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in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

Cena 720 SIT

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA POLICIJE

Razglašam zakon o policiji (ZPol), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O POLICIJI (ZPol)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki opravlja
naloge, določene v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih.
2. člen
Ministrstvo za notranje zadeve v razmerju do policije:
– določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge
temeljne usmeritve za delo policije;
– pripravlja letne finančne načrte nabav policije, nadzira njihovo izvrševanje in izvaja finančno poslovanje policije;
– izvaja naloge investicijske dejavnosti in investicijskega vzdrževanja nepremičnin v uporabi policije ter izvaja načrt
nabav;
– koordinira in usklajuje projektiranje, gradnjo in
vzdrževanje informacijskega in telekomunikacijskega sistema policije ter skrbi za njegovo skladnost s sistemi drugih
državnih organov;
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– usmerja in nadzoruje izvajanje nalog policije in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: minister), predpiše način in oblike izvajanja pooblastil ministrstva v razmerju do policije ter določi pooblastila
delavcem ministrstva, posebej pooblaščenim za nadzor nad
izvajanjem nalog policije. Za izvajanje določenih nalog nadzora lahko minister zadolži tudi posamezne policiste.
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3. člen
Naloge policije so:
– varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja
ljudi;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo
izročanje pristojnim organom;
– vzdrževanje javnega reda;
– nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet;
– varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
– opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;
– varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev;
– varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z zakonom ni drugače določeno;
– izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in
podzakonskih predpisih.
4. člen
Policijo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske postaje.
Sedež policije je v Ljubljani.
5. člen
Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo
generalne policijske uprave.
Generalnega direktorja policije nadomešča namestnik.
Generalnega direktorja policije in namestnike imenuje
in razrešuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog ministra.
Generalni direktor policije je za svoje delo in delo policije odgovoren ministru.
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6. člen
Generalna policijska uprava opravlja naslednje naloge:
– spremlja, analizira in ocenjuje varnostne razmere,
ugotavlja stanje na področju izvrševanja policijskih nalog,
vodi, usmerja in usklajuje delo policijskih uprav, zagotavlja
strokovno in tehnično pomoč, nadzoruje njihovo delo, skrbi
za izpopolnjevanje organiziranosti sistema in metod dela,
skrbi za delovanje policije v izrednem stanju ali v vojni, skrbi
za zakonito izvrševanje predpisov s področja dela policije ter
izvaja ukrepe za učinkovito delovanje policije;
– ukrepa na področju zatiranja kriminalitete, varnosti
prometa, mejnih zadev in tujcev, javnega reda v primerih,
ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem območju, in
odloča na drugi stopnji v zadevah prehajanja čez državno
mejo;
– organizira, vodi in izvaja varovanje določenih oseb,
organov, objektov, okolišev, delovnih mest in tajnih podatkov;
– opravlja kriminalistično tehnična in laboratorijska raziskovanja ter daje strokovna mnenja s tega področja;
– skrbi za izvajanje mednarodnih sporazumov s področja nalog policije;
– sodeluje s policijami tujih držav in z mednarodnimi
organizacijami s področja dela policije;
– zbira, obdeluje, posreduje in hrani podatke s področja dela policije ter upravlja z informacijskim in telekomunikacijskim sistemom policije;
– skrbi za informiranje pristojnih državnih organov in
javnosti o delu policije, o aktualnih varnostih vprašanjih in
varnostih razmerah;
– skrbi za zaposlovanje policistov in drugih delavcev v
policiji, jih razporeja ter organizira in vodi strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– predlaga in izvaja finančne načrte in predlaga načrte
nabav policije, upravlja in skrbi za tekoče vzdrževanje zgradb,
naprav in opreme, zagotavlja oskrbo policijskih enot, odloča
o reševanju stanovanjskih vprašanj delavcev policije ter
opravlja naloge na področju pisarniškega poslovanja;
– določa sistemizacijo, standardizacijo in tipizacijo materialno-tehničnih sredstev in opreme policije ter poslovnih
in drugih prostorov in njihove opreme;
– v okviru odobrenih finančnih sredstev načrtuje, razporeja in skrbi za racionalno in namensko porabo;
– opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih
določa zakon ali drug predpis, izdan na podlagi zakona.
Naloge generalne policijske uprave opravljajo notranje
organizacijske enote. Vodje notranjih organizacijskih enot
imenuje minister na predlog generalnega direktorja policije.
Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo, stanje
v enoti in delo notranje organizacijske enote odgovorni generalnemu direktorju policije.
Če generalna policijska uprava ugotovi, da policijska
uprava ne izvršuje svojih nalog oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na to opozoriti direktorja policijske
uprave in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje njenih nalog
oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu
ga določi.
Generalna policijska uprava lahko neposredno prevzame posamezno nalogo ali vrsto nalog iz pristojnosti policijske uprave, kadar oceni, da je to potrebno.
7. člen
Policijska uprava je območna organizacijska enota policije, ustanovljena na določenem območju države.
Policijske uprave, njihovo območje in sedež določi
vlada.
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8. člen
Policijsko upravo vodi direktor. Direktorja policijske
uprave imenuje in razrešuje minister na predlog generalnega direktorja policije.
Direktor policijske uprave je za svoje delo in za delo
policijske uprave odgovoren generalnemu direktorju policije.
9. člen
Policijska uprava opravlja naslednje naloge:
– usklajuje in usmerja delo policijskih postaj, jim daje
strokovna navodila, izvaja nadzor nad njihovim delom ter jim
zagotavlja strokovno pomoč;
– odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce takih dejanj in jih izroča pristojnim
organom;
– zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda,
ko je potrebno usklajeno delovanje na območju uprave ali
ko gre za hujše kršitve javnega reda;
– zagotavlja in izvaja določene naloge s področja urejanja in nadzora prometa, ko je potrebno usklajeno delovanje
na širšem območju uprave;
– opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb in objektov;
– zagotavlja in izvaja določene naloge za mejno kontrolo in varovanje državne meje;
– izvaja postopke s tujci;
– sodeluje z obmejnimi policijskimi organi sosednjih
držav;
– izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja
čez državno mejo;
– opravlja določene naloge s področja delovanja policije v izrednem stanju ali v vojni;
– izvaja določene naloge vzdrževanja informacijskega
in telekomunikacijskega sistema policije;
– opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, finančnih
in materialnih zadev, tekočega vzdrževanja objektov in materialno-tehničnih sredstev;
– opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih
določa zakon ali drug predpis, izdan na podlagi zakona.
Policijska uprava opravlja naloge v notranjih organizacijskih enotah. Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje
generalni direktor policije na predlog direktorja policijske
uprave. Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje
delo, stanje v enoti in delo notranje organizacijske enote
odgovorni direktorju policijske uprave.
Če policijska uprava ugotovi, da policijska postaja ne
izvršuje svojih nalog oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na to opozoriti komandirja policijske postaje
in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje njenih nalog oziroma
da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.
Policijska uprava lahko neposredno prevzame posamezno nalogo ali vrsto nalog iz pristojnosti policijske postaje, kadar oceni, da je to potrebno.
10. člen
Policijska postaja je območna organizacijska enota policije, ustanovljena za neposredno opravljanje nalog policije
na določenem območju ali za določeno področje dela policijske uprave.
Območje in sedež policijske postaje določi minister.
11. člen
Policijsko postajo vodi komandir. Komandirja policijske postaje imenuje in razrešuje generalni direktor policije
na predlog direktorja policijske uprave.
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Komandir policijske postaje je za svoje delo, stanje na
policijski postaji in delo policijske postaje odgovoren direktorju policijske uprave.
12. člen
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v
policiji predpiše minister na predlog generalnega direktorja
policije v soglasju z vlado.
Medsebojna razmerja, odnose in način dela policijskih
enot predpiše generalni direktor.
13. člen
Za občasno opravljanje določenih nalog ali za izvedbo
posamezne naloge policije lahko generalni direktor policije
ustanovi posebno policijsko enoto ter določi njene naloge,
način delovanja in uporabe.
14. člen
Za izvajanje z zakonom določenih nalog uporablja policija vozila, plovila, oborožitev in posebno opremo.
Barvo, posebno opremo in oznake vozil ter plovil in
oborožitve policije določi vlada.
15. člen
Minister, na predlog generalnega direktorja policije,
določi objekte in okoliše objektov, ki jih uporablja policija in
so posebnega pomena za opravljanje nalog policije, ter
predpiše ukrepe za njihovo varovanje.
Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno ograjeno
ali neograjeno zemljišče policijskega objekta, ki je posebnega pomena za opravljanje nalog policije in je potrebno za
uporabo takega objekta.
16. člen
Za zagotavljanje varnosti policistov, varovanje tehničnih
sredstev ter opreme izvaja policija posebne ukrepe.
Vrste in način izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka predpiše minister na predlog generalnega direktorja
policije.
17. člen
Policija se v okviru delovnega področja, določenega z
zakonom, pripravlja tudi za delovanje v izrednem stanju ali
vojni.
V izrednem stanju ali vojni opravlja policija naloge s
svojega delovnega področja tako, da nastalim razmeram
prilagaja svojo organiziranost, oblike in metode dela.
O obsegu in oblikah delovanja policije v izrednem stanju ali vojni odloči Državni zbor na predlog vlade. Če se
Državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, o obsegu in oblikah delovanja policije, na predlog vlade,
odloča predsednik republike.
Uporabo materialno-tehničnih sredstev, infrastrukture,
zemljišč in objektov policije v izrednem stanju ali vojni načrtuje policija.
18. člen
Če vlada oceni, da drugače ni mogoče zavarovati javnega reda, lahko naloži ministru, da z odredbo:
– omeji ali prepove gibanje na določenih območjih,
določenih krajih ali na javnih mestih;
– prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev
določenega kraja.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka smejo veljati, dokler trajajo razlogi, zaradi katerih so bili odrejeni.
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19. člen
Policija lahko na prošnjo mednarodnih organizacij ali
na podlagi meddržavnih sporazumov, katerih članica ali podpisnica je Republika Slovenija, sodeluje v tujini pri opravljanju policijskih ali drugih nevojaških nalog.
O uporabi policije za naloge iz prejšnjega odstavka
odloča vlada na predlog ministra.
20. člen
Policija mora v okviru zakonskih predpisov tudi brez
posebnega pooblastila, določenega v tem ali drugih zakonih, ukreniti vse, kar je potrebno, da od skupnosti ali posameznika odvrne nevarnost ali prepreči ravnanja, ki ogrožajo
varnost, red in mir.
O uporabi policije po prejšnjem odstavku odloča minister.
Državni organi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki morajo dati policiji na razpolago tehnična sredstva in osebe, usposobljene za upravljanje z njimi,
potrebna za izvršitev nalog iz prvega odstavka tega člena.
Stroški, nastali z uporabo tehničnih sredstev in opreme
po prejšnjem odstavku, so stroški proračuna.
Pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev.
Odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 200.000 tolarjev.
21. člen
Policijske postaje in policijske uprave sodelujejo v okviru svojih pristojnosti z organi lokalnih skupnosti na področjih,
ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti.
Policijske postaje in policijske uprave sodelujejo tudi z
drugimi organi, organizacijami in institucijami, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti oziroma k
vzpodbujanju varnostnega samoorganiziranja prebivalcev, ter
jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti nudijo pomoč.
V ta namen policijske postaje in policijske uprave ter
organi, organizacije in institucije iz prejšnjega odstavka sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja.
22. člen
Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi svojemu delu ali upravičenim
koristim drugih.
Podatke in obvestila o izvrševanju nalog iz prejšnjega
odstavka daje generalni direktor policije ali za to pooblaščen
delavec.
23. člen
Policija zagotavlja pomoč državnim organom, samoupravnim lokalnim skupnostim, zavodom, organizacijam,
gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom oziroma posameznikom, ki imajo na podlagi zakona javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij uprave (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), če pri izvrševanju
svojih nalog naletijo na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakujejo.
24. člen
Policija zagotavlja pomoč iz prejšnjega člena na podlagi pisnega zahtevka upravičenca, kadar okoliščine tak pisni
zahtevek brez škode zaradi odlašanja časovno dopuščajo.
Upravičenec mora zahtevek iz prejšnjega odstavka poslati pristojni policijski postaji najmanj tri dni pred opravlja-
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njem nalog. V zahtevku morajo biti navedeni razlogi, zaradi
katerih je potrebno zagotoviti pomoč policistov, in zakonska
podlaga, na kateri temelji zahteva.
25. člen
Pred začetkom opravljanja nalog upravičenca morajo
policisti opozoriti zavezanca ali druge osebe, da bodo zoper
njih uporabili prisilna sredstva, če bodo ovirali opravljanje
nalog upravičenca.
Policisti ne smejo sami opravljati dejanj, za opravljanje
katerih je pristojen upravičenec.
26. člen
V primerih, ko policisti pri zagotavljanju pomoči iz prejšnjega člena pričakujejo upiranje ali ogrožanje večjega števila
oseb, lahko do izvršitve naloge upravičenca prepovejo gibanje in zadrževanje na določenem območju ali v določenem
objektu.
Osebe, ki ovirajo ali poskušajo ovirati opravljanje upravnih nalog upravičenca ali ogrožajo življenje ljudi, lahko policisti odstranijo oziroma ukrepajo v skladu z zakonom.
27. člen
Posameznik ima pravico pomagati policiji pri opravljanju z zakonom določenih nalog.
Posameznik, ki policiji pomaga in se pri tem poškoduje, zboli ali izgubi delovno zmožnost, je upravičen do vseh
pravic in prejemkov, ki izhajajo iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do katerih je upravičen
policist v primeru nesreče pri delu.
Osnova za odmero pravic iz prejšnjega odstavka je
posameznikova povprečna plača oziroma povprečna plača
na delovnem mestu policista v zadnjem letu pred nastankom
poškodbe, če je to zanj ugodneje ali če ni v delovnem
razmerju.
Če posameznik pri pomoči policiji izgubi življenje, so
njegovi družinski člani upravičeni do družinske pokojnine.
Družinski člani posameznika iz prejšnjega odstavka so
upravičeni tudi do enkratne denarne pomoči v višini šestih
mesečnih povprečnih plač tega posameznika oziroma povprečne plače na delovnem mestu policista v preteklem letu,
če je to zanje ugodneje.
Posameznik, ki je pomagal policiji, ima pravico do povračila škode, ki jo ima zaradi dane pomoči.
Če se uvede zoper posameznika kazenski ali odškodninski postopek, ki je v zvezi z dano pomočjo, mu policija
zagotovi strokovno pravno pomoč v tem postopku.
Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz
prejšnjih odstavkov tega člena, zagotovi država.
28. člen
Če posameznik meni, da so bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko ob vseh pravnih in drugih sredstvih za
varstvo svojih pravic in svoboščin, ki jih ima na razpolago, v
roku 30 dni pritoži tudi na policijo.
Pri reševanju pritožbe iz prejšnjega odstavka sodelujejo predstavniki javnosti in sindikata.
Policija mora na pritožbo odgovoriti v roku 30 dni po
prejemu pritožbe.
Način in postopek reševanja pritožb predpiše minister.
III. POLICIJSKA POOBLASTILA
29. člen
Pri opravljanju nalog policije imajo policisti pooblastila,
določena s tem in z drugimi zakoni (v nadaljnjem besedilu:
policijska pooblastila).
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Način izvajanja policijskih pooblastil predpiše minister
na predlog generalnega direktorja policije.
30. člen
Policisti so pri opravljanju nalog dolžni ravnati v skladu
z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine.
Policisti lahko omejijo človekove pravice in temeljne
svoboščine le v primerih, določenih z ustavo in zakoni.
Policija ima svoj kodeks etike.
Policisti so dolžni ob vsakem času preprečevati nezakonita dejanja ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena
pooblastila, če je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi.
31. člen
Policisti, ki opravljajo naloge v uniformi, jo imajo pravico in dolžnost nositi v skladu s predpisom, ki ga izda minister.
Uniformo, položajne oznake in simbole policije določi
vlada.
Kadar policisti opravljajo naloge v civilni obleki, se morajo pred tem legitimirati s službeno izkaznico. Če okoliščine
tega ne dopuščajo, se morajo ustno predstaviti kot policisti.
Takoj, ko je možno, pa se morajo legitimirati s službeno
izkaznico.
32. člen
Policisti imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje
ter strelivo v skladu s predpisom, ki ga izda minister.
33. člen
Pri opravljanju nalog smejo policisti opozarjati, ukazovati, ugotavljati identiteto in izvesti identifikacijski postopek,
varnostno preverjati osebe, vabiti, opraviti varnostni pregled, prepovedati gibanje, opraviti protiteroristični pregled
prostorov, objektov, naprav in območij, prijeti in privesti
osebo, pridržati osebo, odrediti strožji policijski nadzor, zaseči predmete, vstopiti v tuje stanovanje in v tuje prostore,
uporabiti prevozna in komunikacijska sredstva, uporabiti tajne policijske ukrepe, prisilna sredstva ter uporabiti druga
pooblastila, določena v zakonih.
34. člen
Z opozorilom policisti opozarjajo osebe, državne organe, gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, organe, organizacije in samoupravne lokalne skupnosti na okoliščine ali ravnanja, ki ogrožajo življenje, osebno
varnost ali premoženje ljudi, kot tudi na splošno nevarnost.
Z ukazom policisti dajejo posameznikom, državnim organom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom
posameznikom, organom, organizacijam in skupnostim navodila in zahteve za ukrepe in dejavnosti, ki jih mora kdo
storiti ali opustiti, da bi se zavarovalo življenje ljudi, varovalo
premoženje pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega ravnanja, zagotovila varnost prometa, preprečili neredi, nemiri in druge podobne kršitve
javnega reda ali odvrnile škodljive posledice naravnih in
drugih nesreč, v skladu z odločitvami organov, pristojnih za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ukaz je dovoljeno dajati le za ukrepe in dejavnosti, od
katerih je neposredno odvisno uspešno opravljanje nalog
policije, in za toliko časa, kolikor je potrebno, da so te
naloge opravljene.
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35. člen
Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe, ki s svojim
obnašanjem, ravnanjem, videzom ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo
izvršila, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, ter
osebe, nad katero izvajajo pooblastila iz 41. člena tega
zakona.
Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe in posredujejo njene podatke tudi na upravičeno zahtevo uradnih oseb
državnih organov ter subjektov z javnimi pooblastili.
Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe tudi na upravičeno zahtevo druge osebe.
Policisti smejo vzeti prstne odtise osebe, katere identitete ni mogoče ugotoviti na drug način.
Osebo iz prejšnjega odstavka lahko policisti tudi fotografirajo, zabeležijo njen osebni opis; fotografije te in pogrešane osebe pa lahko tudi objavijo.
Določila četrtega in petega odstavka tega člena veljajo
tudi za identifikacijo trupel.
36. člen
Policisti lahko zaradi varovanja določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih mest in tajnih podatkov ter
v drugih primerih, določenih v zakonu, varnostno preverjajo
osebe.
Varnostno preverjanje oseb je ugotavljanje morebitnih
varnostnih zadržkov za delo osebe pri varovani osebi, v
varovanem organu, objektu ali v okolišu, na določenem
delovnem mestu, pri obravnavanju tajnih podatkov ali v drugih primerih, določenih z zakonom.
Varnostno preverjanje osebe se izvaja z njeno pisno
privolitvijo.
Vlada izda predpis o varovanju določenih oseb, organov, objektov in okolišev, predpis o varovanju določenih
delovnih mest in tajnih podatkov državnih organov ter predpis o kriterijih in načinu izvajanja varnostnega preverjanja
oseb.
37. člen
Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi
lahko dale koristne podatke za izvrševanje nalog, določenih
z zakonom.
Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene
osebe, čas, kraj in razlog, zaradi katerega je vabljena in v
kakšni vlogi, ter opozorilo, da bo prisilno privedena, če se
vabilu ne bo odzvala.
Policisti lahko vabijo osebo tudi ustno, pri čemer ji
morajo sporočiti razlog, zaradi katerega je vabljena, in jo
opozoriti na možnost prisilne privedbe.
38. člen
Pri opravljanju nalog, določenih z zakonom, lahko policisti v primerih, ko obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe, opravijo varnostni pregled
te osebe.
Varnostni pregled obsega pregled osebe, njenih stvari
in prevoznega sredstva, pri čemer se ugotavlja, ali je ta
oseba oborožena in ali ima pri sebi oziroma s sabo druge
nevarne predmete.
Varnostni pregled se opravlja neposredno ali s tehničnimi sredstvi.
39. člen
Če je mogoče pričakovati, da bo na določenem območju ali v določenem objektu prišlo do ogrožanja življenja
ali osebne varnosti ljudi ali do ogrožanja premoženja večje
vrednosti oziroma je do tega že prišlo, ali iz razlogov zagotavljanja varnosti določenih oseb ali objektov smejo policisti
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izprazniti to območje ali objekt, prepovedati dostop, ga pregledati in omejiti gibanje v njegovi neposredni bližini.
40. člen
Policisti opravijo protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij zaradi zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja v določenih prostorih, objektih, napravah, na določenih območjih in v prometu zaradi zagotavljanja varnosti določenih oseb, objektov in tajnih podatkov
ali zaradi varnosti javnih shodov in prireditev.
Protiteroristični pregled obsega protibombni, kemijskobakteriološko-radiološki in protiprisluškovalni pregled.
Če je mogoče pričakovati, da bo v določenem prostoru, objektu, napravi, na območju ali v prometu prišlo do
ogrožanja splošne varnosti ljudi ali premoženja s posebno
nevarnimi sredstvi ali napravami oziroma je do tega že prišlo,
smejo policisti prostor, objekt, območje ali prevozno sredstvo izprazniti, prepovedati dostop do njih in jih neposredno
ali s tehničnimi sredstvi preiskati. V teh primerih lahko policisti opravijo tudi varnostni pregled.
Pri izvajanju pooblastil iz tega člena lahko policisti od
pristojnega inšpekcijskega organa zahtevajo, da opravi inšpekcijsko nadzorstvo.
41. člen
S prijetjem policisti začasno omejijo gibanje določeni
osebi z namenom, da jo privedejo, jo pridržijo ali opravijo
kakšno drugo dejanje, določeno z zakonom.
Če je prijeta vojaška oseba, je potrebno o tem nemudoma obvestiti vojaško policijo.
Prijetje obsega tudi varnostni pregled.
42. člen
S privedbo policisti privedejo osebo v svoje uradne
prostore, v uradne prostore drugega organa ali na določen
kraj.
Privedba se lahko opravi na podlagi odredbe pristojnega organa. Brez odredbe se lahko privedba opravi v primerih
iz 37. člena, če gre za že prijeto osebo, ali v drugih primerih,
določenih z zakonom.
Pred privedbo policisti osebo seznanijo z razlogi privedbe in jo opozorijo na posledice, če se bo privedbi upirala
ali skušala pobegniti.
Če se oseba privedbi upira, jo policisti privedejo prisilno.
43. člen
Policisti pridržijo osebo, ki moti ali ogroža javni red, če
javnega reda ne morejo drugače vzpostaviti oziroma če
ogrožanja ne morejo drugače odvrniti. Pridržanje sme trajati
največ 24 ur.
Osebo, ki so jo izročili tuji varnostni organi in jo je
potrebno izročiti pristojnemu organu, se sme pridržati največ 48 ur.
Pridržanje se odredi z odločbo, ki mora biti izdana in
vročena pridržani osebi v roku 6 ur od odvzema prostosti.
Pridržana oseba ima, dokler traja pridržanje, pravico do
pritožbe zoper odločbo o pridržanju. O pritožbi mora odločiti
pristojno okrožno sodišče v roku 48 ur.
Pritožba ne zadrži izvršitve pridržanja.
Pridržanje se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi zanj.
Če je pridržana vojaška oseba, je o tem treba nemudoma obvestiti vojaško policijo.
44. člen
Ob prijetju mora biti oseba v njenem materinem jeziku
ali jeziku, ki ga razume, obveščena, da ji je odvzeta prostost,
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in o razlogih za odvzem prostosti. Takoj mora biti poučena,
da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje
pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o
tem, da je policist na njeno zahtevo dolžan o odvzemu
prostosti obvestiti njene najbližje.
Policist mora odložiti vsa nadaljnja dejanja do prihoda
zagovornika, vendar najdlje za dve uri od tedaj, ko je bila
osebi dana možnost, da obvesti zagovornika.
Policist lahko takoj privede ali pridrži osebo oziroma
opravi kakšno drugo dejanje, določeno z zakonom, če bi
odlaganje onemogočilo ali otežilo izvršitev naloge.
45. člen
Tujcu, ki mu ni dovoljen vstop v državo ali mu je bil
izrečen izgon oziroma odstranitev iz države, vendar ga ni
mogoče takoj odstraniti, se sme v skladu z zakonom odrediti
bivanje pod strožjim policijskim nadzorom v objektu, določenem za ta namen, za čas, ki je nujno potreben za
njegovo odstranitev iz države.
46. člen
Policisti zasežejo predmete na podlagi odredbe pristojnega organa ali iz razlogov, določenih z zakonom.
Policisti pri opravljanju drugih nalog, določenih z zakonom, zasežejo predmete, namenjene za napad ali samopoškodovanje, kakor tudi predmete, s katerimi se lahko huje
ogrozi javni red ali splošna varnost ljudi ali premoženja, ali
predmete, ki so bili uporabljeni, pridobljeni oziroma so nastali s prekrškom ali kaznivim dejanjem.
Predmete iz tega člena so policisti dolžni izročiti pristojnemu organu. V primeru, da zoper osebo, ki so ji bili predmeti zaseženi, ni bil uveden postopek pred pristojnim organom, je treba predmete osebi vrniti, razen če gre za nevarne
predmete.
47. člen
Policisti lahko brez odločbe sodišča vstopijo v tuje
stanovanje in druge prostore, če je to potrebno zaradi preprečitve samomora, če se preverjajo okoliščine, ki kažejo
na smrt določene osebe v tem prostoru, ali če gre za preprečitev konkretne nevarnosti za ljudi in premoženje.
48. člen
Če morajo prijeti storilca kaznivega dejanja ali prepeljati v najbližji zdravstveni zavod osebo, ki potrebuje nujno
zdravniško pomoč, ali opraviti drugo nujno nalogo, imajo
policisti, ki tega ne morejo storiti drugače, pravico uporabiti
najbližje dosegljivo prevozno sredstvo ali sredstvo za zvezo,
razen sredstev Slovenske vojske.
Lastnik sredstva iz prejšnjega odstavka ima pravico do
povračila stroškov in morebitne škode, ki mu je bila povzročena z uporabo.
Pri opravljanju svojih nalog imajo policisti pravico do
brezplačnega prevoza s sredstvi javnega prometa in pravice
iz obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu.
49. člen
Če obstajajo razlogi za sum, da je oseba izvršila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ga izvršuje ali
ga pripravlja oziroma organizira njegovo izvršitev, in policisti
tega dejanja ne morejo drugače odkriti, preprečiti ali dokazati, ali bi bilo to zvezano z nesorazmernimi težavami, lahko
policisti uporabijo naslednje ukrepe:
– tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih
sredstev za dokumentiranje;
– tajno policijsko delovanje;
– tajno policijsko sodelovanje;
– prirejene listine in identifikacijske oznake.
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Uporabo ukrepov iz prejšnjega odstavka odobri generalni direktor policije oziroma njegov namestnik, razen takrat, ko policisti oziroma druge osebe pri izvajanju tajnega
policijskega delovanja oziroma sodelovanja uporabijo prirejene listine ali identifikacijske oznake, ko izda dovoljenje
pristojni državni tožilec. Odobritev mora biti pisna in mora
vsebovati podatke o osebi, zoper katero se izvaja ukrep,
opis dejanja, način, obseg, trajanje ukrepov in utemeljitev
razlogov.
Izvajanje ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko
traja največ tri mesece, iz tehtnih razlogov pa se lahko
njihovo trajanje podaljša vsakemu za tri mesece. Za vsako
podaljšanje se mora izdati pisna odobritev z obrazloženimi
razlogi za podaljšanje.
Z izvajanjem ukrepov je potrebno prenehati takoj, ko
prenehajo razlogi, zaradi katerih so bili uvedeni.
Če so bili ukrepi iz prvega odstavka tega člena izvršeni
v nasprotju z določbami drugega ali tretjega odstavka tega
člena, sodišče svoje odločitve ne sme opreti na tako pridobljene podatke, sporočila, posnetke ali dokazila.
Če šest mesecev po koncu izvajanja ukrepov iz tega
člena ni podana kazenska ovadba, morajo ne glede na
določbe 62., 63. in 64. člena biti vsi na podlagi tega člena
zbrani podatki uničeni, o čemer mora biti oseba, na katero
se nanašajo podatki, seznanjena.
Izjemoma se sme rok iz prejšnjega odstavka podaljšati
za čas, dokler trajajo razlogi iz 159. člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94).
50. člen
Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti
naslednja prisilna sredstva:
– sredstva za vklepanje in vezanje;
– plinski razpršilec;
– fizično silo;
– palico;
– plinska in druga sredstva za pasivizacijo;
– vodni curek;
– konjenico;
– posebna motorna vozila;
– službenega psa;
– sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev;
– strelno orožje.
Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri opravljanju nalog policije uporabijo katero od sredstev
iz prejšnjega odstavka za neposredno delovanje na osebe.
51. člen
Policisti lahko uporabijo prisilna sredstva, če drugače
ne morejo obvladati upiranja osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih ukazov ali moti javni red, osebe, ki jo je treba prijeti,
privesti ali ji odvzeti prostost, če je potrebno vzpostaviti javni
red, ki je huje ali množično kršen, in v primerih, ko morajo
odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih varujejo, ali napad
nase.
Policisti smejo uporabiti le tisto prisilno sredstvo, s
katerim opravijo nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo, proti kateri ga uporabijo. Pri uporabi prisilnih
sredstev morajo policisti spoštovati človekovo osebnost in
njegovo dostojanstvo.
Policisti morajo prenehati uporabljati prisilno sredstvo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo uporabljeno.
52. člen
Pri opravljanju nalog sme policist uporabiti strelno
orožje samo, če ne more drugače:
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– zavarovati življenja ljudi;
– preprečiti bega osebi, ki je zalotena pri kaznivem
dejanju, za katero je po zakonu mogoče izreči kazen zapora
8 let ali več;
– preprečiti bega osebi, ki ji je odvzeta prostost, ali
osebi, za katero je izdan nalog za odvzem prostosti, ker je
storila kaznivo dejanje iz prejšnje alinee, če je v nalogu za
prijetje, privedbo oziroma spremljanje osebe izrecno določeno, da sme policist uporabiti strelno orožje, če bi taka
oseba poskušala pobegniti;
– odvrniti napada na varovano osebo ali varovani
objekt;
– odvrniti od sebe neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo življenje.
Preden policist uporabi strelno orožje, mora, kadar
okoliščine to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil
strelno orožje, opozoriti s klicem: “Stoj, policija, streljal bom!“
in z opozorilnim strelom.
53. člen
Pri neposrednem opravljanju nalog policije na vodah
imajo policisti pravico:
– preveriti zastavo plovila;
– ustaviti plovilo, ga pregledati in preiskati;
– pregledati listine plovila, članov posadke in potnikov;
– uporabiti druga policijska pooblastila, če je to potrebno.
Policisti smejo zasledovati, zajeti in odpeljati k pristojnemu organu plovilo in člane posadke, če obstaja sum, da
so bili kršeni predpisi Republike Slovenije, mednarodne
pogodbe ali pravila mednarodnega prava.
IV. ZBIRANJE, VARSTVO IN ZAVAROVANJE PODATKOV
54. člen
Policija zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakonom določenih nalog.
Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno
od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, in od drugih, ki
o tem kaj vedo, ali iz že obstoječih zbirk podatkov.
Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od osumljenca
lahko policisti, z njegovo pisno privolitvijo, uporabijo poligrafsko testiranje.
Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov, namenjenih
za dokazovanje prekrškov in kaznivih dejanj ter za identificiranje kršiteljev oziroma storilcev, smejo policisti uporabljati tehnična sredstva za fotografiranje ter video in avdio
snemanje.
Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od drugih oseb
ali iz obstoječih zbirk podatkov in na način iz prejšnjega
odstavka policisti niso dolžni o tem obvestiti osebe, na katero se podatki nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo
izvršitev določene naloge.
55. člen
Če policisti zaradi opravljanja določenih nalog zbirajo
osebne in druge podatke o osebah iz že obstoječih zbirk
podatkov, so organi, organizacije in drugi subjekti, ki na
podlagi zakona in v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo
vodijo zbirke podatkov, dolžni na podlagi zahteve posredovati policistom zahtevane osebne in druge podatke.
Minister lahko odloči, da smejo v primeru iz prejšnjega odstavka organi, organizacije in drugi subjekti seznaniti
osebe, na katere se podatki nanašajo, s posredovanjem
podatkov šele po določenem roku, ki pa ne sme biti daljši
od petih let.
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Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznanitev
osebe s seznamom subjektov, ki so jim bili v določenem
obdobju posredovani osebni in drugi podatki.
56. člen
Policist mora varovati državno, uradno ali drugo tajnost, s katero se seznani pri opravljanju nalog. Dolžnost
varovanja državne, uradne ali druge tajnosti traja tudi po
prenehanju delovnega razmerja policista.
Policist je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila
oziroma pritožbe.
Minister lahko v utemeljenem primeru oziroma na zahtevo pristojnih organov razreši policista varovanja državne,
uradne ali druge tajnosti.
57. člen
Minister predpiše organizacijske in logično-tehnične
postopke ter ukrepe za zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov policije in kriterije ter postopke za določanje zaupnosti podatkov, katerih upravljalec je policija.
58. člen
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje
in uporabo podatkov policijskih evidenc se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov, če ni s tem zakonom določeno drugače.
59. člen
Policija upravlja zbirke osebnih podatkov (v nadaljnjem
besedilu: evidence), ki jih zaradi opravljanja nalog zbirajo,
obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo policisti.
V zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil policija vodi in
vzdržuje naslednje evidence:
– evidenco ovadenih oseb in kaznivih dejanj;
– evidenco kršiteljev in prekrškov;
– evidenco iskanih oseb;
– evidenco identifikacij;
– evidenco zaznav kaznivih dejanj;
– evidenco operativnih informacij;
– evidenco oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila iz 49. člena tega zakona;
– evidenco daktiloskopiranih in fotografiranih oseb;
– evidenco DNK preiskav;
– evidenco dogodkov;
– evidenco pridržanih oseb;
– evidenco varnostno preverjenih oseb;
– evidenco pritožb in
– evidenco uporabe prisilnih sredstev.
60. člen
Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje skupne osebne podatke:
– ime in priimek;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj);
– naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča;
– državljanstvo.
61. člen
Poleg skupnih osebnih podatkov vsebujejo posamezne evidence še naslednje podatke:
– evidenca ovadenih oseb in kaznivih dejanj: vzdevek
ali lažno ime, spol, osebni opis, narodnost ovadene osebe,
njene družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, osebne podatke oškodovancev ter
podatke o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, način, motiv,
opis predmetov kaznivega dejanja, škoda in druge okoliščine izvršitve);
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– evidenca kršiteljev in prekrškov: poklic in zaposlitev
storilca, za odgovorno osebo pravne osebe delovno mesto,
ki ga zaseda, osebne podatke oškodovancev ter podatke o
prekršku (vrsta, kraj, čas, način storitve, motiv, udeleženci
in škoda);
– evidenca iskanih oseb: vzdevek ali lažno ime iskane
osebe, njene družinske in premoženjske razmere, šolsko
izobrazbo, poklic in zaposlitev;
– evidenca identifikacij: razlog, kraj, čas in prevozno
sredstvo osebe, katere identiteta je bila ugotavljena, ter
druge okoliščine ugotavljanja identitete;
– evidenca zaznav kaznivih dejanj: vzdevek ali lažno
ime, spol, narodnost osumljenca, občino rojstva, osebne
podatke oškodovancev ter podatke o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, način, motiv, opis predmetov kaznivega dejanja, škoda in druge okoliščine izvršitve);
– evidenca operativnih informacij: vrsto, kraj, čas, način
storitve, sredstva, motiv, udeležence, škodo, okoliščine izvršitve dejanja;
– evidenca oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila iz 49. člena: vzdevek ali lažno ime osebe, njene
družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, številko pisne odobritve generalnega direktorja policije ali osebe, ki jo on pooblasti, ter podatke o
načinu, obsegu in trajanju ukrepov;
– evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb:
vzdevek ali lažno ime iskane osebe, njene družinske in
premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, prstne odtise in odtise dlani, tropozno fotografijo ter
kraj, čas in razlog daktiloskopiranja ali fotografiranja;
– evidenca DNK preiskav: genotip;
– evidenca dogodkov: podatke o dogodku (vrsta, kraj,
čas, udeleženci, škoda in druge okoliščine);
– evidenca pridržanih oseb: podatke o pridržanju (kraj,
čas in razlog pridržanja);
– evidenca varnostno preverjenih oseb: šolsko izobrazbo, poklic, zaposlitev, predkaznovanost preverjene osebe
in razloge, zaradi katerih je bila preverba opravljena, in ugotovitve preverjanja;
– evidenca pritožb: podatke o policistu, zoper katerega je bila dana pritožba, pritožnikove podatke, podatke o
ukrepu, ravnanju ali postopku policije, ki je predmet pritožbe;
– evidenca uporabe prisilnih sredstev: podatke o policistu, ki je uporabil prisilno sredstvo, identifikacijske podatke osebe, zoper katero je bilo uporabljeno prisilno sredstvo,
podatke o dogodku, v katerem je bilo uporabljeno prisilno
sredstvo, oceno uporabe prisilnega sredstva, revizijo ocene
uporabe prisilnega sredstva.

