodkov nad odhodki.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določbami tega odlo-

ka najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka.

29. člen
Dosedanji svet zavoda in direktor zavoda opravljata

svojo funkcijo do izteka mandata.

30. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik

zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki je vpisan v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku
št. 1-1752-00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega
zavoda.

31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi javnega zavoda “Zdravstveni dom Idrija” z dne 14. 5.
1991 (Uradni list RS, št. 21/91) in odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Idrija z dne 14. 4. 1992 (Uradni list RS, št. 21/92).

32. člen
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 50111-4/97
Idrija, dne 12. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

Št. 002-01/98
Cerkno, dne 21. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
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HRPELJE-KOZINA

1972. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Hrpelje-Kozina

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 39. in 45.d člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 28/86) in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 44/97) in 9. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina,
je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 30. redni seji dne
8. 6. 1998  sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

in srednjeročnega družbenega plana Občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990

za območje Občine Hrpelje-Kozina

1. člen
(splošne in uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročne-
ga in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine
Hrpelje-Kozina:

Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen 1989 (Uradne
objave št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave št.
37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave št. 5/92), dopol-
njen 1996 (Uradni list RS, št. 37/96);

in
Družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986-1990

(Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa
1989 (Uradne objave št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne
objave št. 37/89) in 1992 (Uradne objave št. 5/92), dopol-
njen 1996 (Uradni list RS, št. 37/96).

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in družbenega plana se nanašajo na spremembo
trase avtoceste na odseku od Kozine do Klanca.

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Spreminja se odlok o dolgoročnem planu tako, da
ostane tekstualni del enak, spremenijo in nadomestijo pa se
karte:

– Zasnova prometnega omrežja (karta 5.3) 1:25.000.

3. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)

Spreminja se odlok o družbenem planu tako, da osta-
ne tekstualni del enak, spremenijo in nadomestijo pa se
karte:

– Prometno omrežje (karta 5.3) 1:25.000 – družbeni
plan

in v kartografski dokumentaciji v M 1:5000 – Namen-
ska raba prostora

– Kozina 3
– Kozina 4

– Kozina 13
– Kozina 14.

Programska zasnova

4. člen
(programska zasnova)

Srednjeročni plan se dopolni s programsko zasnovo za
avtocestni odsek Kozina–Klanec. Programska zasnova
obravnava območje avtocestnega odseka Kozina–Klanec s
priključkom, cestninsko postajo, avtocestno vzdrževalno ba-
zo in oskrbno postajo v Kozini.

Programska zasnova podrobno opredeljuje predviden
poseg in določa:

– območje po parcelnih številkah,
– organizacijo dejavnosti,
– tehnološke pogoje in omejitve,
– podrobnejšo namensko rabo površin,
– infrastrukturna omrežja objekte in naprave,
– usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko

oblikovanje,
– usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine

ter značilnih kakovostnih prvin krajine,
– usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in de-

lovnega okolja,
– usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito.

OBMOČJE PO PARCELNIH ŠTEVILKAH
Ureditveno območje obsega:
– avtocesto (območje izključne rabe po predpisih o

cestah),
– deviacijo dosedanje magistralne ceste M-12 (novo

obvoznico),
– deviacije dosedanje magistralne ceste M-10,
– deviacije drugih cest in poti,
– površine začasne rabe,
– površine za prestavitve infrastrukturnih vodov in na-

prav,
– površine za vodnogospodarske ureditve in varovanje

voda,
in obsega naslednje parcele:

K.o. RODIK
1102/148, 1102/261, 1102/263, 1102/27,

3159/3, 3187/3, 3187/6

K.o. DRAGA
1238/1, 1272, 1273

K.o. PREŠNICA
3638, 3641, 3643, 3644, 3650/2, 3651, 3653/1,

3653/2, 3654/1, 3654/2, 3655, 3656/1, 3657/1,
3657/2, 3657/3, 3658, 3659/1, 3659/2, 3660, 3661,
3662, 3692, 3694, 3695/1, 3695/2, 3696, 3697, 3698,
3699, 3702, 3703, 3704/1, 3704/2, 3705/1, 3705/2,
3706/1, 3706/2, 3707, 3721, 3722/2, 3723, 3724,
3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732,
3733, 3734/1, 3734/2, 3735/1, 3735/2, 3736, 3737,
3738/1, 3738/2, 3739, 3740, 3741/1, 3741/2,
3742/1, 3742/2, 3743, 3745/1, 3745/2, 3746, 3747,
3748, 3749, 3750, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755,
3756, 3757, 3759/1, 3759/2, 3761/2, 3762/1,
3762/2, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3764,
3766/1, 3766/2, 3767/1, 3767/2, 3768/1,
3768/2,3769, 3770/2, 3771, 3772, 3773/1, 3773/4,
3775, 3776, 3779/1, 3779/2, 3780/1, 3780/2,
3784/3, 3784/4, 3785/1, 3785/2, 3785/3, 3785/4,
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3790/1, 3790/2, 3790/3, 3790/4, 3791/1, 3791/2,
3791/3, 3791/4, 3792, 3793/2, 3793/3, 3796,
3798/1, 3798/2, 3799, 3821, 4319/8, 4321/1,
4321/2, 4322/2, 4324/1, 4325/1, 4326/2, 4328/1,
4328/2, 4545/1, 4545/3, 4545/4, 4547, 4570, 4572,
4573, 4574,

K.o. OCIZLA
223, 3308/2,3322, 3323/1, 3323/2, 3324/1,

3324/2, 3325, 3327/1, 3327/2, 3327/3, 3330/1,
3330/2, 3333, 3335/1, 3335/2, 3336/1, 3336/3,
3336/4, 3339/4, 3339/5, 3340/1, 3340/2, 3340/3,
3340/4, 3340/5, 3340/6, 3341/4, 3342, 3343/2,
3346/1, 3346/2, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419,
3477/3, 3483, 3484/1, 3484/2, 3485/1, 3485/2,
3485/3, 3488, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3496/1,
3496/2, 3498, 3500, 3501, 3505, 3506/1, 3506/2,
3506/3, 3506/4, 3506/5, 3509, 3510, 3511/1,
3511/2, 3512, 3513, 3514/1, 3521, 3522, 3551/1,
3551/2, 3553, 3554, 3555/1, 3555/2, 3555/3, 3556,
3557, 3559/1, 3559/2, 3559/3, 3559/4, 3560,
3561/1, 3561/2, 3561/3, 3562/1, 3562/2, 3562/3,
3562/4, 3562/5, 3562/6, 3562/7, 3563/2, 3563/3,
3564/1, 3564/3, 3569/1, 3569/2, 3570/1, 3570/3,
3574/1, 3574/2, 3578, 3592/1, 3592/2, 3592/5,
3593/2, 3593/3, 3593/4, 3594/1, 3594/2, 3596/1,
3596/2, 3597, 3599/1, 3599/2, 3609/1, 3610,
3611/1, 3611/2, 3612/1, 3612/2, 3613/1, 3613/2,
3614/1, 3614/2, 3614/2, 3616/2, 3616/3, 3617,
3619, 3620, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626/1, 3626/2,
3626/3, 3627, 3628/2, 3629, 3630, 3631, 3632/1,
3632/3, 3633/2, 3633/4, 3642/1, 3650, 3651/1,
3651/2, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660,
3661, 3662/2, 3662/2, 3662/3, 3664, 3665, 3666/1,
3666/3, 3666/4, 3667/2, 3668, 3669, 3670, 3671,
3672, 3673, 3678, 3679, 3680, 3684, 3685, 3686,
3687, 3688, 3689, 3690, 3701/1, 3701/3, 3701/4,
3746/1, 6122, 6123, 6130/1, 6131/4, 6146/1, 6147,
6148, 6150, 6151/1, 6152, 6155, 6160, 6161, 6163