oseb in objektov, okolišev in delovnih mest državnih organov ter tajnih podatkov državne uprave;
– iz šeste alinee 59. člena tega zakona po arhiviranju
podatkov.
Posameznika, za katerega so bili zbrani osebni podatki
brez njegove vednosti in niso bili izbrisani, se o tem obvesti,
ko to dopušča narava policijskega dela.

62. člen
Posameznik ima pravico vpogleda v svoje podatke v
evidencah:
– iz tretje, četrte, osme, devete, desete, enajste, trinajste in štirinajste alinee 59. člena tega zakona takoj po vzpostavitvi evidence;
– iz prve in druge alinee 59. člena tega zakona po
pravnomočni odločitvi o uvedbi kazenskega postopka ali
postopka o prekršku, če ta ni uveden, pa po zastaranju
pregona;
– iz pete in sedme alinee 59. člena tega zakona po
ustavitvi policijske preiskave ali pravnomočni odločitvi o uvedbi kazenskega postopka, če ta ni uveden, pa po zastaranju
pregona;
– iz dvanajste alinee 59. člena tega zakona po zaključku postopka sklepanja delovnega razmerja v policiji
oziroma postopka razporeditve na dela varovanja določenih

66. člen
Policisti so uniformirani ali neuniformirani delavci policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost
izvrševati policijska pooblastila.
Za poklic policista se zahteva najmanj srednja strokovna izobrazba.
Poklic policista se določi z nomenklaturo poklicev, ki je
podlaga za oblikovanje izobraževalnih programov.
Policisti imajo službeno izkaznico, s katero izkazujejo
pooblaščenost za izvajanje policijskih pooblastil.
Službeno izkaznico izda generalni direktor policije.
Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše minister.

63. člen
Podatki se hranijo:
– v evidencah iz prve, druge, osme in devete alinee
59. člena tega zakona do izbrisa obsodbe ali kazni, če te ni,
pa do zastaranja pregona;
– v evidenci iz tretje alinee 59. člena tega zakona,
dokler trajajo razlogi, zaradi katerih je bilo uvedeno iskanje
ali drug zakonit ukrep, vendar najdalj do zastaranja pregona;
– v evidenci iz četrte alinee 59. člena tega zakona eno
leto po vnosu podatkov;
– v evidenci iz pete in sedme alinee 59. člena tega
zakona do ustavitve policijske preiskave, do pravnomočne
odločitve o uvedbi kazenskega postopka, če tega ni, pa do
zastaranja pregona;
– v evidenci iz šeste alinee 59. člena do zaključka
akcije varovanja, ustavitve policijske preiskave ali pravnomočne odločitve o uvedbi kazenskega postopka oziroma
postopka o prekršku, če tega ni, pa do zastaranja pregona;
– v evidencah iz desete in dvanajste alinee 59. člena
tega zakona tri leta po vnosu podatkov;
– v evidencah iz enajste, trinajste in štirinajste alinee
59. člena tega zakona dve leti po vnosu podatkov.
64. člen
Po preteku rokov iz prejšnjega člena se podatki arhivirajo.
Arhivirani podatki se smejo uporabljati skladno z določili zakona o arhivskem gradivu in arhivih.
V. DELOVNA RAZMERJA IN POSEBNOSTI UREDITVE
S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA, POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
65. člen
Za delavce policije se uporabljajo splošni in posebni
predpisi, ki urejajo delovna razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev, če s tem zakonom ni
določeno drugače.
Delavci policije so policisti in drugi delavci, zaposleni v
policiji.

67. člen
Delovno razmerje za opravljanje nalog v policiji lahko
sklene oseba, ki poleg pogojev, določenih v predpisih, ki
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urejajo sklenitev delovnega razmerja delavcev v državnih
organih, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima ustrezne psihofizične sposobnosti;
– da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot tri mesece;
– da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– da ima odslužen vojaški rok;
– da praviloma ni starejša od 30 let;
– da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Pogoji iz prve, četrte in pete alinee se uporabljajo samo
za sklenitev delovnega razmerja policista.
Za ženske služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev delovnega razmerja.
Psihofizične sposobnosti iz prve alinee prvega odstavka tega člena se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih
mest.
Policija lahko zbere o osebi, ki želi skleniti delovno
razmerje v policiji, z njeno pisno privolitvijo, še podatke, na
podlagi katerih se ugotavlja varnostne zadržke za delo v
policiji.
68. člen
Če je bil delavec policije obsojen zaradi kaznivega
dejanja iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena,
mora sodišče pravnomočno sodbo poslati generalni policijski upravi.
Delavcu policije preneha delovno razmerje z dnem, ko
generalna policijska uprava na podlagi pravnomočne sodbe
izda ugotovitveni sklep o prenehanju delovnega razmerja.
69. člen
Oseba, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje
nalog policista, mora v roku, določenem z aktom o sistemizaciji delovnih mest, opraviti izpit za izvajanje policijskih pooblastil.
Vsebino in način izvajanja izpita iz prejšnjega odstavka predpiše minister na predlog generalnega direktorja
policije.
Osebi, ki ne opravi posebnega izpita iz prejšnjega odstavka, preneha delovno razmerje.
70. člen
Po opravljenem izpitu iz prejšnjega člena mora policist
dati prisego pred generalnim direktorjem policije.
Prisega se glasi:
“Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije
vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje
naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.“
Prisego iz prejšnjega odstavka dajo tudi pomožni policisti.
71. člen
Policist mora opravljati preizkus strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti za delo, ki ga opravlja, najmanj vsaka tri leta (v nadaljnjem besedilu: preizkus).
Policist opravlja preizkus pred komisijo, ki jo imenuje
generalni direktor policije.
Policist lahko ponavlja preizkus največ dvakrat zaporedoma.
Če policist preizkusa ne opravi pri prvem preizkusu,
ima pravico drugi preizkus opravljati v roku treh mesecev od
dneva neuspešno opravljenega prvega preizkusa oziroma
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ima pravico tretji preizkus opravljati v roku treh mesecev od
dneva neuspešno opravljenega drugega preizkusa.
Vsebino in kriterije za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista ter vsebino in
potek opravljanja preizkusa določi minister na predlog generalnega direktorja policije.
72. člen
Generalni direktor policije lahko z odločbo odvzame
policistu pravico izvajati policijska pooblastila:
– če le-ta uporabi policijska pooblastila v nasprotju s
predpisi;
– če ne ravna v skladu z določbo četrtega odstavka
30. člena tega zakona;
– če tretjič ne opravi preizkusa iz prejšnjega člena;
– če opravlja dela iz 83. člena tega zakona.
Generalni direktor policije z odločbo odvzame policistu
pravico izvajati policijska pooblastila, če ugotovi, da je policist član politične stranke.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega
člena je dopustna pritožba. O pritožbi odloča minister.
Delavca iz prvega in drugega odstavka tega člena generalni direktor policije razporedi na drugo delovno mesto,
ustrezno njegovi strokovni izobrazbi.
Odločba o razporeditvi je dokončna.
Delavcu iz prvega in drugega odstavka tega člena se
odvzame službena izkaznica, orožje in uniforma.
73. člen
Policija zagotovi pravno pomoč policistu, zoper katerega je uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi
opravljanja uradnih nalog, ki jih je po oceni policije opravil v
skladu s predpisi.
Oceno poda komisija, ki jo imenuje generalni direktor
policije za generalno policijsko upravo ali direktor policijske
uprave za policijsko upravo.
74. člen
Za začasno ali občasno opravljanje zadev urejanja prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so
dane v uporabo za cestni promet, ter zadev na mejnih prehodih se lahko sklene pogodba z osebo, ki je dopolnila
18 let starosti in izpolnjuje pogoje iz 67. člena tega zakona,
razen pogoja odsluženega vojaškega roka.
75. člen
Z osebami iz 67. člena tega zakona se lahko sklene
delovno razmerje brez javne objave.
76. člen
Kandidatu, s katerim ni bilo sklenjeno delovno razmerje, policija ni dolžna sporočiti razlogov za svojo odločitev.
77. člen
Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko generalni direktor policije začasno razporedi ali napoti policista
na delo na določeno območje ali področje dela, vendar
najdalj za šest mesecev.
Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko direktor policijske uprave začasno napoti policista iz ene v
drugo organizacijsko enoto na območju policijske uprave,
vendar najdalj za šest mesecev.
Odločba o začasni razporeditvi oziroma napotitvi mora
biti policistu vročena najmanj sedem dni pred nastopom
dela. Odločba je dokončna.
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78. člen
V primerih, ko je policist po službeni potrebi razporejen
na nižje vrednoteno delovno mesto, obdrži količnik za izračun
plače, ki ga je imel na prejšnjem delovnem mestu.

V primeru, ko število opravljenih delovnih ur delavca
policije presega število ur njegove mesečne oziroma letne
delovne obveznosti, se razlika ur šteje kot delo preko polnega delovnega časa.

79. člen
Policist, ki je razporejen ali napoten po službeni potrebi, ima pravico do prevoznih stroškov ali do nadomestila
stroškov za ločeno življenje in selitvenih stroškov, če se
preseli.
Policistu, ki je razporejen ali napoten po službeni potrebi in se preseli, policija zagotovi ustrezno nastanitev.

83. člen
Policist ne sme opravljati dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju policijskih nalog.
Dela, ki jih policist ne sme opravljati, določi minister.
Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega
člena vlada določi povečanje osnovne plače policistov.

80. člen
Policist je lahko, zaradi varovanja določenih oseb in
objektov, začasno razporejen na delo v drug državni organ.
Policist, ki je v tem času v delovnem razmerju v drugem
državnem organu, je za svoje delo odgovoren predstojniku
tega organa. V času začasne razporeditve ima pravice in
obveznosti, ki izhajajo iz tega zakona, v obsegu, določenem
v sporazumu med državnim organom, kamor je policist
začasno razporejen, in policijo.
Po izteku začasne razporeditve ima pravico vrniti se na
delo v policijo na delovno mesto, ustrezno njegovi strokovni
izobrazbi.
81. člen
Delavci policije so dolžni opravljati delo v posebnih
delovnih pogojih, kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom določenih nalog.
Posebni delovni pogoji so:
– delo v neenakomernem delovnem času;
– delo v izmenah;
– delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela
prostih dnevih;
– delo preko polnega delovnega časa;
– popoldansko in nočno delo;
– pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem kraju ali doma;
– delo v deljenem delovnem času.
Delo v neenakomernem delovnem času oziroma v izmenah vključuje opravljanje delovne obveznosti ob sobotah,
nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih ter delo v
popoldanskem in nočnem času, s prerazporeditvijo delovnega časa v okviru določene redne mesečne oziroma letne
delovne obveznosti.
Delovna mesta, na katerih poteka delo v skladu s prejšnjim odstavkom, se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih
mest.
Druge oblike dela v posebnih pogojih se odredijo, če
to terjajo varnostne razmere oziroma če je samo tako mogoče opraviti določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati, ali
pa morajo biti naloge opravljene v določenem roku.
Generalni direktor policije določi primere, v katerih je
dovoljeno odrediti delo iz prejšnjega odstavka, in osebe, ki
ga lahko odredijo.
82. člen
Pripravljenost za delo je poseben delovni pogoj, pri
katerem mora biti delavec policije v pripravljenosti za delo
na delovnem mestu, na določenem kraju ali na domu.
Pripravljenost za delo se ne šteje v število ur delovne
obveznosti.
Če delavec policije med pripravljenostjo za delo dela,
se to število ur šteje v število ur delovne obveznosti delavca
policije.

84. člen
Policisti so dolžni med stavko opravljati naslednje naloge policije:
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj;
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in
drugih iskanih oseb in njihovo izročanje pristojnim organom;
– varovanje določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov;
– vzdrževanje javnega reda;
– nadzor in urejanje prometa na javnih cestah;
– varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
– opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih.
Naloge iz prejšnjega odstavka so policisti dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili predstojnikov.
Delavci policije so med stavko dolžni zagotoviti nemoteno izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena.
Za vrednotenje omejitev, ki izhajajo iz tega člena, vlada
določi povečanje osnovne plače delavcev policije.
85. člen
Pri opravljanju dela se v vseh službenih prostorih, razen
v prostorih, kjer se uporabljajo ali so uskladiščena sredstva
oborožitve ter druga tehnična oprema, uporabljajo splošni
predpisi o zagotavljanju varstva pred požarom, varnosti in
zdravja delavcev pri delu.
Generalni direktor policije predpiše ukrepe in postopke za zagotavljanje varstva pred požarom, varnosti in zdravja
delavcev pri delu na področjih, za katera se ne uporabljajo
splošni predpisi.
Generalni direktor policije določi tudi organizacijo in
izvajanje varstva pri delu ter odgovorne osebe na področju
zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu.
86. člen
Policistu pripada za vsako začeto leto delovne dobe v
policiji nad pet let dodatek na stalnost v višini 0,5% osnovne
plače.
V delovno dobo se všteva tudi delovna doba s statusom
pooblaščene uradne osebe po zakonu o notranjih zadevah
(Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list
RS, št. 19/91, 4/92, 58/93).
Določbi tega člena se uporabljata od 1. 1. 1999.
87. člen
Delavec policije, ki ima najmanj 30 (moški) oziroma
25 (ženska) let pokojninske delovne dobe, od tega najmanj 15 let s statusom pooblaščene uradne osebe po
zakonu o notranjih zadevah oziroma s statusom policista,
in dopolni najmanj 45 (moški) oziroma 40 (ženska) let
starosti, ima, v roku šestih mesecev po vložitvi zahteve,
pravico do upokojitve.
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Pokojnina se mu odmeri v višini 65% pokojninske osnove. Za vsako leto pokojninske dobe nad 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska) se mu pokojnina poveča za 2% pokojninske osnove, vendar največ do 85% pokojninske osnove.
88. člen
Policija ima zdravstveno komisijo, ki ocenjuje sposobnost policista za opravljanje dela.
Zdravstveno komisijo imenuje generalni direktor policije in ima pet članov, od katerih so najmanj trije zdravniki.
Policist, ki ga komisija iz prvega odstavka tega člena
oceni, da ni sposoben za opravljanje svojega dela, je pa
sposoben za drugo delo v policiji, se razporedi na delovno
mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne usposobljenosti
in zdravstvenemu stanju.
Če je zmanjšana delovna sposobnost posledica opravljanja z zakonom določenih nalog, policist obdrži plačo, ki jo
je prejemal na prejšnjem delovnem mestu, če je to zanj
ugodneje.
Po razporeditvi iz tretjega odstavka se zadeva odstopi v
nadaljnji postopek pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega
zavarovanja.
Če komisija iz prvega odstavka tega člena oceni, da
policist ni sposoben za opravljanje svojega ali drugega dela
v policiji, pošlje zadevo v nadaljnji postopek pristojni enoti
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega zavarovanja.
89. člen
Policija zavaruje policiste za primer nesreče pri delu,
katere posledica je smrt ali trajna izguba splošne delovne
zmožnosti, če opravljajo delo, ki je zdravju in življenju posebno nevarno.
Delovna mesta, na katerih so policisti zavarovani, so
določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
90. člen
Policist, ki ni zavarovan po določbah prejšnjega člena, ima poleg pravic iz invalidskega zavarovanja za primer
nesreče pri delu, posledica katere je smrt ali trajna izguba
splošne delovne zmožnosti, še pravico do posebne odškodnine.
Posebna odškodnina znaša največ 100% zavarovalne
vsote, določene na podlagi prejšnjega člena. V primeru
smrti znaša posebna odškodnina 100% zavarovalne vsote iz
prejšnjega člena, v primeru trajne izgube splošne delovne
zmožnosti pa je višina posebne odškodnine odvisna od
odstotka trajne izgube splošne delovne zmožnosti. V primeru policistove smrti pripada posebna odškodnina njegovi
družini oziroma zakoncu.
Višino in način izplačevanja posebne odškodnine iz
prejšnjega odstavka določi generalni direktor policije.
91. člen
Za policista, ki pri opravljanju svojega dela izgubi življenje, poravna policija stroške pogreba v kraju, ki ga določijo
svojci.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima družina oziroma
zakonec policista pravico do enkratne denarne pomoči, in
sicer najmanj v višini skupnega zneska plač, ki jih je v
zadnjih šestih mesecih prejel ta policist, ter največ v višini
skupnega zneska plač, ki jih je v zadnjih desetih mesecih
prejel ta policist. O višini enkratne denarne pomoči odloča
generalni direktor policije.
Denarna pomoč se izplača poleg odpravnine.

Št.

49 / 3. 7. 1998 / Stran 3475

92. člen
Policist prejema med začasno zadržanostjo zaradi bolezni, nesreče pri delu in v drugih primerih, določenih s
predpisi o zdravstvenem varstvu, razen v primerih začasne
zadržanosti zaradi nesreče izven dela ali zaradi nege družinskega člana, ko prejema nadomestilo plače po splošnih
predpisih, nadomestilo plače v višini plače za polni delovni
čas brez dodatkov za delo v posebnih pogojih.
93. člen
Policistom, ki obvladajo posebna znanja in veščine, za
katere se še dodatno usposabljajo in jih potrebujejo pri
opravljanju policijskih nalog, in policistom, ki opravljajo posebno nevarne naloge, pripadajo dodatki za posebna znanja
in veščine ter za nevarnost.
Minister določi vrsto posebnih znanj in veščin ter nalog
iz prejšnjega odstavka.
Povišanje osnovne plače za posamezna delovna mesta
določi minister v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
94. člen
Za posamezna delovna mesta, ki zahtevajo specifična
strokovna znanja ali posebno izurjenost in so posebnega
pomena za učinkovito delovanje policije, lahko vlada, na
predlog ministra, izjemoma določi višji količnik, kot ga določa splošni predpis.
VI. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
95. člen
Delavec policije je lahko začasno odstranjen z dela ali z
delovnega mesta, če je zaloten pri hujši kršitvi delovnih
obveznosti in dolžnosti ali če je zoper njega uveden kazenski postopek za kazniva dejanja, navedena v 67. členu tega
zakona, ali se zahteva uvedba postopka zaradi hujše kršitve
delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče
ukrep prenehanja delovnega razmerja.
O začasni odstranitvi z dela ali z delovnega mesta odloči generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti.
Policistu, ki je začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, se med trajanjem začasne odstranitve z dela ali z
delovnega mesta odvzameta službena izkaznica in orožje.
96. člen
Disciplinski postopek je javen.
Organ, ki vodi postopek, lahko odloči, da poteka disciplinski postopek brez navzočnosti javnosti, kadar se v postopku obravnavajo zadeve, ki pomenijo državno, uradno ali
drugo tajnost.
97. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev policije na prvi
stopnji odloča:
– generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti za delavce generalne policijske uprave;
– direktor policijske uprave ali delavec, ki ga on pooblasti za delavce policijske uprave in policijskih postaj.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec
policije pravico do ugovora na disciplinsko komisijo v osmih
dneh od dneva vročitve odločbe.
Disciplinsko komisijo imenuje minister in ima deset
članov.
Komisija odloča v senatu treh članov, od katerih je
eden zunanji član.
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98. člen
Lažje kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti delavcev
policije so poleg kršitev, navedenih v splošnih predpisih, ki
veljajo za delavce v državnih organih, še naslednje kršitve:
– nepravilen in nevljuden odnos do drugih delavcev
policije;
– nepravočasno, nevestno ali malomarno opravljanje
dela brez hujših posledic;
– nepravilno in malomarno nošenje uniforme in drugih uradnih označb ali drugo obnašanje, ki škoduje ugledu
policije;
– oteževanje ali motenje dela drugih delavcev.
Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče javni
opomin ali denarna kazen.
99. člen
Hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti delavca
policije so poleg kršitev, navedenih v splošnih predpisih, ki
veljajo za delavce v državnih organih, še naslednje kršitve:
– neopravičen izostanek z dela, če to povzroči hujše
posledice za delo policije;
– nezakonita pridobitev premoženjske ali nepremoženjske koristi zase ali za drugega ter sprejemanje daril in drugih
ugodnosti v zvezi z delom;
– prihod na delo v vinjenem stanju ali uživanje alkohola
oziroma drugega narkotičnega sredstva med delom, ki
zmanjšuje zmožnost za delo;
– opustitev dejanja ali dejanje, storjeno pod vplivom
alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo in škoduje ugledu policije;
– odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali strokovnega
pregleda, s katerim se ugotavlja prisotnost alkohola oziroma
drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za
delo;
– vsako dejanje, ki ima znake katerega od kaznivih
dejanj iz druge alinee prvega odstavka 67. člena tega zakona, ali hujše kršitve predpisov o javnem redu;
– dejanje ali obnašanje, ki škoduje ugledu policije;
– povzročanje pretepa ali nereda v delovnem času ali v
delovnem okolju.
Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče ukrep
prenehanja delovnega razmerja.
Prisotnost alkohola oziroma drugega narkotičnega
sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo, se ugotavlja z
alkotestom ali s strokovnim pregledom.
100. člen
Delavec policije je odškodninsko odgovoren za škodo,
ki jo je pri delu oziroma v zvezi z delom povzročil policiji ali
komu drugemu namenoma ali iz hude malomarnosti.
Odškodninsko odgovornost delavca policije ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje generalni direktor oziroma
delavec, ki ga on pooblasti.
Dokončna odločba o delavčevi odgovornosti za nastalo škodo in o obveznosti povrnitve je izvršilni naslov.
VII. IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE
IN USPOSABLJANJE
101. člen
Generalna policijska uprava skrbi za načrtovanje in izvajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za
potrebe policije.
102. člen
Za izobraževanje se smiselno uporabljajo določbe šolske zakonodaje, če ni s tem zakonom ali ustanovitvenim
aktom šole določeno drugače.
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103. člen
Izobraževanje poteka po javno veljavnih izobraževalnih
programih za pridobitev srednje in višje strokovne izobrazbe
ter po programih poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja, prekvalifikacije in specializacije.
V domu srednje strokovne šole se izvaja tudi vzgojni
program.
104. člen
Izobraževanje po prvem odstavku prejšnjega člena
opravljata:
– srednja strokovna šola;
– višja strokovna šola.
105. člen
Šoli iz prejšnjega člena ustanovi vlada na predlog ministra z ustanovitvenim aktom.
Šoli sta organizacijski enoti generalne policijske
uprave.
106. člen
Šoli imata organe v skladu z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.
Pristojnosti organov se določijo v ustanovitvenem aktu.
107. člen
Izobraževalne programe šol sprejme minister, potem
ko Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ugotovi enakovreden izobrazbeni standard.
Izobraževalni programi pridobijo javno veljavnost z dnem
objave v posebni publikaciji.
108. člen
Kandidati za vpis v posamezno šolo morajo, poleg pogojev, določenih s predpisi s področja šolstva, izpolnjevati
tudi pogoje, ki jih predpiše generalni direktor policije v soglasju z ministrom.
109. člen
Izpopolnjevanje in usposabljanje policistov lahko izvajajo tudi druge organizacijske enote policije po programih, ki
jih predpiše generalni direktor policije.
Delavci policije se vključujejo tudi v druge organizirane
oblike izobraževanja, ki jih izvajajo zunanje ustanove.
110. člen
Generalna policijska uprava s kandidati za izobraževanje sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
Medsebojne pravice in obveznosti z udeleženci izpopolnjevanja in usposabljanja se določijo z odločbo o
napotitvi.
111. člen
Nadzor nad izvajanjem izobraževanja izvaja šolska inšpekcija.
112. člen
Za izobraževanje po javno veljavnem študijskem programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se ustanovi
visokošolski zavod.
Akt o ustanovitvi sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
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VIII. REZERVNA SESTAVA POLICIJE
113. člen
V rezervno sestavo policije so na podlagi delovne
dolžnosti razporejeni državljani, ki so usposobljeni za izvajanje nalog policije.
Pomožni policisti so osebe na osnovnem usposabljanju in osebe, razporejene v rezervno sestavo policije.
Za izvajanje določenih nalog policije se lahko razporedijo sredstva in oprema na podlagi materialne dolžnosti.
Pojma delovna dolžnost in materialna dolžnost imata
enak pomen kot v zakonu o obrambi (Uradni list RS, št.
82/94, 44/97 in 87/97).
114. člen
V rezervno sestavo policije so lahko razporejeni državljani, ki izpolnjujejo pogoje iz 67. člena tega zakona in imajo
najmanj štiriletno srednješolsko izobrazbo.
115. člen
Usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi
policije je osnovno, nadaljevalno in dopolnilno.
Izbira kandidatov za osnovno usposabljanje se opravi
med naborom v skladu z zakonom.
Dolžina osnovnega usposabljanja ne sme biti krajša od
dolžine vojaškega roka, določene z zakonom.
Pomožni policisti, ki so uspešno opravili osnovno usposabljanje, se praviloma razporedijo v rezervno sestavo
policije.
Med osnovnim usposabljanjem pomožni policisti ne
morejo samostojno izvajati policijskih pooblastil.
Nadaljevalna in dopolnilna usposabljanja se organizirajo za pomožne policiste, ki so razporejeni v rezervno
sestavo.
Inšpekcijo nad izvajanjem usposabljanja izvaja policija.
Minister, na predlog generalnega direktorja policije,
predpiše programe usposabljanj iz prvega odstavka tega
člena in ureja druge pogoje za izvajanje usposabljanj.
116. člen
Pomožni policisti imajo med osnovnim usposabljanjem
pravice in dolžnosti kot vojaški obvezniki med služenjem
vojaškega roka, med nadaljevalnim in dopolnilnim usposabljanjem pa imajo enake pravice kot državljani med opravljanjem obrambnih dolžnosti.
117. člen
Pomožnemu policistu preneha osnovno usposabljanje:
– če več ne izpolnjuje pogojev iz 114. člena tega
zakona;
– če ne opravi preizkusa znanj in usposobljenosti, predpisanega s programom osnovnega usposabljanja;
– če mu je izrečeno prenehanje usposabljanja zaradi
hujše kršitve discipline in dolžnosti med usposabljanjem;
– iz zdravstvenih razlogov.
Iz razlogov iz prvega odstavka tega člena se pomožnemu policistu izreče ukrep prenehanja usposabljanja, pošlje
na doslužitev v enote Slovenske vojske in v skladu z zakonom prerazporedi na druge obrambne dolžnosti.
O predčasnem prenehanju in prekinitvi osnovnega usposabljanja odloča generalni direktor policije ali delavec, ki
ga on pooblasti.
118. člen
Pomožni policisti so razporejeni v enote policije v skladu z vojno organizacijo in sistemizacijo policije, ki jo določi
minister na predlog generalnega direktorja policije.
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Pomožni policisti, ki so vpoklicani na opravljanje nalog
iz šestega odstavka 115. člena tega zakona in 119. člena
tega zakona, nosijo uniformo in imajo pri opravljanju nalog
enake pravice, dolžnosti ter pooblastila kot policisti.
119. člen
Minister lahko, na predlog generalnega direktorja policije, odloči, da se pomožne policiste, poleg primerov iz
17. in 115. člena tega zakona, vpokliče za izvajanje nalog
policije tudi v naslednjih primerih:
– ob naravnih in drugih nesrečah;
– za zavarovanje državne meje;
– v drugih primerih, ko je huje ogrožena notranja varnost.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko minister odloči
tudi o izročitvi vozil, strojev, objektov in drugih sredstev na
podlagi materialne dolžnosti.
120. člen
Pomožnemu policistu med opravljanjem nalog iz prejšnjega člena pripadajo nadomestila in povračila, kot so predpisana za vojaške obveznike.
121. člen
Pomožni policist, ki se med opravljanjem nalog iz
119. člena tega zakona poškoduje ali zaradi takih poškodb
zboli, tako da ima telesno okvaro, ima enake pravice, kot jih
v takih primerih določa ta zakon za policiste.
Če pomožni policist v okoliščinah iz prejšnjega odstavka izgubi življenje, pripadajo njegovi družini enake pravice,
kot jih v takih primerih določa 91. člen tega zakona za
policiste.
122. člen
Za kršitve predpisane discipline in za neizpolnjevanje
dolžnosti med usposabljanjem se pomožnemu policistu lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
– opomin;
– javni opomin;
– prepoved izhoda v prostem času;
– premestitev v drugo policijsko enoto;
– prenehanje usposabljanja in izključitev iz rezervne
sestave.
Za lažjo kršitev se izreče opomin ali prepoved izhoda v
prostem času, za hujšo pa javni opomin, premestitev v drugo policijsko enoto ali prenehanje oziroma prekinitev usposabljanja.
123. člen
Kršitve predpisane discipline in dolžnosti med usposabljanjem so lažje in hujše.
Lažje kršitve so:
– nepravočasno prihajanje na usposabljanje in predčasno odhajanje z usposabljanja;
– neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v
kraj usposabljanja;
– nepravilno oziroma malomarno nošenje uniforme in
osebna neurejenost;
– malomarno izvrševanje nalog in dolžnosti.
Hujše kršitve so:
– ponavljanje lažjih kršitev discipline in dolžnosti med
usposabljanjem;
– prihajanje na usposabljanje v vinjenem stanju ali
uživanje alkohola oziroma narkotičnih sredstev med usposabljanjem;
– zloraba bolezni za odsotnost z usposabljanja;
– neopravičen izostanek z usposabljanja nad dva dni;
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– povzročitev večje materialne škode, če je povzročena
namenoma ali iz hude malomarnosti;
– nedostojno, žaljivo, nasilno ali drugače neprimerno
obnašanje do udeležencev usposabljanja ali državljanov;
– odklonitev nalog, ki so določene s programom usposabljanja in redom v enoti, v kateri se pomožni policist usposablja;
– odklonitev, nepopolna izvršitev ali neizvršitev dobljenega povelja ali ukaza;
– kršitev predpisov o varstvu zaupnih in osebnih podatkov ali opustitev varnostnih in drugih ukrepov.
124. člen
Policija vodi evidenco pomožnih policistov in evidenco
obveznikov materialne dolžnosti.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz
vojaške evidence osebe: ime in priimek, enotno matično
številko, rojstni datum in kraj, stalno in začasno prebivališče,
zdravstveno stanje, šolsko izobrazbo, zaposlitev in poklic,
strokovno usposobljenost za opravljanje nalog v rezervni
sestavi policije in znanja, pomembna za razporeditev osebe
v skladu z vojno organizacijo in sistemizacijo policije, napredovanja, prejeta priznanja, disciplinske kršitve in ukrepe ter
bivanje v tujini, ki traja več kot tri mesece.
Evidenca obveznikov materialne dolžnosti se vodi v
skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje materialne dolžnosti.
Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki
jih o njem vodi policija na podlagi prejšnjih odstavkov.
Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi
zbirke osebnih podatkov o vojaških obveznikih, je dolžan
dati policiji osebne podatke o vojaških obveznikih, ki se
usposabljajo za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije
oziroma so razporejeni v rezervno sestavo policije.
IX. PRIZNANJA
125. člen
Za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k
razvijanju in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali za sodelovanje in pomoč v posameznih varnostnih akcijah se policistom, drugim delavcem policije ali organizacijskim enotam
policije, pomožnim policistom, dijakom in študentom podeljujejo priznanja.
Priznanja iz prejšnjega odstavka se podeljujejo tudi
državnim organom, lokalnim skupnostim, gospodarskim
družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim pravnim osebam ter društvom in posameznikom.
Vrste priznanj in postopek podeljevanja določi minister
na predlog generalnega direktorja policije.
X. ZAŠČITA UNIFORME, POLOŽAJNIH OZNAK
IN SIMBOLOV
126. člen
Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, društva ter druge pravne in fizične osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati uniforme in oznak,
ki so po barvi, kroju, označbah nazivov in posebnih označbah enake ali podobne uniformi in položajnim oznakam
ali simbolom policije, ter reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so po grafični podobi enaka vozilom in drugim
prevoznim sredstvom policije.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev.
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Odgovorna oseba pravne osebe ali državnega organa
oziroma fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 100.000
tolarjev.
Predmeti, ki so bili izdelani ali uporabljeni v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, se odvzamejo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
127. člen
Ministrstvo mora uskladiti organizacijo in delo z določbami tega zakona najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve.
128. člen
Do sprejema predpisov, ki bodo urejali štetje zavarovalne dobe s povečanjem, se za policiste, določene v aktu o
sistemizaciji delovnih mest, uporabljajo določbe 99. člena
zakona o notranjih zadevah in zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96).
129. člen
Delavec ministrstva, ki na dan uveljavitve tega zakona
izpolnjuje pogoje iz 87. člena tega zakona, ima v obdobju
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona pravico do upokojitve po 87. členu tega zakona.
Delavci ministrstva so policisti, delavci policije in drugi
delavci, zaposleni v ministrstvu.
130. člen
Do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih
uslužbencev, se za delavce policije uporabljajo določbe
136. člena zakona o notranjih zadevah.
131. člen
Akt o ustanovitvi iz 112. člena tega zakona sprejme
Državni zbor Republike Slovenije v dveh letih po uveljavitvi
tega zakona.
Do sprejetja akta o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka
izvaja študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja varnosti in notranjih zadev Visoka policijsko-varnostna šola.
132. člen
Pogodbe, sklenjene z učenci, ki se izobražujejo v Srednji policijski šoli na podlagi zakona o notranjih zadevah,
ostanejo z dnem uveljavitve tega zakona v veljavi.
133. člen
Policijska enota, ki opravlja naloge varovanja Državnega zbora Republike Slovenije, do oblikovanja posebne
službe za notranje varovanje državnega zbora opravlja svoje
naloge v skladu z internimi akti državnega zbora ter na način
in v skladu s pravili policijske stroke.
134. člen
Delavci policije, ki na dan uveljavitve tega zakona nimajo ustrezne izobrazbe za zasedbo delovnega mesta, si morajo zahtevano izobrazbo pridobiti v petih letih po uveljavitvi
tega zakona, sicer se jih razporedi na delovno mesto, ki
ustreza njihovi izobrazbi.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za delavce policije, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona najmanj
20 let delovne dobe.
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135. člen
Republika Slovenija določi Nacionalni program preprečevanja in zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji.