K.o. HRPELJE
24, 25, 69/1, 143, 144, 279, 335/1, 335/2, 336/1,

336/2, 337, 340/11, 340/17, 3502/1, 3615/3,
3845/3, 3853/1, 3853/2, 3854/1, 3854/2, 3854/3,
3854/5, 3854/6, 3854/7, 408, 422, 426/1, 426/2,
427, 430/2, 430/2, 434, 435, 436, 438/1, 438/2, 440,
441, 442, 445/1, 445/2, 446, 447, 448/1, 449/1,
465/2, 467/1, 467/2, 467/3, 468, 469, 470/1, 470/2,
471, 472, 473/1, 473/2, 479/1, 479/2, 480, 481, 482,
484, 485, 486, 490, 494, 496, 581,, 696, 697/1, 706,
707, 708, 712, 713, 714/1, 714/2, 714/3, 716/1,
716/2, 2127, 2447/1, 2447/2, 2447/3, 2447/7, 2448,
2464, 2465, 2486/2, 2544/1, 2544/3, 2544/5,
2502/1, 2554/1, 2554/2, 2555, 2556/1, 2573, 2580,
2581, 2583, 2584, 2585, 2587, 2589, 2590, 2591,
2592, 2593/1, 2593/2, 2593/2, 2594, 2594, 2595,
2596, 2597, 2598, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602,
2603, 2604, 2605, 2606, 2607/1, 2607/1, 2607/3,
2607/4, 2608/1, 2608/2, 2609, 2610, 2611, 2612,
2613/1, 2613/2, 2614/1, 2614/2, 2615/1,2615/2,
2615/5, 2615/16, 2615/19, 2615/20, 2615/21,
2615/22, 2615/23, 2615/24, 2615/3, 2615/4,
2615/4, 2616, 2617, 2618, 2637, 2638, 2640, 2642/1,
2642/2, 2642/3, 2642/4, 2644, 2645, 2646, 2647,
2648, 2649/1, 2650/1, 2650/2, 2651/1, 2651/2,
2651/3, 2652/1, 2652/2, 2653, 2654, 2655, 2656,
2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664,

2664/1, 2664/2, 2664/3, 2665, 2666, 2667, 2668,
2669, 2670, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677,
2678/2, 2679/1, 2679/2, 2680/1, 2681, 2682, 2684,
2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2692, 2692, 2696,
2697, 2726/1, 2726/2, 2726/5, 2727, 2728, 2810,
2838, 2841/1, 2841/3, 2841/4, 2842/1, 2842/2,
2843/1, 2843/2, 2844, 2845/1, 2845/2, 2845/3,
2851, 2854/2, 2858/1, 2858/5, 2859, 2860, 2861,
2862/1, 2862/2, 2867/1, 2867/2, 2868, 2869, 2870,
2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877/1, 2882/1,
2882/2, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890/1, 2890/2,
2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896/1, 2896/2, 2897,
2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2906,
2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2913/4,
2914/1, 2916/2, 2921/3, 2921/5, 2922, 2924, 2930,
2931/1, 2931/2, 2932, 2933/1, 2933/2, 2934, 2942,
2969/1, 2969/5, 2980/1, 2980/2, 2981, 2982, 2983,
2984, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992,
2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023/1, 3023/2,
3024, 3025 3028/1, 3028/3, 3028/5, 3028/4, 3028/6,
3028/6, 3028/7, 3029, 3035, 3036, 3048, 3070,
3071/1, 3071/2, 3071/3, 3072/1, 3072/2, 3073,
3073/2, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080,
3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088,
3089/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3156, 3157,
3158, 3159, 3161, 3167, 3168, 3170, 3171, 3172,
3173, 3174, 3179, 3181/1, 3210/2, 3278/4.

Zaradi prestavitve komunalnih naprav so dodatno tan-
girane naslednje parcele:

Za elektro omrežje:
K.o. Hrpelje
2544/2, 2557, 2565, 2570,2571, 2572, 2840,

2905, 3065/1, 3067/2, 3854/2.

Za omrežje zvez
K.o. Ocizla
3310/12, 3310/49, 3316, 3317/1, 3317/2, 3318,

3319, 3321, 3543/3, 3550/1, 3552, 3582, 3587, 3588,
3589, 3590, 3591/1, 3632/2, 3634/1, 3634/2, 3635,
3636, 3638, 3639, 3640, 3642/2, 3643, 3645, 3648/1,
3662/4, 3701/2,  3691, 3748, 3749, 3751, 3752.

K.o. Prešnica
3631,3632, 3638, 3645.

Za omrežje vodovoda
K.o. Hrpelje
2544/4, 2605.

Za omrežje kanalizacije
K.o. Hrpelje
2877/2, 2853/2,2858/3, 2858/4, 2883, 2916/1,

2971/1, 2972, 2973, 2974.

Organizacija dejavnosti
Območje je primarno namenjeno avtocesti Kozina-Kla-

nec in obvoznici Hrpelja in Kozine z vsemi spremljajočimi
objekti in ureditvami kot so cestninska postaja, avtocestna
vzdrževalna baza in oskrbni center.

Odsek avtoceste je dolg 4,8 km.
Začetna točka odseka je nad Kozino na km 6,7 (kilo-

metraža po projektu), kjer se konča odsek avtoceste Diva-
ča–Kozina.
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Na začetku odseka je predvidena cestninska postaja in
priključek Kozina. Za njim je ob naselju Kozina in obstoje-
čem Motelu oskrbna postaja z bencinskim servisom, go-
stinstvom in dostopi do Motela.

Na km 11,5 je začasni izvoz, kjer se promet iz avtoce-
ste vključuje v obstoječo magistralno cesto.

Obvoznica Hrpelj in Kozine je dolga 2,9 km.
Začetna točka je zahodno od sedanje bencinske črpal-

ke, kjer je prevezana na sedanjo cesto Reka–Trst. Poteka
pod avtocesto in zavije severno od Kozine, prečka železnico
in se preko nasipa spušča severno od Hrpelj proti obstoječi
cesti Reka–Trst, na katero se priključi pri obstoječem ostrem
zavoju.

V prvi fazi se lahko gradi samo zahodni del obvoznice,
do priključka na obstoječo magistrlano cesto M-10 (Ljublja-
na–Koper), v naslednji fazi, ko to izkažejo prometne potre-
be, pa še zahodni del preko železniške proge in mimo
Hrpelj.