Št.

Št. 210-01/94-5/4
Ljubljana, dne 17. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

136. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o evidencah javne varnosti (Uradni list RS, št. 8/93).
137. člen
Do izdaje novih predpisov ostanejo veljavni naslednji
predpisi, izdani na podlagi zakona o notranjih zadevah, v
kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona:
– uredba o nazivih, označbah funkcij, barvi in emblemu
na službenih vozilih milice ter o oborožitvi in posebni opremi
delavcev milice (Uradni list SRS, št. 9/87, 29/88 in Uradni
list RS, št. 8/90, 27/91 in 36/92);
– uredba o priznanjih organov za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 11/91);
– uredba o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo
organi za notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja
(Uradni list RS, št. 38/92, 48/93 in 68/96);
– odlok o ustanovitvi uprav za notranje zadeve v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 3/91);
– navodilo o uporabi prisilnih sredstev (Uradni list SRS,
št. 25/81 in Uradni list RS, št. 79/94, 3/95 in 22/98);
– pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih
oseb organov za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 36/92
in 47/97);
– odredba o delih, ki niso združljiva z naravo dejavnosti
organov za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 35/95);
– sklep o določitvi dneva slovenske policije (Uradni list
RS, št. 28/92);
– pravilnik o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/93).
Delavci ministrstva, ki opravljajo naloge iz 3., 6. in
9. člena tega zakona, postanejo delavci policije z dnem
uveljavitve akta o sistemizaciji delovnih mest v policiji.
Določbe 95., 96., 97., 98., 99. in 100. člena tega
zakona se pričnejo uporabljati z dnem uveljavitve akta o
sistemizaciji delovnih mest v policiji. Disciplinski postopki, ki
so se pričeli pred uveljavitvijo akta o sistemizaciji delovnih
mest v policiji, se dokončajo po postopku, ki je veljal pred
uveljavitvijo zakona o policiji.
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 2. točka prvega odstavka 150. člena zakona o kazenskem postopku.
138. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o notranjih zadevah, razen določb 99. in 136. člena, ki
prenehata veljati z dnem uveljavitve predpisa o štetju zavarovalne dobe s povečanjem oziroma predpisa, ki bo urejal
položaj javnih uslužbencev.
139. člen
Za Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo in za
Obveščevalno-varnostno službo Ministrstva za obrambo veljajo do sprejetja ustreznega zakona določbe zakona o notranjih zadevah, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
140. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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2141.

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic plazenja tal in odpravo posledic
pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZSO97)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev
za odpravo posledic plazenja tal in odpravo
posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997
(ZZSO97)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in
neurja v letu 1997 (ZZSO97), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 17. junija 1998.
Št. 001-22-66/98
Ljubljana, dne 29. junija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO
POSLEDIC PLAZENJA TAL IN ODPRAVO
POSLEDIC POZEBE, SUŠE IN NEURJA
V LETU 1997 (ZZSO97)
1. člen
Ta zakon določa način zagotovitve in uporabe sredstev
za sanacijo škode povzročene s plazenjem tal (v nadaljnjem
besedilu: plazovi) in sanacijo škode povzročene s pozebo,
sušo in neurjem s točo in poplavo (v nadaljnjem besedilu:
druge naravne nesreče) v letu 1997.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč
iz prejšnjega člena, znaša 1.300,000.000 tolarjev.
3. člen
Sredstva za sanacijo posledic plazov in drugih naravnih
nesreč se zagotovijo s proračunom Republike Slovenije za
leto 1998 v višini 1.300,000.000 tolarjev in sicer za:
– odpravo posledic plazov 400,000.000 tolarjev,
– odpravo posledic drugih naravnih nesreč
900,000.000 tolarjev.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni proračunski postavki pri ministrstvu, pristojnem za finance v okviru transferov občinam.
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4. člen
Občini se dodelijo sredstva za sanacijo škode, povzročeno s plazovi in drugimi naravnimi nesrečami po naslednjih
kriterijih:
a) pri odpravi posledic plazov:
– za sanacijo plazov, ki ogrožajo stanovanjske objekte,
gospodarske objekte, ki služijo osnovnemu zagotavljanju
sredstev za preživetje, vodovod, kanalizacijo, krajevne ceste
in dovozne poti, lokalne ceste pa le v primeru popolne ali
polovične zapore ceste, v višini 100% potrjenega zneska
sanacije;
b) pri odpravi posledic drugih naravnih nesreč:
– za najnujnejše ukrepe na objektih, ki so del lokalne
infrastrukture, za katero se sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu,
največ do višine 30% sredstev potrjenega sanacijskega programa;
– za sanacijo škode v sadjarstvu in trsničarstvu do višine 30% potrjene ocene neposredne škode;
– za sanacijo škode v poljedelstvu največ do višine
10% potrjene neposredne škode.
5. člen
Sredstva za sanacijo škode se ne smejo uporabiti za
povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dobička.
6. člen
Razdelitev sredstev prizadetim občinam, ki se namenijo za odpravo škode povzročene s plazovi in drugimi naravnimi nesrečami določi Vlada Republike Slovenije ob upoštevanju kriterijev iz 4. in 5. člena tega zakona.
Sredstva po tem zakonu se zagotovijo brez obveznosti
vračanja.
Sredstva po tem zakonu se ne štejejo za osnovo davčnih dajatev.
7. člen
Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam po predložitvi programa sanacije, ki ga potrdi državna komisija za
sanacijo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.
Posamezni občini dodeli sredstva za sanacijo komisija s sklepom, s katerim določi višino sredstev in namen
uporabe.
8. člen
Namensko uporabo sredstev iz 2. člena tega zakona
preverja komisija. Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo škode povzročene s plazovi in drugimi
naravnimi nesrečami je odgovoren župan.
9. člen
Nakazilo sredstev po tem zakonu opravi ministrstvo,
pristojno za finance na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in sklepa komisije na način kot je predpisan za uporabo sredstev državnega proračuna za transfere občinam.
Za zavarovanje nakazila oziroma vračila nenamensko
uporabljenih sredstev po tem zakonu občine izročijo ministrstvu, pristojnemu za finance bianco akceptni nalog in
akceptno izjavo pred nakazilom sredstev za sanacijo.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 411-09/98-10/1
Ljubljana, dne 17. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2142.

Zakon o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja bivših vojaških
zavarovancev (ZPIZVZ)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja bivših vojaških
zavarovancev (ZPIZVZ)
Razglašam zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
17. junija 1998.
Št. 001-22-65/98
Ljubljana, dne 29. junija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH
VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV (ZPIZVZ)
1. člen
(Namen zakona)
S tem zakonom se urejajo pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki so jih državljani Republike Slovenije in drugi upravičenci po tem zakonu pridobili oziroma
so izpolnili pogoje za njihovo pridobitev na podlagi zavarovanja po predpisih bivše SFRJ o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: vojaški predpisi), in usklajevanje oziroma prevedba
teh pravic.
2. člen
(Upravičenci)
Za upravičence iz prejšnjega člena se štejejo:
– državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji, ki so do vključno 25. junija 1991 uveljavili pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških
predpisih,
– osebe, ki niso vložile prošnje za pridobitev državljanstva Republike Slovenije oziroma postopek za pridobitev državljanstva Republike Slovenije ni bil ugodno končan
(v nadaljnjem besedilu: tujci), z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji nepretrgoma od vključno 25. junija 1991 dalje, če so
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do vključno 25. junija 1991 uveljavile pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških predpisih, pod pogojem, da jih ne morejo pridobiti po predpisih držav, katerih
državljani so,
– aktivne vojaške osebe v nekdanji JLA, ki so pristopile
k Teritorialni obrambi Republike Slovenije in so do vključno
1. februarja 1992 izpolnile pogoje za priznanje pravice do
pokojnine po vojaških predpisih,
– državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji, ki so bili po 25. juniju 1991 v aktivni
vojaški službi v JLA, pod pogojem, da jim je do 18. julija
1991 prenehala aktivna služba v JLA ali so bili po 18. juliju
1991 do prenehanja aktivne vojaške službe ves čas v suspenzu, v zaporu, v bolniškem staležu, na razpolago ali jim je
z odredbo pristojnega organa prenehala aktivna vojaška služba zaradi upokojitve, oziroma so ostali v službi v JLA s
soglasjem organov Republike Slovenije, pristojnih za zadeve obrambe in so do 18. oktobra 1991 zahtevali upokojitev
in izpolnili pogoje za priznanje pravice do starostne, predčasne ali družinske pokojnine po vojaških predpisih ali so do
18. oktobra 1991 vložili zahtevek za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja, na podlagi katerega je bila pri njih z
odločbo pristojnega vojaškega organa ugotovljena nesposobnost za vojaško službo, oziroma je bila na podlagi izvida,
ocene in mnenja invalidske komisije ugotovljena invalidnost
I. kategorije po splošnih predpisih.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko pravice po tem
zakonu pridobi tudi državljan Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v državi, v kateri na podlagi njenih predpisov
ali meddržavnih sporazumov ne more pridobiti oziroma uživati pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na
podlagi obdobij, prebitih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev.
Za upravičence iz prejšnjih odstavkov se ne štejejo
osebe, ki so aktivno sodelovale v agresiji na Republiko
Slovenijo v funkciji poveljevanja ali neposrednega bojnega
delovanja oziroma so delovale v vojaški obveščevalni ali
protiobveščevalni dejavnosti zoper Republiko Slovenijo.
Državljani Republike Slovenije, ki jim je 18. oktobra
1991 manjkalo največ pet let starosti ali pokojninske dobe
za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po
vojaških predpisih in so imeli na dan 18. oktobra 1991
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma v državi, ki
slovenskim državljanom ne priznava pravic na podlagi zavarovanja po vojaških predpisih, pridobijo pravico do pokojnine pod pogoji in na način, določen v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96 – v nadaljnjem besedilu: splošni predpisi), kot
če bi pretežni del svoje zavarovalne dobe prebili v zavarovanju pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Državljan Republike Slovenije, ki je bil nazadnje zavarovan pri zavodu, pridobi pravico do pokojnine po splošnih
predpisih pri zavodu tako, da se mu zavarovalna doba, dopolnjena po vojaških predpisih, upošteva kot zavarovalna
doba, prebita pri zavodu, če ni z meddržavno pogodbo
drugače določeno.
Državljan Republike Slovenije, ki je prejemal akontacijo
vojaške pokojnine in ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu,
ter državljan Republike Slovenije iz četrtega odstavka tega
člena, lahko uveljavita pravico do predčasne pokojnine po
splošnih predpisih, ne glede na pogoje iz prve, druge in
tretje alinee prvega odstavka 40. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96).
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3. člen
(Zagotovljene pravice)
Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pod pogoji in na
način, določen v tem zakonu, naslednje pravice:
– do starostne pokojnine,
– do predčasne pokojnine,
– do invalidske pokojnine,
– do družinske pokojnine,
– do delne pokojnine,
– do dodatka za pomoč in postrežbo,
– do invalidnine za telesno okvaro,
– do odpravnine ali oskrbnine,
– do dodatka za rekreacijo upokojencev,
– do varstvenega dodatka k pokojnini,
– do upoštevanja časa, prebitega v aktivni vojaški službi v bivši JLA, v zavarovalno dobo za pridobitev pravic po
splošnih predpisih.
4. člen
(Pravice po vojaških predpisih)
Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pravico do
starostne, predčasne, družinske ali invalidske pokojnine pod
pogoji in v obsegu, kot je bilo določeno v vojaških predpisih,
če ni s tem zakonom določeno drugače.
5. člen
(Pravice po splošnih predpisih)
Po smrti upravičenca do izplačevanja pokojnine po tem
zakonu njegovi družinski člani pridobijo pravico do družinske pokojnine oziroma do odpravnine ali oskrbnine pod
pogoji in na način, določen po splošnih predpisih.
Upravičenci do pokojnine po tem zakonu imajo pravico
do dodatka za rekreacijo upokojencev in lahko uveljavijo
pravico do delne pokojnine, do varstvenega dodatka, do
dodatka za pomoč in postrežbo, do invalidnine za telesno
okvaro in druge pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja pod pogoji ter na način, določen po splošnih
predpisih, če s tem zakonom ni drugače določeno.
6. člen
(Zagotavljanje pravic, pridobljenih na podlagi odločb,
izdanih po vojaških predpisih)
Upravičencem iz prve in druge alinee 2. člena tega
zakona ter upravičencem iz četrte alinee 2. člena tega zakona, ki so jim bile pravice priznane z odločbo nosilca zavarovanja po vojaških predpisih, se prizna pravica do pokojnine,
do odpravnine in oskrbnine v znesku, kot jim je šel po
vojaških predpisih za september 1991.
Upravičencem iz prve, druge in četrte alinee 2. člena
tega zakona se priznajo pravice do invalidnine in do dodatka
za pomoč in postrežbo v zneskih, kot so bili določeni po
splošnih predpisih za september 1991.
7. člen
(Odmera pokojnin upravičencem, ki nimajo odločb, izdanih
po vojaških predpisih)
Upravičencu iz 2. člena tega zakona, ki mu nosilec
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po vojaških predpisih ni odmeril vojaške pokojnine, se pokojnina določi tako, da se odmeri od zneska pokojninske osnove, ki se
določi glede na njegov čin ali razred, ki ga je imel neposredno pred uveljavitvijo pravice do pokojnine oziroma na dan
izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po
vojaških predpisih.
Pokojninska osnova iz prejšnjega odstavka se določi v
naslednjih pavšalnih zneskih:
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a) oficirji in nižji oficirji
Čin ali stopnja

Pokojninska osnova

general armade in admiral flote
generalpolkovnik in admiral
generalpodpolkovnik in viceadmiral
generalmajor in kontraadmiral
polkovnik in kapetan bojne ladje
podpolkovnik in kapetan fregate
major in kapetan korvete
kapetan I. razreda in poročnik bojne ladje
kapetan in poročnik fregate
poročnik in poročnik korvete
podporočnik
zastavnik I. razreda,
zastavnik
višji vodnik I. razreda,
višji vodnik
vodnik I. razreda
vodnik

25.337
24.019
21.715
19.996
17.863
16.871
13.894
12.041
11.512
10.983
10.122
11.975
10.983
10.122
10.122
9.130
9.130

b) vojaški uslužbenci
vojaški uslužbenec I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

razreda
razreda
razreda
razreda
razreda
razreda
razreda
razreda
razreda
razreda
razreda
razreda

14.327
12.214
11.742
10.734
10.108
9.635
9.247
8.372
6.978
6.968
6.781
6.616

Če zavarovanec nima dokazil o činu oziroma o razredu,
se upošteva najnižji čin za oficirje oziroma za nižje oficirje in
najnižji razred za vojaške uslužbence.
8. člen
(Pavšalne osnove za izračun pokojninske osnove za
odmero pokojnine po splošnih predpisih)
Osnova iz prejšnjega člena se upošteva tudi pri določitvi plač za čas, prebit v aktivni vojaški službi v JLA, ki se
upošteva pri izračunu pokojninske osnove za zavarovance,
ki uveljavijo pravico do pokojnine po splošnih predpisih, ne
glede na to, ali zavarovanec predloži potrdilo o dejansko
prejetih plačah.
Osnova iz prejšnjega odstavka se preračuna na poprečje leta 1991 s količnikom med poprečno plačo na
zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji v obdobju od
1. 1. 1991 do 31. 12. 1991 in poprečno plačo na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. 1. 1991
do 30. 6. 1991, ki znaša 1,297.
Pri izračunu pokojninske osnove se zavarovancu, ki je
bil v posameznem koledarskem letu zavarovan po vojaških
predpisih, upošteva kot plača znesek osnove iz prejšnjega
odstavka tako, da se uskladi na raven zadnjega koledarskega leta pred letom, v katerem zavarovanec uveljavi pravico
do pokojnine, s količniki, ki se po splošnih predpisih uporabljajo za uskladitev plač iz leta 1991.
9. člen
(Odstotek za odmero starostne pokojnine)
Starostna pokojnina se odmeri v odstotku od pokojninske
osnove glede na pokojninsko dobo po splošnih predpisih.

Ne glede na določbo 6. člena tega zakona se upravičencu, ki je uveljavil pravico do vojaške pokojnine do 31. 12.
1964, pokojnina odmeri od pokojninske osnove iz 7. člena
tega zakona v odstotku, ki je po splošnih predpisih določen
za polno pokojninsko dobo, če je to zanj ugodnejše.
Pokojnina, odmerjena po prejšnjih odstavkih, se ob
odmeri uskladi tako, kot je določeno v 23. členu tega
zakona.
10. člen
(Odmera predčasne pokojnine)
Predčasna pokojnina se odmeri na podlagi dopolnjene
pokojninske dobe v odstotku, določenem v prejšnjem členu, s tem da se pokojnina za vsako leto predčasne upokojitve pred dopolnjeno starostjo 60 let (moški) oziroma 55 let
(ženska), ob upoštevanju znižanja starostne meje iz
11. člena tega zakona, zmanjša za 1%.
Predčasna pokojnina iz prejšnjega odstavka se izplačuje v zmanjšanem znesku, dokler upravičenec ne dopolni
starosti 60 let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob upoštevanju znižanja starostne meje iz 11. člena tega zakona.
Predčasne pokojnine, ki so bile odmerjene z odločbami nosilca zavarovanja po vojaških predpisih, se upravičencem od dopolnitve starosti iz prejšnjega odstavka, vendar
največ od uveljavitve tega zakona, izplačujejo brez odbitkov,
ki so jim bili po vojaških predpisih odmerjeni zaradi predčasne upokojitve.
11. člen
(Znižanje starostne meje)
Upravičencem, ki se jim je zavarovalna doba štela s
povečanjem, se starostna meja za pridobitev pravice do
starostne pokojnine oziroma starostna meja za pridobitev in
odmero pravice do predčasne pokojnine, zniža:
– za eno leto na vsaki dve leti zavarovanja na delovnih
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za
18 mesecev zavarovalne dobe;
– za eno leto na vsaka tri leta zavarovanja na delovnih
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za
16 mesecev zavarovalne dobe;
– za eno leto na vsaka štiri leta zavarovanja na delovnih
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za
15 mesecev zavarovalne dobe;
– za eno leto na vsakih šest let zavarovanja ne delovnih
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za
14 mesecev zavarovalne dobe.
12. člen
(Odstotek za odmero invalidske pokojnine)
Invalidska pokojnina se odmeri v odvisnosti od vzroka
invalidnosti.
Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se odmeri invalidska pokojnina v višini 85%
pokojninske osnove, ne glede na dopolnjeno pokojninsko
dobo.
Če je invalidnost posledica bolezni ali poškodbe izven
dela, se odmeri invalidska pokojnina v odstotku od pokojninske osnove, ki se določi glede na dopolnjeno pokojninsko dobo po splošnih predpisih, z upoštevanjem dodatka na
invalidnost.
13. člen
(Pravice vojnih veteranov)
Določbe posebnih predpisov nekdanje SFRJ, s katerimi so bile urejene pravice vojaških zavarovancev – borcev
NOV ter njihovih družinskih članov, se uporabljajo tudi pri
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odmeri pravic, ki jih upravičenci, katerim je priznan status
borca NOV, uveljavljajo po tem zakonu.
14. člen
(Določitev najvišjih pokojninskih prejemkov)
Pokojnina, skupaj z dodatki, ne more presegati zneska
pokojnine, ki bi bil upravičencu po splošnih predpisih odmerjen od najvišje pokojninske osnove glede na njegovo
skupno pokojninsko dobo.
15. člen
(Pričetek izplačevanja prejemkov po tem zakonu)
Starostna pokojnina, predčasna pokojnina, invalidska
pokojnina oziroma družinska pokojnina in odpravnina ali
oskrbnina po tem zakonu se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka in za največ šest
mesecev nazaj, vendar najdlje od uveljavitve tega zakona
dalje.
Dodatek za pomoč in postrežbo ali invalidnina za telesno okvaro po tem zakonu se izplačuje od prvega dne
naslednjega meseca po dnevu, ko je nastala potreba po
pomoči in postrežbi oziroma telesna okvara, vendar najdlje
od 1. 11. 1991 dalje.
16. člen
(Izplačevanje prejemkov iz tega zakona upravičencem s
stalnim prebivališčem v tujini)
Slovenskemu državljanu – uživalcu pravic iz tega zakona, ki se za stalno izseli, se pokojnina, invalidnina in dodatek za pomoč in postrežbo izplačuje v tujino, če z meddržavnim sporazumom ni določeno drugače.
Tujcu se dajatve, ki jih je pridobil po tem zakonu, prenehajo izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po
odjavi stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma po
prenehanju ali odpovedi dovoljenja za stalno prebivanje, če
z meddržavnim sporazumom ni določeno drugače.
Tujcu iz prejšnjega odstavka se dajatve po tem zakonu
pričnejo ponovno izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca potem, ko ponovno pridobi dovoljenje za stalno prebivanje oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
17. člen
(Reaktiviranje in pravica do delne pokojnine)
Upravičencu do pokojnine po tem zakonu, ki ponovno
sklene delovno razmerje, je izvoljen za nosilca javne ali
druge funkcije, za katero prejema plačo oziroma nadomestilo plače za opravljanje te funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je obvezno zavarovan, se v tem času
ne izplačuje pokojnina.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je v delovnem
razmerju s polovico polnega delovnega časa, lahko pridobi
pravico do delne pokojnine. Delna pokojnina se odmeri v
višini polovice pokojnine po tem zakonu. Čas zavarovanja
med uživanjem delne pokojnine se upošteva v zavarovalno
dobo v dejanskem trajanju.
Po prenehanju razlogov iz prvega ali drugega odstavka
tega člena se upravičencu ponovno prične izplačevati pokojnina po tem zakonu, ki se odstotno poveča glede na
zavarovalno dobo, doseženo v času ponovnega zavarovanja, z upoštevanjem lestvice odstotkov za odmero starostne
pokojnine po splošnih predpisih, ne upošteva pa se plača,
prejeta v času ponovnega zavarovanja oziroma v času uživanja delne pokojnine.
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18. člen
(Upoštevanje časa zavarovanja po vojaških predpisih
v zavarovalno dobo)
Upravičencem iz 2. člena tega zakona in državljanom
Republike Slovenije, ki niso zajeti v 2. členu tega zakona, se
čas, prebit v aktivni vojaški službi, čas prejemanja denarnega nadomestila zaradi prenehanja aktivne vojaške službe in
čas, prebit v zavarovanju po pogodbi, po zakonu, s katerim
je bila do vključno 25. junija 1991 urejena vojaška služba,
upošteva v zavarovalno dobo na način in v trajanju, kot je
bilo določeno po vojaških predpisih.
Doba, dopolnjena v službi v JLA v obdobju od 26. junija
1991 do 18. oktobra 1991, se upošteva po splošnih predpisih.
Doba, dopolnjena v JLA po 18. oktobru 1991, se ne
upošteva pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
19. člen
(Postopek za odločanje)
O pravicah iz tega zakona odloča zavod po postopku,
določenemu v splošnih predpisih, kolikor ni v tem zakonu
določeno drugače.
20. člen
(Vložitev zahtevka)
Upravičencem iz 2. člena tega zakona oziroma njihovim družinskim članom se pokojnina ali druga dajatev iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja prizna na podlagi
njihovega zahtevka.
Zahtevku se priloži odločba organa, ki je upravičencu
priznal pravico do pokojnine ali druge dajatve po vojaških
predpisih, dokazilo o znesku vojaške pokojnine za september 1991 in potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču.
Upravičenec, ki nima odločbe o priznanju pravice do
pokojnine ali do druge dajatve po vojaških predpisih, mora
zahtevku poleg potrdila o državljanstvu in stalnem prebivališču priložiti dokazila, iz katerih je razviden čin oziroma
razred neposredno pred uveljavitvijo pravice do vojaške pokojnine oziroma na dan izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do vojaške pokojnine, in dokazila o doseženi pokojninski dobi.
Tujci morajo zahtevku poleg dokazil iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena, razen potrdila o državljanstvu,
priložiti dokazilo, da so ves čas od 25. 6. 1991 dalje stalno
prebivali na ozemlju Republike Slovenije, in dovoljenje za
stalno prebivanje.
21. člen
(Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja)
Uživalci pokojnin po tem zakonu so vključeni v obvezno
zdravstveno zavarovanje kot upokojenci po splošnih predpisih.
22. člen
(Zagotavljanje sredstev)
Republika Slovenija povrne zavodu sredstva za izplačevanje pokojnin in dajatev po tem zakonu in sredstva za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence po tem zakonu ter sorazmeren del stroškov plačilnega in
poštnega prometa ter stroškov izvajanja zavarovanja.
23. člen
(Usklajevanje dajatev)
Pokojnine in druge pravice iz 3. člena tega zakona se
usklajujejo tako, kot se usklajujejo pokojnine in druge pravice po splošnih predpisih.
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Kot osnova za usklajevanje pokojnin iz tega zakona se
upošteva znesek prejemkov, ki so upravičencu šli za mesec
september 1991. Prva uskladitev za mesec oktober 1991
se določi v višini 13,065%, od 1. 11. 1991 dalje pa se
upoštevajo uskladitve pokojnin po splošnih predpisih.
24. člen
(Dokončanje postopkov za uveljavljanje pravice do
akontacije vojaške pokojnine)
V postopkih za uveljavitev pravice do akontacije vojaške pokojnine po odloku o izplačevanju akontacij vojaških
pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92 – v nadaljnjem besedilu:
akontacija vojaške pokojnine), ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo predpisi, ki so veljali do
uveljavitve tega zakona.
25. člen
(Prevedba akontacij vojaških pokojnin po uradni dolžnosti)
Akontacije vojaških pokojnin in drugih prejemkov po
odloku o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin se po
uradni dolžnosti prevedejo v pokojnine in druge prejemke
po tem zakonu.
26. člen
(Učinkovanje prevedbe)
Odločba o prevedbi akontacije vojaške pokojnine in
drugih prejemkov po uradni dolžnosti prične učinkovati s
prvim dnem tretjega meseca po uveljavitvi tega zakona.
Zneski akontacij vojaških pokojnin in drugih prejemkov, izplačani do roka iz prejšnjega odstavka, se ne
poračunajo.
27. člen
(Pravice uživalcev akontacij vojaških pokojnin, ki ne
izpolnjujejo pogojev po tem zakonu)
Uživalcem akontacij vojaških pokojnin, ki ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu, se akontacije vojaških pokojnin
nehajo izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po
izdaji odločbe.
Državljani Republike Slovenije, ki so bili uživalci akontacij vojaških pokojnin iz prejšnjega odstavka, lahko uveljavijo pravico do pokojnine po splošnih predpisih, kot če bi
pretežni del zavarovalne dobe dopolnili pri nosilcu zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Upravičencem iz prejšnjega odstavka se čas, prebit v
zavarovanju po vojaških predpisih, upošteva v zavarovalno
dobo skladno z določbo 18. člena tega zakona.
28. člen
(Prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92).
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2143.

Na podlagi 6. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93,
1/96 in 23/96 – popr.) v zvezi s 37. členom zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 3. členom
zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije ter na podlagi dvanajste alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. junija 1998 sprejel

ODLOK
o imenovanju vršilke dolžnosti direktorice
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije
Imenuje se:
Marija Lukačič, za vršilko dolžnosti direktorice Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto.
Št. 412-01/93-9/4
Ljubljana, dne 24. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2144.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list,
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. junija 1998 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andrej Pruša, na sodniško mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/89-1/44
Ljubljana, dne 24. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

29. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/94-8/7
Ljubljana, dne 17. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Odlok o imenovanju vršilke dolžnosti direktorice
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije

2145.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list, št.
19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
24. junija 1998 sprejel
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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Bogomir Zamernik, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije;

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

za namestnika predsednika:
Franc Kangler, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke;

Št. 700-04/89-1/44
Ljubljana, dne 24. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2146.

Odlok o sestavi in imenovanju predsednika,
namestnika predsednika in članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije o
okoliščinah in posledicah vohunske afere, v
katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju
1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli
pristojni organi te države

Na podlagi 93. člena ustave Republike Slovenije,
3. člena zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in
petega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter četrte alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. junija 1998 sprejel

ODLOK
o sestavi in imenovanju predsednika,
namestnika predsednika in članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije
o okoliščinah in posledicah vohunske afere,
v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva
za obrambo Republike Slovenije, ki so ju
v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške
prijeli pristojni organi te države
I
Preiskovalna komisija ima predsednika, namestnika
predsednika in pet članov, ki se imenujejo izmed poslancev
Državnega zbora Republike Slovenije.
V preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
1 člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 2 člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 1 člana,
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
1 člana,
Poslanska skupina Združene liste socialni demokratov
1 člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
1 člana.
II
V preiskovalno komisijo se imenujejo:
za predsednika:

za člane:
Richard Beuermann, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Josip Bajc, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Vincencij Demšar, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov,
Bojan Kontič, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Polonca Dobrajc, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/93-28/75
Ljubljana, dne 24. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2147.

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 tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Ob petdesetletnici delovanja za prispevek pri vzgoji
športnikov in športnih delavcev ter za zasluge, pomembne
za razvoj, napredek in uveljavitev slovenskega športa doma
in v svetu podeljujem častni znak svobode Republike Slovenije Atletskemu društvu Kladivar-Cetis Celje.
Št. 996-01-21/98
Ljubljana, dne 19. junija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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MINISTRSTVA

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 tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge in prispevek pri mednarodnem priznanju in
uveljavljanju samostojne države Slovenije podeljujem častni
znak svobode Republike Slovenije Ignacu Golobu in Matjažu Jančarju, posmrtno.
Št. 996-01-22/98
Ljubljana, dne 22. junija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
2149.

Uradni list Republike Slovenije

2150.

Na podlagi 68. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) izdaja minister za zdravstvo

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o označevanju zdravil
1. člen
V 23. členu pravilnika o označevanju zdravil (Uradni list
RS, št. 38/98) se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Izjemoma lahko Urad Republike Slovenije za zdravila
na predlog pristojne Komisije za zdravila, dovoli pakiranje
zdravil v ovojnino v tujem jeziku s signaturo (nalepko) v
slovenskem jeziku. Zahtevek za tovrstno pakiranje zdravila
se vloži skupaj s predlogom za pridobitev dovoljenja za
promet z zdravilom.”
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in
tretji odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 512-361/98
Ljubljana, dne 17. junija 1998.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje nacionalnega raziskovalnega
programa

Na podlagi 26. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije na
89. korespondenčni seji, ki je bila od 23. 6. do 24. 6.
1998, sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje nacionalnega raziskovalnega
programa
I
V sklepu o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
(Uradni list RS, št. 16/94, 63/97) se v poglavju B) CENA
RAZISKOVALNE URE, prva alinea tretjega odstavka točke
1.2. spremeni tako, da glasi:
‘– če se spremeni indeks cen življenjskih potrebščin,
se spremenijo elementi cene z oznako: (2.1;50%), 2.2.,
2.3. in 3.;’
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 690-00/98-1
Ljubljana, dne 24. junija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o označevanju
zdravil

2151.

Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine
1998

Na podlagi 2. točke uredbe o vzpostavitvi tržnega reda
za pšenico in rž 1998 (Uradni list RS, št. 46/98) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1998
1. Ta odredba določa pogoje za odkup pšenice in rži
letine 1998, pod katerimi Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) v skladu z
uredbo Vlade Republike Slovenije o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1998 (Uradni list RS, št. 46/98) odkupuje vse ponujene količine v Republiki Sloveniji pridelane
pšenice in rži letine 1998, ki ustrezajo kakovostnim zahtevam v veljavnem predpisu na način, določen s tem predpisom.
2. Pod pogoji določenimi v tej odredbi odkupuje zavod
pšenico in rž iz prve točke do 31. 8. 1998.
3. Vsa operativno-tehnična dela pri odkupu pšenice in
rži letine 1998 opravljajo izvajalci odkupa neposredno ali
preko zbirnih centrov. Izvajalce odkupa na lokacijah zbirnih
in odkupnih mest (to so mlinsko predelovalna in druga podjetja, kmetijske zadruge, organizator transporta) izbere zavod v skladu z določbami zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97).