Tehnološki pogoji in omejitve
Dosedanjo magistralno cesto pušča avtocesta v rabi

zaradi potreb prometa med gradnjo in za kasnejši vzporedni
promet in izredne tovore.

Normalni prečni profil 26,60 m.

Namenska raba površin
V območju je največji del površin namenjen avtocesti,

avtocestni vzdrževalni bazi, oskrbni postaji in obvoznici
vključno s celotnim cestnim telesom (območjem izključne
rabe). V to so vključene površine usekov, nasipov ter siste-
mov za prečiščevanje vode in dostopnih poti do njih.

Manjši del območja zasedajo deviacije sedanjih cest.
Neposredna okolica območja ostaja v dosedanji rabi

kot urbane, gozdne in kmetijske površine.

Infrastrukturna omrežja
Odvodnjavanje in kanalizacija
Vso meteorno vodo s cestišča se zbira v ustrezno

dimenzionirano kanalizacijo do objektov za prečiščevanje.
Objekti za prečiščevanje so zasnovani kot zaporedna kom-
binacija usedalnika in ponikovalnice.

Fekalna kanalizacija je v obdobju do izgradnje sistema
kanalizacije za celotno naselje speljana do neprepustnih
greznic.

Druga infrastruktura
Zaradi gradnje avtoceste in drugih spremljajočih uredi-

tev se prestavi elektrovode DV 110kV, DV 35kV, 10(20) kV,
DV 35kV in nekatere nizkonapetostne vode.

Prestavi se vodovod do vodohrama pri Kozini in kanali-
zacijo proti Klancu.

Za potrebe cestninske postaje in oskrbnega centra pri
Kozini se izgradi nove priključke vodovoda, elektrike in tele-
komunikacijskega kabla.

Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste
mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upo-
števati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko obli-
kovanje

Odbojne ograje
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in

ne presegajo višine 0,75m, ločilni pas je zatravljen.

Objekti na avtocesti
Vsi objekti na avtocesti morajo biti arhitekturno obliko-

vani in usklajeni s krajinsko podobo prostora; s posebno
pozornostjo je treba načrtovati premostitve avtoceste.

Pri arhitektonskem in urbanističnem oblikovanju cest-
ninske postaje in celotnega priključka je treba upoštevati
krajinske značilnosti (turistično ponudbo območja, naravne
in kulturne znamenitosti).

Posegi v obcestni prostor
Kjer trasa preseka gozdne površine se najmanj v pasu

10m od useka s spodnjo bermo ali najmanj 10m od skrajne-
ga roba cestišča sanira in oblikuje nov gozdni rob. V tem
območju se odstrani bor (če gozdar ne odredi drugače) in
po potrebi dosadi avtohtone listavce, tako da se zagotovi
postopna vertikalna členitev vegetacije.

Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti mora-
jo biti izdelani in izvedeni v skladu s pogoji lokacijskega
načrta in morajo upoštevati krajinske značilnosti prostora.
Nove zasaditve se v največji možni meri navezujejo na obsto-
ječo vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve morajo
biti v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem. Vegetacijo se
odstrani le tam, kjer bo to nujno potrebno.

Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Prehajanje divjadi
Na odseku avtoceste ni posebnih podhodov namenje-

nih izključno za divjad. Obstoječe migracijske poti so na
severu omogočene z objekti na predhodnem odseku Diva-
ča–Kozina, na jugu pa z viaduktom preko doline potoka
Glinščice.

Podzemske jame
Potrebno je opazovanje eventualnih sprememb v ja-

mah ob gradnji avtoceste in posebno poostren nadzor, da
se v same jame in v njihovo bližino ne bi izlivale onesnažene
vode ali celo izlitja iz delovnih strojev.

Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja

Za varovanje bivalnega okolja pred hrupom se predvidi-
jo protihrupni nasipi oziroma protihrupne ograje pri naselju
Kozina in naselju Klanec.

Z monitoringom, ki se izvaja po izgradnji ceste, se
ugotovi potrebnost nadaljnjih ukrepov za zaščito bivalnega
okolja pred hrupom in pred plini in trdimi delci v zraku.

Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Protipožarne preseke, ki služijo hkrati kot komunikacija

v času gašenja požarov, morajo biti ponovno povezane.
Zato se dosedanje preseke povežejo na nove ceste.

Upoštevajo se tudi predpisi o varstvu pred požarom v
naravnem okolju.

Drugi ukrepi v zvezi z obrambo in zaščito niso potrebni.

Sestavni deli programske zasnove
Sestavni deli te programske zasnove so tudi karte:
1. Situacija obstoječega parcelnega

stanja z mejo območja kompleksnega urejanja M 1:2880
2. Namenska raba prostora v območju

kompleksnega urejanja M 1:5000
3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajin-

sko oblikovanje ter varovanje in izboljšanje naravnega in
bivalnega okolja M 1:5000

4. Komunalna in energetska infrastruktura M 1:5000
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5. člen
(končna določba)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št.  231/98
Hrpelje, dne 8. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

IDRIJA

1973. Odlok o spremembi odloka o priznanjih in
nagradah Občine Idrija

Na podlagi 11. in 26. člena statuta Občine Idrija (Urad-
ni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji
dne 4. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o priznanjih in nagradah

Občine Idrija

1. člen
V odloku o priznanjih in nagradah Občine Idrija (Uradni

list RS, št. 32/96) se spremeni drugi odstavek 8. člena
tako, da glasi:

Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev priznanja ter
denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog
komisije.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 90211-2/98
Idrija, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

JURŠINCI

1974. Merila za določanje dežurstev prodajaln na
območju Občine Juršinci

Na podlagi 4. člena pravilnika o obratovalnem času
prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97) in 12. člena statuta
Občine Juršinci (Uradni Vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
12/95), je Občinski svet občine Juršinci na seji, dne 14. 5.
1998 sprejel

M E R I L A
za določanje dežurstev prodajaln na območju

Občine Juršinci

1. člen
S temi merili se določajo kriteriji, ki jih morajo trgovci

upoštevati pri določanju dežurstev v okviru urnika obratoval-
nega časa prodajaln.

2. člen
Prodajalne obratujejo ob upoštevanju kriterijev določe-

nih s temi merili, kot dežurne prodajalne, če obratujejo izven
rednega obratovalnega časa, ki je določen s pravilnikom o
obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97) in
če obratujejo ob praznikih in dela prostih dnevih.

3. člen
Prodajalne lahko določijo obratovanje kot dežurne pro-

dajalne ob sobotah od 13. do 20. ure, ter ob nedeljah in
praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 13. ure, dalje pa le
v primerih iz 4. in 5. člena teh meril.

4. člen
Cvetličarne in prodajalne s turističnimi spominki lahko

določijo obratovanje kot dežurne prodajalne ob nedeljah in
praznikih in dela prostih dnevih med 13. in 16. uro.

5. člen
Specializirane prodajalne, v katerih se prodajajo pred-

vsem časopisi, revije, tobačni izdelki in podobno lahko dolo-
čijo obratovanje, kot dežurne prodajalne od ponedeljka do
sobote od 5. do 7. ure zjutraj.