Uradni list Republike Slovenije
4. Zavod odkupi le pšenico in rž, katere lastnosti ustrezajo zahtevam predpisov o kakovosti ter ne odkupuje pšenice, ki vsebuje manj kot 10% surovih beljakovin.
Pšenico, ki odstopa od zgoraj navedenih lastnosti, zavod odkupi izjemoma v primeru, ko se z analizo po že
opravljenem prevzemu ugotovi, da prevzeta pšenica ne ustreza predpisani kakovosti. Tako pšenico zavod plača po ceni
20,70 SIT/kg.
5. Zavod odkupuje pšenico in rž letine 1998 na naslednjih odkupnih in zbirnih mestih:
– lokacije odkupnih mest so:
a) POMURJE
– Mlinopek Murska Sobota, d.d., MURSKA SOBOTA,
– KZ Gornja Radgona, z.o.o., GORNJA RADGONA
– Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, p.o., PC TMK
LIPOVCI, BELTINCI,
– LJUTOMERČAN, Kmetijstvo in predelava, d.d., LJUTOMER,
– Kmetijsko gospodarstvo Lendava, p.o., LENDAVA,
b) ŠTAJERSKA
– Intes mlin in testenine, d.d., MARIBOR,
– Klasje Celje, d.d., CELJE,
– Jeruzalem Ormož, kmetijstvo, d.d., OBRAT MEŠALNICA – OLJARNA, SREDIŠČE OB DRAVI,
– Kmetijski kombinat Ptuj, p.o., – TMK DRAŽENCI,
PTUJ,
– Agrokombinat Maribor, d.o.o., MARIBOR.
c) LJUBLJANSKO OBMOČJE
– Žito mlini Ljubljana, d.d., LJUBLJANA
d) PRIMORSKA
– Mlinotest, d.d., AJDOVŠČINA
e) DOLENJSKA
– Skala, d.o.o., BREŽICE.
Kakovostni in količinski prevzem vse oddane pšenice
in rži se opravi na odkupnih mestih, razen tiste količine
pšenice in rži, ki se je predhodno zbirala na zbirnih mestih;
– lokacije zbirnih centrov so:
– Kmetijska zadruga Hotiza-Polana, z.o.o., LENDAVA,
– Splošna kmetijska zadruga Črenšovci, z.o.o.,
ČRENŠOVCI,
– Kmetijska zadruga Lendava, z.o.o., LENDAVA,
– Kmetijska zadruga Dobrovnik, z.o.o., DOBROVNIK,
– Kmetijska zadruga Turnišče, z.o.o., TURNIŠČE,
– Splošna kmetijska zadruga Klas Križevci, KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERJU,
– mlin Korošec kmečki mlin, d.o.o., MARKOVCI PRI
PTUJU,
– KZ Gornja Radgona, z.o.o., SVETI JURIJ OB
ŠČAVNICI,
– Spuhlja, d.o.o., PTUJ,
– Splošna kmetijska zadruga Murska Sobota, MURSKA SOBOTA,
– Kmetijska zadruga Lenart, z.o.o., LENART,
– Kmečka zadruga Krško, z.o.o., KRŠKO,
– Mercator – Kmetijska zadruga Krka, z.o.o., NOVO
MESTO.
Odkupna mesta in zbirni centri morajo izpolnjevati minimalne tehnične in ostale pogoje v skladu z razpisnimi pogoji. Izbrano podjetje iz 8. točke te odredbe posreduje zavodu
pisno potrdilo o izpolnjevanju pogojev in ustrezni opremljenosti zbirnih centrov in odkupnih mest pred pričetkom odkupa pšenice in rži.
Na zbirnih centrih se ugotavlja teža, izvede vzorčenje in
organoleptični pregled pšenice in rži. Analize vzorcev se opravijo naknadno na odkupnih mestih. Stroške prevoza pšenice
in rži do odkupnega mesta nosi zavod. Fizični prevzem pšenice in rži izvede organizator zbiranja in transporta do odkupnih
mest, ki v ta namen sklene pogodbo z zavodom.

Št.
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Prevozne stroške plača zavod v višini 1,45 SIT/kg za
100 km. Pri obračunavanju prevoza se uporablja odstotek
razmerja iz cenika prevoznih storitev v cestnem tovornem
prometu.
6. Vsa dela v zvezi z vzorčenjem, kontrolo kakovosti in
analizami oddane pšenice in rži opravlja na podlagi javnega
razpisa izbrano podjetje Inspect, p.o., Jakšičeva 5, LJ.
Kakovost pšenice in rži se ugotavlja z analizo odvzetih
vzorcev, ki se izvaja po enotni metodi (vsebnost surovih
beljakovin v pšenici se določa z IR analizatorji proizvajalca
Perten instruments, ki jih umeri po enotni metodologiji živinorejsko-veterinarski zavod za Pomurje, oddelek za kmetijsko raziskovanje Murska Sobota, Š. Kovača 40).
Stroške analiz plača izvajalcu (ugotavljanje količine vlage, primesi, hektolitrske mase in surovih beljakovin) zavod.
V izogib prevzemu pšenice z vsebnostjo pod 10% surovih beljakovin lahko pridelovalec na odkupnih mestih zahteva predhodno analizo vsebnosti surovih beljakovin. Predhodno analizo plača pridelovalec izvajalcu analize vnaprej v
znesku 1000 SIT.
7. Zavod in pridelovalec priznavata javno registrirano
tehtnico na odkupnem mestu oziroma zbirnem centru. Ugotovljena teža velja za pridelovalca in zavod. Za pošiljke,
prispele z železnico, velja teža uradnega železniškega tehtanja. Stroške tehtanja plača zavod.
8. V primeru, da pšenica in rž, ponujena v odkup,
vsebuje nad 13% vlage, jo mora prodajalec predhodno osušiti oziroma plača stroške sušenja pšenice in rži ter nosi
količinsko razliko osuška pšenice in rži do 13% vlage, ugotovljeno po formuli:
teža x (vhodna vlaga v % – izhodna vlaga v %)
100 – izhodna vlaga v %
9. Pri oddaji pšenice in rži letine 1998 mora pridelovalec na odkupnem mestu ali na zbirnem centru podpisati
izjavo o lastni pridelavi pšenice in rži na območju Republike
Slovenije. Za pridobitev podpore pri pridelavi pšenice in rži
pa mora obvezno predložiti tudi izpolnjen obrazec Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: “Podatki o
upravičencu, ki vlaga zahtevek za finančno intervencijo v
kmetijstvu”.
10. Zavod plača pridelovalcu oddano pšenico in rž v
roku 30 dni po prejemu računa, kateremu mora biti priložen
analizni izvid o kakovosti skupaj z obračunskim listom, izjavo
pridelovalca in izpolnjenim obrazcem MKGP iz prejšnje točke te odredbe, vendar najkasneje v roku 45 dni po prevzemu pšenice in rži na odkupnem mestu. Kmetijska zadruga je
dolžna najkasneje v roku 5 dni po prejemu sredstev od
zavoda ta sredstva nakazati kmetu.
Če zavod v roku 45 dni ne prejme vseh v prejšnjem
odstavku navedenih dokumentov, plača prodajalcu akontacijo na podlagi začasnega obračunskega lista v višini 20,70
SIT/kg pšenice, razliko pa najkasneje v roku 60 dni po
prevzemu pšenice na odkupnem mestu.
11. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3432-8/98-4
Ljubljana, dne 29. junija 1998.
Soglašam
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
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2152.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Pokljuka

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Plešivec
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Plešivec, izdelan za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Pokljuka

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenj Gradec, Celjska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec. Javna
razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka, izdelan za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko v
času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenj Gradec.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pokljuka, Triglavska 47, 4260 Bled. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, organizirana javna obravnava.
Datum javne obravnave bo v prostorih Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Slovenj Gradec, objavljen naknadno.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pokljuka.

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

4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pokljuka, organizirana javna
obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih objavljen naknadno.

Št. 322-01-11/7-98
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-2/6-98
Ljubljana, dne 3. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2153.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Plešivec

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2154.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kras I

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kras I
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Kras I, izdelan za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, revirja Dutovlje,
Dutovlje 102, 6221 Dutovlje. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, revirja Dutovlje.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, revirja Dutovlje, organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih objavljen naknadno.

Št.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Dobrna organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-9/13-98
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14/3-98
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2155.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vojnik

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vojnik
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Vojnik, izdelan za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Krajevne skupnosti Dobrna, 3204 Dobrna. Javna
razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe predstavniku
Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo v tem času na voljo v
prostorih Krajevne skupnosti Dobrna.
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2156.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jurklošter

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jurklošter
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter, izdelan za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
Gozdarski koči, Jurklošter 18, 3273 Jurklošter. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe predstavniku
Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo v tem času na voljo v
Gozdarski koči v Jurkloštru.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Gozdarske koče
v Jurkloštru organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 322-01-9/12-98
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2157.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

2158.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica, izdelan
za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Vrhnika, Vrtnarija 11, 1360 Vrhnika. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora, izdelan za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Vrhnika.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, 6230 Postojna. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na sedežu Občine Borovnica organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo
objavljen naknadno v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Vrhnika.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/27-98
Ljubljana, dne 3. junija 1998.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, organizirana javna
obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-5/34-98
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2159.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rast

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rast
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Rast, izdelan za obdobje
od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih
objavljen naknadno.

Št.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje, Ulica 9. avgusta 78/A, 1410 Zagorje ob Savi. Javna
razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje, organizirana javna
obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/25-98
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/26-98
Ljubljana, dne 3. junija 1998.

USTAVNO SODIŠČE
2161.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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Poslovnik Ustavnega sodišča Republike
Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) je ustavno sodišče
na seji dne 26. maja 1998 sprejelo

POSLOVNIK
Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2160.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US),
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1. člen
(predmet poslovnika)
S tem poslovnikom Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustavno sodišče) ureja svojo organizacijo, poslovanje in druga vprašanja, pomembna za
njegovo delo.

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA

1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje, izdelan
za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.

2. člen
(predstavljanje)
Ustavno sodišče predstavlja predsednik ustavnega sodišča. V času odsotnosti predsednika ali po njegovem pooblastilu nadomešča predsednika pri predstavljanju ustavnega
sodišča in pri opravljanju drugih nalog iz njegove pristojnosti
njegov namestnik.
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V zadevah zunaj sodnega postopka predstavlja ustavno
sodišče v mejah svoje pristojnosti ali v mejah pooblastila
predsednika tudi sekretar ustavnega sodišča.
3. člen
(sekretariat)
Ustavno sodišče ima sekretariat, ki ga sestavljajo naslednje organizacijske enote: strokovna služba, pravno informacijski center, glavna pisarna in administrativno-tehnična služba.
Podrobnejšo organizacijo ustavnega sodišča, število
delovnih mest z opisi in s pogoji za njihovo zasedbo ureja
ustavno sodišče s posebnim aktom v skladu z zakonom o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.15/94 – v nadaljnjem
besedilu: ZUstS) in s tem poslovnikom.
4. člen
(način dela)
Ustavno sodišče ima tri tričlanske senate za preizkus
ustavnih pritožb, in sicer za ustavne pritožbe s področja
kazenskopravnih zadev, s področja civilnopravnih zadev in s
področja upravnopravnih zadev. Delitev dela med senati
določi ustavno sodišče z razporedom dela.
O vprašanjih, povezanih s svojo organizacijo in delom,
odloča ustavno sodišče na upravnih sejah.
5. člen
(javnost dela)
Javnost dela ustavnega sodišča se zagotavlja na način,
ki ga določata zakon in ta poslovnik.
Ustavno sodišče s posebnim aktom določi ravnanje z
listinami in gradivi zaupne narave.
6. člen
(delovna telesa)
Ustavno sodišče ima komisije, odbore in druga delovna telesa, ki jih določa ta poslovnik ali pa jih s posebnim
aktom ustanovi sodišče.
Za obravnavanje posameznih vprašanj, ki se nanašajo
na delo in organizacijo ustavnega sodišča, lahko predsednik sklicuje delovne sestanke sodnikov, svetovalcev ustavnega sodišča in drugih strokovnih sodelavcev.
7. člen
(zunanja razmerja)
Predsednik ustavnega sodišča sodeluje s predsednikom republike, državnim zborom, državnim svetom, vlado,
vrhovnim sodiščem in drugimi državnimi organi na način, ki
zagotavlja samostojnost in neodvisnost ustavnega sodišča
kot najvišjega organa sodne oblasti za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
Ustavno sodišče navezuje stike in sodeluje z mednarodnimi organizacijami in z ustavnimi in drugimi njim po
položaju enakimi sodišči tujih držav.
Za urejanje zadev, ki sodijo v področje sodelovanja iz
prejšnjega odstavka, lahko predsednik pooblasti enega od
sodnikov ustavnega sodišča.
8. člen
(pečat)
Ustavno sodišče ima pečat, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, okrog njega pa napis “Ustavno sodišče Republike Slovenije”.
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III. POLOŽAJ PREDSEDNIKA IN SODNIKOV USTAVNEGA
SODIŠČA
9. člen
(volitve predsednika in namestnika)
Predsednika ustavnega sodišča izvolijo sodniki izmed
sebe za dobo treh let. Po poteku te dobe je lahko isti sodnik
ponovno izvoljen za predsednika.
Volitve predsednika se opravijo na upravni seji pred
iztekom mandata prejšnjemu predsedniku. Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za volitve namestnika predsednika.
10. člen
(položaj predsednika in sodnikov)
Predsednik in sodniki ustavnega sodišča imajo položaj in z njim povezane pravice in obveznosti, določene z
ustavo, zakonom, tem poslovnikom in aktom ustavnega
sodišča, ki podrobneje ureja materialne in druge pogoje
njihovega dela.
V ustavnem sodišču se položaj sodnikov, razen pri
odločanju, določa po senioriteti, ki ima naslednji vrstni red:
– predsednik ustavnega sodišča,
– ostali sodniki po datumu začetka opravljanja sodniške funkcije, tako da ima prednost tisti, ki je funkcijo začel
prej opravljati; če je po prisegi začelo opravljati sodniško
funkcijo več sodnikov hkrati, ima prednost starejši sodnik.
11. člen
(predsednik)
Predsednik ustavnega sodišča poleg opravljanja sodniške funkcije:
– koordinira delo ustavnega sodišča,
– sklicuje in vodi obravnave in seje ustavnega sodišča,
– podpisuje odločbe in sklepe ustavnega sodišča,
– skrbi za uresničevanje stikov z drugimi državnimi
organi,
– skrbi za sodelovanje z ustavnimi sodišči tujih držav in
z mednarodnimi organizacijami,
– opravlja naloge sodne uprave,
– opravlja druge naloge v skladu z ustavo, zakonom,
tem poslovnikom in drugimi akti ustavnega sodišča.
Predsednik ustavnega sodišča opravlja svoje naloge
na podlagi sklepov in usmeritev ustavnega sodišča, kateremu za opravljanje teh nalog tudi odgovarja.
12. člen
(izkaznica sodnikov)
Predsednik in sodniki ustavnega sodišča imajo izkaznice s fotografijo in podatki o identiteti, s katero uveljavljajo
imunitetno pravico, in druge potrebne dokumente, na podlagi katerih jim nudijo pooblaščene uradne osebe pomoč.
Za izdajanje izkaznic in za evidenco o izdanih izkaznicah skrbi sekretar ustavnega sodišča.
IV. POSLOVANJE USTAVNEGA SODIŠČA
1. Poslovanje z vlogami
1.1. Sprejem vloge
13. člen
(sprejem vlog)
Zahteve za oceno ustavnosti zakona, ustavnosti in zakonitosti predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
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pooblastil (v nadaljevanju: zahteva), pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona, ustavnosti in zakonitosti
predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil
(v nadaljevanju: pobuda), ustavne pritožbe ter druge vloge in
pisanja sprejema glavna pisarna ustavnega sodišča.
14. člen
(ravnanje z vlogami)
Glavna pisarna ustavnega sodišča ravna z vlogami in
drugimi pisanji na način, ki je določen z aktom o pisarniškem poslovanju.
1.2. Dopolnitev in vpis vloge
15. člen
(dopolnitevi vloge)
Sodnik poročevalec preizkusi popolnost vloge. Če ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za njeno
obravnavo in odločanje o njej, ali če ugotovi, da je nerazumljiva, pozove vložnika, da jo v določenem roku dopolni.
V pozivu iz prejšnjega odstavka sodnik poročevalec
opozori vložnika na posledice, ki jih določa ZUstS za primer,
če vložnik v določenem roku ne dopolni vloge.
Priporočena vsebina posameznih vlog je v prilogi tega
poslovnika (priloga 1).

Št.
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1.4. Reševanje vlog zunaj postopka
19. člen
(reševanje vlog zunaj postopka)
Vloge, naslovljene na ustavno sodišče, ki niso vloge, ki
jih po veljavnih predpisih rešuje ustavno sodišče, rešuje
sekretar.
Sekretar odgovarja tudi na pritožbe in ugovore zoper
odločitve ustavnega sodišča.
2. Zastopanje
20. člen
(zastopanje)
V primerih, ko vlagatelj ustavne pritožbe, ki je fizična
oseba, nima odvetnika, ustavno sodišče pa ugotovi, da je
zastopanje obvezno, vlagatelju postavi odvetnika po uradni
dolžnosti.
Na javnih obravnavah in na narokih za opravo posameznih procesnih dejanj pred ustavnim sodiščem odvetnik
nosi predpisano oblačilo za nastopanje pred sodiščem.
21. člen
(pooblastilo)
Za zastopanje v postopku pred ustavnim sodiščem mora imeti pooblaščenec posebno pooblastilo.

16. člen
(vpis vloge)
Vrsto vpisnika, v katerega se zadeva, ki je predmet
vloge ali drugega pisanja, vpiše, odredi sekretar.
Vrste vpisnikov, podatki, ki se vanje vpisujejo, in način
njihovega vodenja se določijo z aktom o pisarniškem poslovanju.
O tem, v kateri vpisnik je bila vloga vpisana in pod
katero opravilno številko se vodi, obvesti vodja glavne pisarne vložnika.

22. člen
(določitev tolmača)
Kadar so udeleženci v postopku pred ustavnim sodiščem upravičeni, da v postopku uporabljajo svoj jezik, ki ni
slovenski, da vlagajo vloge v svojem jeziku ali da se jim na
obravnavi zagotovi tolmač, določi sekretar za prevajanje sodnega tolmača po imeniku sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in odredi prevajanje.

1.3. Dodeljevanje vlog

4. Stroški postopka

17. člen
(dodeljevanje vlog)
Vloge se dodeljujejo sodnikom po razporedu dela (v
nadaljevanju: sodnik poročevalec).
Strokovnim sodelavcem ustavnega sodišča dodeljuje
zadeve sekretar.

23. člen
(odločanje o stroških)
O stroških postopka, ki jih uveljavljajo udeleženci, in o
plačilu stroškov, ki nastanejo sodišču v zvezi s postopkom
(npr. za izvedence, tolmače idr.), odloči senat, kadar se
postopek konča z njegovo odločitvijo, v drugih primerih pa
odloči sodišče.