Prodajalne z živili, v katerih se prodajajo predvsem
pekovski izdelki, lahko določijo obratovanje kot dežurne
prodajalne od ponedeljka do sobote od 6. do 7. ure zjutraj.

6. člen
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 330-14/98
Juršinci, dne 13. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

KOMEN

1975. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene
koristne stanovanjske površine, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87),
42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) in 16. člena statuta Občine Komen (Ur. objave št.
10/95 in Uradni list RS, št. 14/96) je Občinski svet občine
Komen na seji dne 28. maja 1998 sprejel
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O D L O K
o določitvi povprečne gradbene cene koristne

stanovanjske površine, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

in vrednosti stavbnega zemljišča

1. člen
S tem odlokom se določi povprečna gradbena cena

koristne stanovanjske površine, povprečni stroški komunal-
nega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega
zemljišča.

2. člen
Na dan 31. 12. 1997 znaša povprečna gradbena cena

za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje opremlje-
nosti 128.583 SIT.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča za III. stopnjo opremljenosti znašajo za m2:
– za komunalne objekte individualne rabe 5% od pov-

prečne gradbene cene iz 2. člena tega odloka;
– za komunalne objekte kolektivne rabe 6% od pov-

prečne gradbene cene iz 2. člena tega odloka.

4. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotkih od

povprečne gradbene cene iz 2. člena in znaša:
– za območje naselij Komen in Štanjel – 1,2%
– za območje naselij Brestovica, Gorjansko in Kobdilj

– 1,0%
– za vsa ostala naselja– 0,9%

5. člen
Cena, določena v 2. členu tega odloka se mesečno

revalorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko grad-
njo, ki ga objavlja GZS – sekcija za gradbeništvo in IGM
Slovenije.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Občino

Komen veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
stanovanjskih hiš, povprečnih stroških komunalnega oprem-
ljanja zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč na območju
Občine Sežana za leto 1991 (Uradne objave, št. 4/91) in
popravek odloka (Uradne objave, št. 9/91).

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-10/98-9
Komen, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

1976. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Komen

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Ur. obja-
ve, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96), 17. člena
zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) in 4. člena
pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št.
79/97), je Občinski svet občine Komen na seji dne 28. 5.
1998 sprejel

P R A V I L N I K
o dežurstvu prodajaln v Občini Komen

1. člen
S tem pravilnikom se ureja delovni čas prodajaln, ki

poslujejo izven rednega obratovalnega časa, določenega s
pravilnikom o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS,
št. 18/93).

2. člen
Kot merila za določitev dežurstev prodajaln se upošte-

vajo naslednje značilnosti območja občine:
– turizem;
– tranzitni cestni promet;
– gostota naseljenosti prebivalstva;
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih;
– nakupovalne navade potrošnikov.

3. člen
Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne proda-

jalne vsako soboto med 18. in 21. uro, ob nedeljah med
13. in 17. uro pa lahko na območju občine obratujeta kot
dežurni največ dve prodajalni z živili in sicer razporejeni po
teritorialnem načelu.

4. člen
V primeru dveh ali več zaporednih prazničnih in dela

prostih dni, prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne
prodajalne vsak dan praznika in dela prostega dne med 8. in
13. uro.

5. člen
Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi

lahko obratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah, prazni-
kih in dela prostih dnevih med 8. in 13. uro.

6. člen
Prodajalne z motornimi gorivi lahko obratujejo kot de-

žurne prodajalne ob sobotah med 18. in 21. uro, ob nede-
ljah, praznikih in dela prostih dnevih pa med 6. in 21. uro.

7. člen
Prodajalne s cvetjem lahko obratujejo kot dežurne pro-

dajalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med
8. in 13. uro.

8. člen
Pri določanju dežurstva prodajalne mora trgovec poleg

svojih poslovnih interesov upoštevati tudi merila in določbe
iz 2. do 7. člena tega pravilnika.

9. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika, sme pristojni

upravni organ občine dovoliti, da lahko prodajalne na celot-
nem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v
primeru:
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– večjih javnih prireditev;
– posebnih dogodkov, če tako narekuje širši javni inte-

res.
Dovoljenje za obratovanje velja samo v času trajanja

prireditve ali posebnega dogodka. Časovno obdobje se do-
loči ob nastanku vzroka.

10. člen
Določbe tega pravilnika uporablja upravni organ obči-

ne pri potrjevanju obratovalnega časa prodajaln na področju
Občine Komen.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-10/98-11
Komen, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

LJUTOMER

1977. Sklep o ustanovitvi javne službe “Pomoč na
domu” v Občini Ljutomer

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92), 6. člena pravilnika o standardih in
normativih (Uradni list RS, št. 52/95) in 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet
občine Ljutomer na 40. seji dne 25. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi javne službe “Pomoč na domu” v

Občini Ljutomer

1
Center za socialno delo Ljutomer bo od 1. 9. 1998

opravljal v okviru redne dejavnosti javno službo “Pomoč na
domu”.

2
V okviru javne službe “Pomoč na domu” bo zaposlene-

ga 0,16 strokovnega delavca z višjo izobrazbo in 3 laični
delavci z najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiranim pro-
gramom za izvajanje storitve.

Za obdobje od 1. 9. do 31. 12. 1998 se z zaposlenimi
sklene delovno razmerje za določen čas.

3
Razmerja med Občino Ljutomer in Centrom za social-

no delo Ljutomer se uredijo s pogodbo. Opredelijo se pogo-
ji, obseg in kvaliteta storitev, financiranje, torej obveznosti in
pravice naročnika in izvajalca storitev pomoči na domu kot
javne službe.

4
Župana Občine Ljutomer se pooblasti za podpis po-

godbe.

5
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 151-04-6/98-
Ljutomer, dne 27. maja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih. l. r.

MEDVODE

1978. Sklep o podaljšanju samoprispevka za naselje
Tehovec pri Medvodah

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu s
statutom KS Trnovec–Topol je svet Krajevne skupnosti
Trnovec–Topol na seji dne 1. 6. 98 sprejel

S K L E P
o podaljšanju samoprispevka za naselje Tehovec

pri Medvodah

1. člen
Podaljša se krajevni samoprispevek v delu KS Trnovec-

Topol naselje Tehovec pri Medvodah.

2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za

obnovo, rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste Tehovec–Stu-
denčice.

3. člen
Samoprispevek se podaljša za obdobje enega leta, to

je od 1. 5. 1998 do 30. 4. 1999.

4. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati občani s stalnim

bivališčem na Tehovcu z rednim virom dohodka in lastniki
nepremičnin (vikendov, hiš in drugih objektov), ki tu nimajo
stalnega bivališča.

Samoprispevek plačujejo zavezanci v 12 zaporednih
mesečnih obrokih po 5% netto prihodkov povprečja prejš-
njega leta.

Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca tekoče-
ga meseca.

5. člen
Samoprispevek vključuje tudi delo, material, prevoz in

druge storitve…
Opravljeno delo se obračunava po opravljenih urah.

Material se obračunava po tržni ceni, ki velja na trgu, prevoz
in ostale storitve pa na podlagi veljavnih cen in tarif.

Seznam zavezancev, za katere se podaljša samopri-
spevek po merilih iz prvega odstavka tega člena, vodi grad-
beni odbor, ki tudi določa vrednost ur in nadzor nad oprav-
ljenimi urami.
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6. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

žiro računu.
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral grad-

beni odbor.
Gradbeni odbor, ki je odgovoren za izvajanje del, ki se

financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka je dolžan po
končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru kraja-
nov tega območja, o višini in porabi teh sredstev.

8. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopri-

spevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona
o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).

9. člen
Plačila samoprispevka so opravičeni zavezanci po do-

ločilih 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 in 48/86).

Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti zave-
zanci po določilih tretjega odstavka 12. člena zakona o
samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86).

10. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom določeno, se

smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Urad-
ni list SRS, št. 35/85 in 48/86).

11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

in začne veljati z dnevom sprejema.

Tehovec, dne 2. 6. 1997.

Predsednik
Sveta KS Trnovec-Topol

Brane Tehovnik l. r.

1979. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka dne 31. 5. 1998

Volilna komisija Krajevne skupnosti Trnovec–Topol
daje

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka dne 31. 5. 1998

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Trnovec-
Topol ter sklepa KS Trnovec–Topol je bil dne 31. 5. 1998
opravljen referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka
v delu KS Trnovec–Topol naselje Tehovec pri Medvodah za
financiranje:

– obnove rekonstrukcije in asfaltiranje krajevne ceste
Tehovec–Studenčice.

Na območju Krajevne skupnosti Trnovec–Topol v na-
selju Tehovec je bilo eno glasovalno mesto, odprto od 7. do
19. ure.

Volilna komisija je ugotovila, da je bil postopek za uved-
bo samoprispevka izveden v skladu z zakonom in da ni bilo
nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja.

Izidi referenduma so naslednji:
– vseh volilnih upravičencev vpisanih v volilni imenik

je 22
– referenduma se je udeležilo 20 volilnih upravičencev

ali 90,1%
– ZA je glasovalo 20 volilnih upravičencev ali 100%
– PROTI ni glasoval nihče.
Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uvedbo

krajevnega samoprispevka izglasovan.

Predsednik
volilne komisije

Dominik Košir l. r.

POSTOJNA

1980. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta Postojna Center

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/95), 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/85, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93)
izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev ureditvenega načrta Postojna Center

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ure-

ditvenega načrta Postojna Center, ki ga je izdelala Area-
Line, d.o.o., Cerknica, pod št. 98/V-90, v maju 1998.

2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v I.

nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na
sedežu Krajevne skupnosti Postojna – 30 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va na sedežu Občine Postojna. Javnost bo o tem pravoča-
sno obveščena na krajevno običajen način.

3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo krajevni skupnosti ali Občini Postojna – Urad za gospo-
darjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje.

4
Ta sklep začne veljati takoj.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.
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ROGAŠKA SLATINA

1981. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Rogaška Slatina

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) in v skladu z določbami
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 70/97 in 10/98) je Občinski
svet občine Rogaška Slatina, na 35. redni seji dne 27. 5.
1998 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Rogaška Slatina

1. člen
V statutu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.

48/95 in 27/96) se v 1. členu beseda “Gabernik” nadome-
sti z besedo “Gabrnik”.

2. člen
V drugem odstavku 7. člena se beseda “Gabernik”

zamenja z besedo “Gabrnik”.

3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:
“Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji

del občine ali spremeni njegovo območje. Sprememba sta-
tuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni
njegovo območje lahko začne veljati šele po izteku mandata
sveta ožjega dela občine.

Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spre-
membo njihovih območij lahko da zbor krajanov ob podpori
najmanj 10% volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v
krajevni skupnosti oziroma njenem delu, ki obsega območja
posameznih naselij, katera želijo spremembo.

Pobuda iz drugega odstavka tega člena je lahko pod
enakimi pogoji podana s podpisi volilnih upravičencev na
posebnem obrazcu.

Pobudo iz drugega in tretjega odstavka tega člena mo-
ra občinski svet obvezno obravnavati.

Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremem-
bo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali
na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih
območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine.
Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega
dela občine.”

4. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava.
Krajevne skupnosti razpolagajo s premoženjem in na-

pravami v skladu z zakonom, tem statutom in odlokom iz
petega odstavka tega člena.

Organ odločanja v krajevni skupnosti je svet, ki opravlja
pretežno naloge, katere se nanašajo na prebivalce te skup-
nosti in ki so mu prenešene v izvajanje s tem statutom.

Krajevna skupnost opravlja predvsem naslednje na-
loge:

– skrbi za vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih
poti,

– upravlja s premoženjem namenjenim za potrebe kra-
jevnega prebivalstva,

– pospešuje kulturne in druge društvene dejavnosti,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na lokalne javne

službe.

Naloge, prenešene v upravljanje krajevnim skupnostim,
se podrobneje uredijo z odlokom, ki ga sprejme občinski
svet z dvotretjisko večino vseh članov.”

5. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a, 8.b in 8.c člen, ki

glasijo:

“8.a člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz:
– občinskega proračuna,
– s samoprispevkom,
– s prihodki od premoženja,
– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– s plačili za storitve.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Finančni načrt krajevne skupnosti, ki je vezan na prora-

čun občine in na prihodke iz drugih virov, je sestavni del
občinskega proračuna. Vsi prihodki in odhodki krajevnih
skupnosti so sestavni del občinskega proračuna.

8.b člen
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru

nalog določenih z zakonom, tem statutom in odlokom iz
8. člena tega statuta.

V pravnem prometu zastopa krajevno skupnost njen
predsednik skladno s sprejetimi sklepi njenega sveta.

Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vred-
nostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skup-
nosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju župana.

8.c člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z

vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgovar-

ja občina.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji prene-

ha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preide-
jo na občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo
pravne osebe, ki nastanejo z razdružitvijo ali pa z združitvijo
prejšnjih ožjih delov občine.”

6. člen
V prvem odstavku 10. člena se beseda “organov” za-

menja z besedo “sveta”.

7. člen
V 12. členu se črta tretja alinea 7. točke.

8. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Organi občine so občinski svet, župan, nadzorni od-

bor in občinska volilna komisija.”

9. člen
35. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti

poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij po-
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rabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem
ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe ob-
činskih proračunskih sredstev.

Naloge nadzornega odbora iz pristojnosti določenih v
prvih dveh alineah prvega odstavka tega člena so:

– preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni,
drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi
in sklepi občinskega sveta,

– preverjanje skladnosti zaključnega računa s proraču-
nom in odločitvami občinskega sveta,

– preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov
občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,

– periodično preverjanje pravilnosti in pravočasnosti
nalog izvrševanje občinskega proračuna,

– redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpo-
laganja z občinskim premoženjem.

Naloge nadzornega odbora iz pristojnosti določenih v
tretji alinei prvega odstavka tega člena so:

– proučevanje finančnih in obligacijskih listin, ki nasta-
jajo ob porabi sredstev,

– ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi
in določenimi nameni,

– izdelava nadzorstvenega zapisnika in poročila,
– proučevanje pripomb strank v postopkih nadzora,
– obveščanje pristojnih organov občine in predlaganje

ukrepov iz njihove pristojnosti,
– prijavljanje suma storitve prekrška ali suma storitve

kaznivega dejanja.

10. člen
Za 35. členom se dodajo novi 35.a in 35.b člen, ki

glasita:

“35.a člen
Nadzorni odbor po izvedenem postopku nadzora izde-

la poročilo, ki ga posreduje občinskemu pristojnemu organu
in osebi pri kateri je opravil nadzor.

Nadzorni odbor je dolžan podati občinskemu svetu
poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa prora-
čuna najkasneje deset dni pred sejo občinskega sveta, na
kateri se le ta obravnava in zagotoviti svojega predstavnika
na seji občinskega sveta.

Občinski organi so dolžni spoštovati mnenja, priporoči-
la in predloge nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi storiti vse za zagotovitev spoštovanja ugotovi-
tev nadzornega odbora.

35.b člen
Nadzorni odbor mora zagotoviti javnost svojega dela,

pri tem pa spoštovati uradne in poslovne skrivnosti ter do-
stojanstvo nadzorovanih, dobro ime in osebno integriteto
posameznikov.

Nadzorni odbor sme o svojem delu obvestiti javnost po
dokončnosti poročila iz 35.a člena. Poročilo nadzornega
odbora postane dokončno, ko je nadzorni odbor poročilo
vročeno nadzorovani osebi v pripombe in odgovor ponovno
obravnaval in izdelal dokončno poročilo s priporočili in pred-
logi ter ga predložil občinskemu svetu, županu in organom
porabnikov sredstev občinskega proračuna.”

11. člen
V tretjem odstavku 36. členu se črta besedilo “zainte-

resiranih organizacij v občini in občanov” ter vejica nadome-
sti s piko.

Četrti odstavek 36. člena se črta.

12. člen
Za 36. členom se dodajo novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.č,

36.d in 36.f člen, ki glasijo:

“36.a člen
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge ne-

profesionalno.
Za člana nadzornega odbora je lahko imenovana ose-

ba, ki izpolnjuje temeljne pogoje strokovnosti in ki pozna
finančno-računovodske predpise.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske uprave, člani svetov krajevnih skupnosti in člani poslo-
vodstev organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev.

36.b člen
Člane nadzornega odbora imenuje in razrešuje občin-

ski svet. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nad-
zornega odbora. Razlogi razrešitve so:

– izguba volilne pravice,
– trajna nezmožnost za opravljanje nalog člana nadzor-

nega odbora,
– pravnomočna obsodilna sodba na nepogojno kazen

zapora, daljšo od šest mesecev,
– neprenehanje opravljanja nezdružljivosti funkcije v

treh mesecih po imenovanju,
– začetek opravljanja nezdružljive funkcije,
– odstop.

36.c člen
Iz obravnave posamezne zadeve mora biti izločen član

nadzornega odbora, ki je v sorodstvenem razmerju z odgo-
vornimi osebami oziroma ima delovnopravne ali pogodbene
odnose z nadzorovano osebo.

O izločitvi iz prvega odstavka tega člena odloči nadzor-
ni odbor s sklepom, ki je sestavni del poročila.

36.č člen
Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan.
Na konstitutivni seji nadzorni odbor imenuje predsed-

nika.
Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni

odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in
predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah,
podpisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira
delo in strokovno pomoč ter pripravlja in vodi seje nadzorne-
ga odbora.

Predsednik nadzornega odbora lahko za opravljanje
posameznih nalog ali za nadomeščanje v času svoje odsot-
nosti pooblasti drugega člana nadzornega odbora.

36.d člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamez-
ne posebne strokovne naloge lahko opravi izvedenec, ki ga
na predlog nadzorega odbora imenuje občinski svet. Po-
godbo z izvedencem podpiše župan.

Strokovna pomoč župana obsega predvsem tekoče
obveščanje nadzornega odbora:

– o premoženjskopravnem in finančnem poslovanju ob-
čine,

– o aktih in sklepih občinskega sveta in župana,
– sklepanju pogodb.
Administrativna pomoč občinske uprave obsega pred-

vsem:
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– skrb za pripravo gradiva,
– predložitev dokumentacije,
– vodenje zapisnikov in izdelava pisnih odpravkov skle-

pov, poročil,
– tehnično izvedbo nadzorovanj organov in organizacij

porabnikov občinskega proračuna.

36.e člen
Podrobnejšo organizacijo dela nadzorni odbor določi v

poslovniku.

36.f člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v

občinskem proračunu v sredstvih za delo občinskih organov
in občinske uprave.

13. člen
V prvem stavku 41. člena se za besedo “tajnik” doda

beseda “občine”.

14. člen
V drugem odstavku 43. člena se doda nov stavek, ki

glasi: “Način izvolitve članov sveta krajevne skupnosti dolo-
ča zakon.”

V 43. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Število članov sveta posamezne krajevne skupnosti

določi občinski svet z odlokom.”

15. člen
Prvi odstavek 44. člena se črta ter nadomesti z nasled-

njo vsebino:
“Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina

njegovih članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje veči-
na navzočih članov sveta.”

V 44. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta
krajevne skupnosti brez pravice glasovanja.”

16. člen
V prvem odstavku 45. člena se pika na koncu stavka

nadomesti z vejico ter doda naslednje besedilo: “, ki zasto-
pa krajevno skupnost.”

17. člen
V 55. členu se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki

glasita:
“V okviru občinskega urada so naslednji organi občin-

ske uprave:
– oddelek za gospodarstvo,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor.
Predstojniki organov iz drugega odstavka tega člena so

vodje oddelkov.”
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

18. člen
Prvi in drugi odstavek 57. člena se spremenita tako, da

glasita:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine.
Tajnika občine imenuje in razrešuje župan.”
V tretjem odstavku se za besedami “tajnik” doda bese-

da “občine”.

19. člen
V prvem odstavku 58. člena se za besedo “tajnik”,

doda besedilo “občine, vodje oddelkov kot predstojniki or-
ganov občinske uprave”.

V tretjem odstavku istega člena se besede”občinske
uprave” nadomestijo z besedo “občine”.

20. člen
V 59. členu se za besedo “tajnik” doda besedilo

“občine, vodje odelkov kot predstojniki organov občinske
uprave”.

21. člen
Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da glasi:
“Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdajajo

tajnik občine in vodje oddelkov kot predstojniki organov
občinske uprave.”

22. člen
V prvem odstavku 63. člena se za besedo “tajnik” doda

beseda “občine”.

23. člen
V drugem odstavku 65. člena se besedilo “izdaja ob-

činska uprava” nadomesti z besedilom “izdajo organi občin-
ske uprave”.

24. člen
66. člen se spremeni tako, da glasi:
“O izločitvi župana in tajnika občine, v upravnih zade-

vah odloča občinski svet.
O izločitvi vodje oddelka kot predstojnika organa ob-

činske uprave odloča tajnik občine.”

25. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki glasi:
“Občina se lahko odloči, da ustanovi enega ali več

organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splo-

šni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov
občin, sprejmejo občinski sveti.”

26. člen
Prvi in drugi odstavek 18. člena začne veljati s konsti-

tuiranjem novih občinskih organov po rednih volitvah v letu
1998.

27. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0005-1/98
Rogaška Slatina, dne 27. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 12. 6. 1998 / Stran 3251

1982. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
ureditvenega načrta za območje  CZ 1  v
Rogaški Slatini

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 19. člena
statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in
27/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
35. redni seji dne 27. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški
Slatini

I
Občinski svet občine Rogaška Slatina odreja javno raz-

grnitev osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje
CZ 1 v Rogaški Slatini, ki ga je pod št. projekta 30/92 v
oktobru 1992 izdelal in maja 1994 dopolnil IPING, d. o. o.,
Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, ter je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 47/94.

II
Osnutek spremembe navedenega ureditvenega načrta

se nanaša na izgradnjo poslovnega objekta Območne obrt-
ne zbornice Šmarje pri Jelšah predvidenega na lokaciji ob-
jekta Petrola, ki je z ureditvenim načrtom iz I. točke tega
sklepa predviden za rušenje.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb ureditvenega na-

črta za območje CZ1 v Rogaški Slatini se začne osmi dan od
dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu
Občine Rogaška Slatina in traja 30 dni. Pripombe in predlo-
ge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresira-
ni. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna
obravnava, ki jo organizira Oddelek za okolje in prostor
Občine Rogaška Slatina.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina
posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Ro-
gaška Slatina. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se
mestna krajevna skupnost strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe
se pošljejo županu Občine Rogaška Slatina. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu
svetu občine Rogaška Slatina.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu RS.

Št. 06202-0005-14/98
Rogaška Slatina, dne 27. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1983. Pravilnik za sofinanciranje programov športne
dejavnosti v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 35. redni seji dne 27. 5. 1998 sprejel

P R A V I L N I K
za sofinanciranje programov športne dejavnosti

v Občini Rogaška Slatina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev tistega dela sredstev,

ki jih za sofinanciranje športne dejavnosti zagotavlja prora-
čun Občine Rogaška Slatina.

2. člen
Za navedena sredstva lahko kandidirajo vsa športna

društva, klubi, športne šole, zveze ter druge organizacije s
sedežem v Občini Rogaška Slatina, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– imajo urejeno evidenco o članstvu ter vso drugo do-
kumentacijo, ki jo zahteva zakon o društvih in drugi zakoni s
področja športne dejavnosti;

– izvajajo program športnih aktivnosti, ki so vključene v
občinski program športa, ter v njih sodeluje zahtevano števi-
lo udeležencev;

– imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske, pro-
storske in materialne pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv-
nosti;

– redno dostavljajo programe dejavnosti, podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezul-
tatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podat-
ke s strani Občinske uprave občine Rogaška Slatina ali
Športne zveze Rogaška Slatina;

– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofi-
nanciranje programov.

II. VRSTE PROGRAMOV

3. člen
Po vsebini delimo športno dejavnost na naslednje vrste

neposrednih programov:
a) šport mladih,
b) tekmovalni in kvalitetni šport,
c) športna rekreacija
in naslednje posredne programe:
d) naloge skupnega pomena,
e) funkcionalni stroški.

4. člen
Programe športne dejavnosti društev pregleda in oceni

na podlagi 10. člena tega pravilnika Izvršni odbor Športne
zveze Rogaška Slatina, ki tudi predlaga razvrstitev društev v
skupine. Razvrstitev potrdi Komisija za šport in rekreacijo
občinskega sveta ter vodja oddelka za družbene dejavnosti.

II. A) ŠPORT MLADIH

5. člen
Program športa mladih lahko izvajajo:
1. društva tekmovalnega in kvalitetnega športa,
2. športna šola, šole in VVZ,
3. športna zveza Rogaška Slatina,
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4. društva za rekreacijo,
5. druga društva, organizacije in ustanove, če izpolnju-

jejo zahtevane pogoje.

6. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje programa so:
1. v vadbene skupine oziroma selekcije so vključeni

mladi do 19. leta starosti;
2. vadba poteka v športih, ki jim je osnova telesna

aktivnost;
3. vadba je organizirana najmanj 28 tednov letno, dva-

krat tedensko po 1 uro;
4. vadbena skupina ima najmanj 15 članov (za selekcije

tekmovalnega in kvalitetnega športa veljajo posebna merila);
5. dejavnost ne sme biti komercialna, vaditelji pa so

plačani po merilih Športne zveze Rogaška Slatina.

7. člen
Izvajalcem programa športa mladih sofinanciramo na-

jemnino prostorov in strokovni kader.

8. člen
Višina sredstev za sofinanciranje programov šport mla-

dih je določena v finančnem načrtu.

II. B) TEKMOVALNI IN KVALITETNI ŠPORT

9. člen
V program tekmovalnega in kvalitetnega športa so vklju-

čene športne panoge na osnovi točkovanja po naslednjih
kriterijih:

1. pomen, ki ga ima panoga v šolskem
programu 0–10 točk

2. tradicija panoge v Rogaški Slatini 0–10 točk
3. uspešnost športne panoge oziroma športnikov v

slovenskem merilu zadnji dve leti
– kategorizirani športniki 0–10 točk
– pionirji, kadeti 0–10 točk
– mladinci 0–10 točk
– člani 0–10 točk
4. uspešnost športnikov iz Rogaške

Slatine v evropskem merilu zadnjih 5 let 0–10 točk
5. zanimanje gledalcev 0–10 točk
6. osnovni pogoji za razvoj panoge

in doseganje vrhunskih rezultatov 0–10 točk
– kadrovski pogoji 0–0 točk
– objekti 0–5 točk
– materialni pogoji 0–5 točk

10. člen
Panoge, ki se uvrstijo v tekmovalni in kvalitetni šport,

so na osnovi točkovanja doseženih rezultatov po 10. členu
razdeljene v 5 kakovostnih skupin (A, B, C, D, E) in temu
primerno sofinancirane.

Društva, razvrščena v skupine:
A, B, C – kvalitetni šport
D, E – tekmovalni šport.
V kolektivnih in individualnih športih, ki imajo močno

razvit sistem ekipnih tekmovanj, se moški in ženski šport
obravnava ločeno.

Iz vsake panoge se lahko v program kvalitetnega športa
uvrsti le eno društvo oziroma klub, ki je v Rogaški Slatini
nosilec kvalitete. Ostala društva v tej panogi kandidirajo za
sredstva iz programa športa mladih in športne rekreacije.
Kategorizirani športniki in tisti, ki dosežejo vrhunske rezulta-
te, pa so delno sofinancirani tudi iz tekmovalnega športa.

Kriteriji za razvrstitev v skupine od A do E in merila za
sofinanciranje teh društev so navedena v prilogi.

11. člen
Športnim društvom, ki so uvrščeni v A, B, C, D in E

skupine, sofinanciramo najemnino prostorov, honorarje ka-
drov in tekmovalne stroške.

12. člen
Višina sofinanciranja honorarjev kadrov in tekmovalnih

stroškov se vsako leto določi s finančnim načrtom.

13. člen
Višina sredstev za društva tekmovalnega in kvalitetnega

športa je določena v finančnem načrtu.

II. C) ŠPORTNA REKREACIJA

14. člen
V programu športne rekreacije uvrščamo:
a) društvo za šport in rekreacijo, zveza tabornikov, PD;
b) športne igre Rogaška Slatina;
c) druge občasne prireditve.

15. člen
V programu športne rekreacije se sofinancira organiza-

cija prireditev in najemnina prostorov za redno vadbo neka-
terih specifičnih društev (navedena v 14. členu).

16. člen
Višina sredstev za športno rekreacijo je določena v

finančnem načrtu.

II. D) NALOGE SKUPNEGA POMENA

Naloge skupnega pomena so:
1. vzdrževanje športnih objektov,
2. izobraževanje strokovnih kadrov,
3. zdravstveno varstvo športnikov,
4. organizacija kvalitetnih športnih prireditev,
5. sofinanciranje programa kategoriziranih športnikov,
6. priznanje, nagrade in informacijska dejavnost.

17. člen
Za tekoče vzdrževanje objektov in opreme za funkcio-

nalno delovanje so sredstva določena z občinskim proraču-
nom.

18. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev iz naslova tekočega vzdr-

ževanja objektov imajo dela, ki so nujno potrebna za funk-
cionalno usposobitev športnega objekta.

19. člen
Naloge skupnega pomena se finančno ovrednotijo na

podlagi programov, potrebnih razpoložljivih sredstev in krite-
rijev posameznih komisij, ki so sestavni del tega pravilnika.

20. člen
Sofinancirajo se programi športnikov, ki imajo kategori-

zacijo na podlagi kriterijev, ki jih je sprejela Športna zveza
Slovenije.
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II. E) FUNKCIONALNI STROŠKI

21. člen
Funkcionalni stroški obsegajo sredstva za OD zaposle-

nih na športni zvezi ter materialne stroške delovanja finanč-
nega servisa in športne zveze.

22. člen
Za materialne stroške finančnega servisa športne zve-

ze se namenijo sredstva v višini dejanskih stroškov.

III. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

23. člen
Koristniki sredstev so dolžni izvajati dogovorjene pro-

grame v skladu s tem pravilnikom.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih progra-

mov, izvršni odbor športne zveze na predlog strokovne služ-
be ukine financiranje odobrenega programa.

24. člen
Izvršni odbor športne zveze bo na osnovi pravilnika

sprejel sklep o višini finančnih sredstev posameznim druš-
tvom.

25. člen
Globalni finančni načrt, ki temelji na tem pravilniku

sprejme skupščina izvajalcev.

26. člen
Strokovna služba sklene z društvom pogodbo o sofi-

nanciranju programa.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Financiranje športnih programov v Rogaški Slatini se

bo od 1. 1. 1998 izvajalo na osnovi tega pravilnika.

28. člen
Višino sredstev opredeljenih v 8., 13., 16., 17., 19. in

22. členu tega pravilnika se vsako leto določi na osnovi
programov športnih društev.

29. člen
Vrednotenje športnih programov je določeno z merili in

normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Ro-
gaška Slatina.

30. člen
S sprejetjem tega pravilnika prenehajo veljati vsi doslej

veljavni dokumenti.

31. člen
Občinski svet občine Rogaška Slatina sprejme ta pra-

vilnik po predhodni razpravi pri izvajalcih športnih progra-
mov.

32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan od dneva objave

v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0005-2/98
Rogaška Slatina, dne 29. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

ROGATEC

1984. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za turistično-kulturno območje v Rogatcu
“Muzej na prostem”

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) ter
17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95,
19/96 in 30/97) je Občinski svet občine Rogatec na
29. redni seji dne 1. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

za turistično-kulturno območje v Rogatcu
“Muzej na prostem”

1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za turi-

stično-kulturno območje v Rogatcu “Muzej na prostem”.

2
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Rogatec,

Ceste 11, 3252 Rogatec, in sicer 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala

javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren
način.

4
Občani in ostali zainteresirani lahko dajo v času javne

razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen
osnutek občinski upravi.

5
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-43/98
Rogatec, dne 1. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.
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SLOVENSKE KONJICE

1985. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta naselja Tepanje

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 – odl. US
RS, št. 57/94, Uradni list RS, št. 14/95, Uradni list RS, št.
20/95, Uradni list RS, št. 63/95, Uradni list RS, št. 73/95
– odl. US RS, št. 9/96 – odl. US RS, Uradni list RS, št.
39/96, Uradni list RS, št. 44/96 – odl. US RS) in 31. člena
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95)
je župan Občine Slovenske Konjice dne 8. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta naselja Tepanje

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta naselja Tepanje – spremembe in dopolni-
tve, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center Celje, pod št.
proj. 53/86 (Uradni list RS, št. 53/92).

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Tepanje.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 01200/0005/98
Slovenske Konjice, dne 8. junija 1998.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

1986. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela
Slovenske Konjice

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št.
45/94 – odl. US RS, št. 57/94, Uradni list RS, št. 14/95,
Uradni list RS, št. 20/95, Uradni list RS, št. 63/95, Uradni

list RS, št. 73/95 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 9/96 –
odl. US RS, Uradni list RS, št. 39/96, Uradni list RS, št.
44/96 – odl. US RS) in 31. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je župan Občine Sloven-
ske Konjice dne 8. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela
Slovenske Konjice

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta osrednjega dela Slovenske Konjice, ki ga
je izdelal Zavod za urbanizem Velenje št. proj. P-570/A
(Uradni list SRS, št. 2/87).

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice, Ul. Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35202/0006/98
Slovenske Konjice, dne 8. junija 1998.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

1987. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za
dele naselij Slov. Konjice, Zreče, Loče in Vitanje
znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja –
območje št. 8 Vešenik

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št.
45/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 57/94, Uradni list
RS, št. 14/95, Uradni list RS, št. 20/95, Uradni list RS, št.
63/95, Uradni list RS, št. 73/95 – odl. US RS, Uradni list
RS, št. 9/96 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 39/96,
Uradni list RS, št. 44/96 – odl. US RS) in 31. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je
župan Občine Slovenske Konjice dne 8.6.1998 sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
za dele naselij Slov. Konjice, Zreče, Loče
in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij

za ta naselja – območje št. 8 Vešenik

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storsko ureditvenih pogojev za dele naselij Slov. Konjice,
Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta
naselja – območje št. 8 Vešenik, katere je izdelal Zavod za
urbanizem Velenje, št. proj. 562/89-PUP-P (Uradni list SRS,
št. 22/89).

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice, Ul. Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35202/0005/98
Slovenske Konjice, dne 8. junija 1998.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.
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