18. člen
(prenehanje poročevalstva)
Če je sodnik poročevalec v postopku preizkusa ustavne pritožbe glasoval proti njenemu sprejemu, ustavna pritožba pa je bila sprejeta na podlagi četrtega odstavka 55. člena
ZUstS, mu preneha poročevalstvo.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, postane
sodnik poročevalec tisti izmed članov senata, ki se je izrekel
za sprejem ustavne pritožbe. Če sta se izrekla za sprejem
ustavne pritožbe dva člana senata, postane sodnik poročevalec tisti izmed njiju, ki je po začetni črki priimka po abecedi pred drugim, če ustavno sodišče ne odloči drugače.
Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena ni za
sprejem ustavne pritožbe izrekel nobeden izmed članov
senata, postane sodnik poročevalec tisti izmed sodnikov,
ki so se izrekli za njen sprejem, ki je po začetni črki priimka
po abecedi pred ostalimi, če ustavno sodišče ne odloči
drugače.

3. Določitev tolmača

5. Vpogled v spis
24. člen
(vpogled v spis)
Vpogled v spis imajo udeleženci v postopku. Osebe, ki
niso udeleženci v postopku, pa za to izkažejo pravni interes,
lahko vpogledajo v spis samo s pisnim dovoljenjem predsednika ustavnega sodišča oziroma med pripravljalnim postopkom sodnika-poročevalca.
Pravica do vpogleda v spis se ne nanaša na interni del
spisa, ki obsega osnutke poročil, odločb in sklepov, zapisnik o posvetovanju in glasovanju, listine, ki so priložene
vlogam, če imajo oznako poslovne, uradne ali druge tajnosti, in na listine, ki vsebujejo osebne podatke ali podatke o
družinskih in drugih osebnih razmerjih posameznika.
Vpogled se opravi v glavni pisarni v času uradnih ur pod
nadzorom vodje glavne pisarne ali uslužbenca, ki ga nadomešča.
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O vpogledu v spis se vodi poseben vpisnik z vsebino,
ki jo določa akt o pisarniškem poslovanju.
Pravica do vpogleda obsega tudi pravico do prepisovanja posameznih delov spisa, udeležencu v postopku pa se
lahko prepis pošlje tudi po pošti.
V. OBRAVNAVANJE IN ODLOČANJE
1. Poročilo sodnika poročevalca
25. člen
(poročilo)
O zadevi, ki je predmet postopka, odloči ustavno sodišče oziroma senat na seji na podlagi poročila, ki ga ustavnemu sodišču oziroma senatu predloži sodnik poročevalec,
lahko pa tudi vsak drug sodnik.
Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi predlog,
ali naj se razpiše javna obravnava, predlog o morebitni delni
ali popolni izključitvi javnosti z obravnave, v primeru obravnavanja zadeve na seji pa praviloma tudi predlog odločitve o
zadevi.
V enostavnejših zadevah se lahko predloži predlog odločitve brez posebnega poročila.
2. Združitev ali razdružitev zadev
26. člen
(združitev)
Če več vlagateljev v svojih vlogah predlaga oceno ustavnosti oziroma zakonitosti istih ali vsebinsko povezanih določb zakona, predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, lahko ustavno sodišče na predlog sodnika
poročevalca s sklepom vse vloge združi zaradi skupnega
obravnavanja in odločanja.
27. člen
(razdružitev)
Če vloga vsebuje predlog za oceno ustavnosti oziroma
zakonitosti določb dveh ali več zakonov, predpisov ali splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, pa njihovo skupno obravnavanje ni potrebno ali ni smotrno, lahko ustavno
sodišče na predlog sodnika poročevalca s sklepom vlogo
razdruži zaradi ločenega obravnavanja in odločanja o njihovi
ustavnosti oziroma zakonitosti.
3. Javna obravnava
28. člen
(razpis)
Javne obravnave razpisuje predsednik ustavnega sodišča.
Udeleženci postopka se povabijo na obravnavo s pisnim vabilom tako, da prejmejo vabilo praviloma osem dni
pred obravnavo. V posameznih primerih lahko predsednik
ustavnega sodišča odredi krajši rok.
Vabilu se priložijo kopija vloge ter kopija odgovora na
vlogo in druge potrebne priloge, kolikor ni bilo to gradivo
poslano udeležencu že med pripravljalnim postopkom.
Poleg udeležencev postopka lahko ustavno sodišče
odloči, da bo na javno obravnavo povabilo tudi druge osebe,
ki lahko pripomorejo k reševanju stvari, ki je predmet postopka. V takšnem primeru ustavno sodišče odloči tudi,
kateri deli spisa se tem osebam pošljejo skupaj z vabilom.
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29. člen
(potek javne obravnave)
Na začetku obravnave obvesti predsednik ustavnega
sodišča navzoče o zadevi, ki je predmet obravnave, in ugotovi, ali so prišli vsi povabljeni, udeležence pa opozori, naj
se v svojih navedbah omejijo le na tisto, kar sodišču ni
znano iz njihovih vlog.
Če obravnava ali njen del ni javen, razglasi to predsednik ustavnega sodišča ob začetku obravnave oziroma ob
začetku tistega njenega dela, ki ni javen.
V opravičenih primerih, zlasti kadar je treba izvesti dokaze, lahko ustavno sodišče preloži obravnavo in določi nov
narok, lahko pa obravnavo tudi prekine.
Za vzdrževanje reda med javno obravnavo se smiselno
uporabljajo določbe, ki urejajo pravdni postopek.
30. člen
(posvetovanje in glasovanje)
Posvetovanje in glasovanje o odločitvi v zadevi, ki je
predmet javne obravnave, se opravi na nejavni seji. Glasujejo samo tisti sodniki, ki so bili navzoči na javni obravnavi.
31. člen
(razglasitev)
Kadar se odločitev razglasi ustno, razglasi predsednik
ustavnega sodišča izrek odločbe, sodnik poročevalec pa
praviloma navede bistvene razloge za sprejeto odločitev.
Ustna razglasitev izreka odločbe je vedno javna.
4. Seja
32. člen
(sklic)
Seje ustavnega sodišča sklicuje predsednik v skladu z
razporedom dela ustavnega sodišča (redne seje) ali na podlagi sklepa ustavnega sodišča, na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj treh sodnikov (izredne seje).
Redne seje ustavnega sodišča se sklicujejo v obdobjih iz 51. člena tega poslovnika, in sicer enkrat tedensko,
če z razporedom dela ali s sklepom sodišča ni določeno
drugače.
Izredna seja se lahko skliče tudi zunaj obdobij iz
51. člena tega poslovnika.
33. člen
(dnevni red)
Predlog dnevnega reda z gradivom za sejo mora biti
hkrati s sklicem seje dostavljen sodnikom vsaj pet dni pred
sejo.
Izjemoma se lahko na dnevni red uvrsti nujna zadeva
brez gradiva ali z nepopolnim gradivom, če se gradivo dostavi sodnikom vsaj tri dni pred sejo.
Predsednik ali sodnik lahko predlaga uvrstitev zadeve
na dnevni red ali umik zadeve z dnevnega reda na sami seji.
Če je sklicana nujna izredna seja, se dnevni red lahko
predlaga, gradivo pa predloži na sami seji.
34. člen
(udeležba na seji)
Na seji je poleg predsednika in sodnikov ustavnega
sodišča prisoten še sekretar ali njegov namestnik.
Pri posameznih točkah dnevnega reda so na seji prisotni tudi tisti svetovalci ustavnega sodišča in drugi strokovni
sodelavci, za katere tako odloči predsednik ustavnega sodišča ali sodnik poročevalec.
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Na upravni seji sodišča je prisoten tudi direktor služb
ustavnega sodišča.
35. člen
(vodenje in določitev dnevnega reda)
Sejo ustavnega sodišča vodi in za red na njej skrbi
predsednik ustavnega sodišča.
Predsednik najprej ugotovi udeležbo na seji in sklepčnost.
Po ugotovitvi sklepčnosti se odloča o predlaganem
dnevnem redu seje. Pri tem ustavno sodišče najprej odloči
o predlogih za umik zadev z dnevnega reda, o predlogih za
razširitev dnevnega reda in o predlogih za spremembo vrstnega reda obravnavanja zadev. O predlogih odloči sodišče z
večino glasov navzočih sodnikov.
Po sprejetju odločitev iz prejšnjega odstavka tega člena da predsednik na glasovanje predlog dnevnega reda v
celoti. Med sejo lahko ustavno sodišče spremeni vrstni red
obravnave posameznih točk dnevnega reda. O dnevnem
redu in spremembi vrstnega reda odloči sodišče z večino
glasov navzočih sodnikov.
Kot prva točka dnevnega reda seje se obravnava in
potrdi zapisnik prejšnje seje ustavnega sodišča.
36. člen
(obravnavanje)
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda da
predsednik besedo sodniku poročevalcu, za njim pa sodnikom, in sicer po vrstnem redu v smeri urinega kazalca tako,
da najprej dobi besedo sodnik poleg sodnika poročevalca.
Potem ko kot zadnji pove svoje mnenje o zadevi, lahko da
predsednik besedo tudi sekretarju in pri obravnavani točki
prisotnemu strokovnemu sodelavcu.
V razpravi daje predsednik ustavnega sodišča besedo
sodnikom, sekretarju in strokovnim sodelavcem po vrstnem
redu, kot so se prijavili k besedi, pri čemer imajo predsednik
in sodniki prednost.
V razpravi dobi prijavljeni besedo praviloma enkrat. Govoriti sme le o vprašanjih, ki se tičejo točke dnevnega reda.
Če se tega ne drži, mu lahko predsednik po predhodnem
opominu vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko sodnik ugovarja. O ugovoru odloči ustavno sodišče takoj in brez
razprave z večino glasov navzočih sodnikov.
Ustavno sodišče lahko na predlog predsednika ali kateregakoli sodnika pri posamezni zadevi omeji čas razprave.
Ko predsednik ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo.
37. člen
(odločanje)
Po sklenjeni razpravi o točki dnevnega reda da predsednik ustavnega sodišča na glasovanje predlog odločitve.
Glasovanje je lahko preliminarno ali dokončno, o čemer na predlog predsednika ali sodnika poročevalca odloči
ustavno sodišče s sklepom. Pri preliminarnem glasovanju se
lahko sodnik vzdrži glasovanja, če glasuje, pa na svoj glas ni
vezan pri dokončnem glasovanju.
Preliminarno glasovanje se lahko opravi tudi na podlagi
predloženega osnutka odločbe, ki vsebuje izrek in nosilne
razloge zanj, dokončno glasovanje pa samo na podlagi osnutka odločbe, ki vsebuje izrek in njegovo polno obrazložitev, razen v primeru, ko ustavno sodišče ustno razglasi
odločitev neposredno po opravljeni javni obravnavi.
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38. člen
(kroženje)
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko ustavno
sodišče odloči, da se opravi dokončno glasovanje tudi na
podlagi osnutka odločbe, ki vsebuje izrek, iz razprave pa
izhaja, da se večina sodnikov, ki podpirajo odločitev, zavzema za takšne posege v obrazložitev, ki presegajo pristojnosti komisije za redakcijo.
V primeru iz prejšnjega odstavka ustavno sodišče določi enega ali več sodnikov, ki bodo pripravili dopolnjen in
spremenjen osnutek obrazložitve. Tako pripravljeni osnutek
odločbe se dostavi vsem sodnikom (kroženje). Vsak sodnik,
ki je glasoval za izrek odločitve, lahko v sedmih dneh po
prejemu obrazložitve pisno izjavi, da z njo ne soglaša. V
takšnem primeru se zadeva predloži seji sodišča v ponovno
odločanje.
Če v roku iz prejšnjega odstavka nobeden od upravičenih sodnikov ni nasprotoval obrazložitvi, na njeni podlagi
komisija za redakcijo redigira končno besedilo odločbe.
39. člen
(prekinitev, preložitev in sklenitev seje)
Predsednik lahko sejo prekine in določi, kdaj se bo
nadaljevala.
Če ustavno sodišče o posamezni obravnavani zadevi
dnevnega reda ni končalo razprave ali če ni pogojev za
odločanje, lahko z večino glasov navzočih sodnikov sklene,
da se razprava oziroma odločanje o njej preloži na eno od
naslednjih sej.
Predsednik konča sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
5. Zapisnik
40. člen
(zapisnik)
O obravnavi in seji ustavnega sodišča se vodi zapisnik.
Zapisnikarja na javni obravnavi določi sekretar ustavnega
sodišča. Zapisnik seje ustavnega sodišča vodi sekretar.
Zapisnik o javni obravnavi se praviloma vodi v obliki
zvočnega zapisa.
V zapisnik seje ustavnega sodišča se vpiše izrek odločbe ali sklepa. Vpiše se tudi izid glasovanja, in sicer tako, da
se vpišejo imena sodnikov, ki so glasovali, imena sodnikov,
ki so glasovali proti sprejeti odločitvi, in imena sodnikov, ki
so napovedali ločena mnenja. V zapisnik se vpisujejo tudi
procesni in drugi sklepi, na predlog sodnika pa tudi drugi
zaznamki. Če sodnikov predlog za vpis v zapisnik ni sprejet,
ima pravico, da zapisniku o tem priloži svojo pisno izjavo.
Zapisnik seje ustavnega sodišča podpišeta predsednik
in zapisnikar. Zapisnik se da praviloma na dnevni red prve
naslednje seje ustavnega sodišča, da ga potrdi. Popravek
zapisnika se zabeleži na zapisnik, ki je popravljen.
Določba drugega odstavka tega člena se uporablja tudi
za zapisnik o izvajanju dokazov in drugih dejanj v pripravljalnem postopku, če sodnik poročevalec ne odredi, da se o
tem napravi samo zapis.
6. Senat
41. člen
(uporaba določb poslovnika)
Določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na javno obravnavo in seje ustavnega sodišča ter zapisnik, se smiselno
uporabljajo tudi za delo in odločanje senatov.
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7. Odločba in sklep

Vse odločbe in tisti sklepi, za katere tako odloči ustavno sodišče, v primeru sklepa senata pa senat, se objavijo v
posebni zbirki odločb in sklepov ustavnega sodišča, in sicer
v obdobjih, ki jih to določi v razporedu dela. Odločitev o
objavi je sprejeta, če zanjo glasuje večina sodnikov, navzočih na seji sodišča oziroma senata. Določba prejšnjega
odstavka tega člena se uporablja tudi za objavo v zbirki
odločb.

42. člen
(izdelava)
Osnutek besedila odločbe ali sklepa predloži ustavnemu sodišču praviloma sodnik, ki je poročal o zadevi na javni
obravnavi ali seji.
Če je bila zadeva obravnavana na javni obravnavi, sodišče pa o njej ni takoj odločilo, se osnutek odločbe ali
sklepa predloži predsedniku in sodnikom najmanj pet dni
pred dnevom, za katerega je sklicana seja o posvetovanju in
glasovanju.
Če ni bil sprejet osnutek odločbe ali sklepa sodnika
poročevalca, lahko ustavno sodišče določi za poročevalca
drugega sodnika.
Ustavno sodišče lahko odloči, da sodnik poročevalec
pripravi osnutek odločbe ali sklepa v sodelovanju z drugimi
sodniki, ki jih določi sodišče na predlog predsednika.
43. člen
(vsebina)
Odločba in sklep vsebujeta navedbo o sestavi ustavnega sodišča, v kateri je bila odločitev sprejeta, navedbo predpisa ali splošnega oziroma posamičnega akta, ki je bil predmet ocene, izrek odločbe in razloge za odločitev.
Pri navedbi sestave sodišča, v kateri je bila odločitev
sprejeta, se navedejo tudi izid glasovanja in sodniki, ki so
dali ali napovedali ločena mnenja.
Če se obrazložitev odločitve sklicuje na razloge, vsebovane v obrazložitvi starejše odločitve, ki ni bila objavljena, se
ta priloži odločitvi, ki se vroči udeležencem.
44. člen
(redakcija)
Končno besedilo odločbe in sklepa, razen sklepa senata, redigira komisija za redakcijo najkasneje v sedmih
dneh od dneva njegovega sprejema.
Končno besedilo sklepa senata redigira v roku iz prejšnjega odstavka predsednik senata.
45. člen
(revotacija)
Do odprave odločbe ali sklepa lahko vsak sodnik pisno
predlaga ponovno odločanje na seji sodišča (revotacija).
Predlog za ponovno odločanje zadrži odpravo odločbe ali
sklepa.
Pri ponovnem odločanju se najprej odloča o predlogu
zanj in če je ta sprejet, se ponovno glasuje o že sprejeti
odločitvi; če to ni mogoče, se ponovno odločanje odloži.
46. člen
(objava)
Za objavo in vročanje odločb in sklepov skrbi sekretar.
Sklep o začasnem zadržanju izvajanja določb zakona,
drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil se objavi v Uradnem listu RS ter v uradnem glasilu, v katerem je bil objavljen predpis oziroma splošni akt za
izvrševanje javnih pooblastil.
Odločba, sprejeta v postopku, začetem na podlagi
ustavne pritožbe, in sklep senata o ustavni pritožbi se objavita v Uradnem listu RS, če tako sklene ustavno sodišče z
večino glasov na seji navzočih sodnikov.
Sklep iz prvega odstavka tega člena, ki je bil sprejet v
postopku reševanja ustavne pritožbe, ter odločba ali sklep iz
prejšnjega odstavka tega člena se objavijo v obliki, ki vsebuje le začetnice oseb, krajev in organov oziroma organizacij,
ki so odločale v prejšnjem postopku.

47. člen
(odprava pomot)
Pomote v odločbah in sklepih ustavnega sodišča se
popravijo s sklepom, ki ga izda predsednik. Sklep o popravku se vpiše na koncu izvirnika, udeležencem pa se vroči
prepis sklepa.
Če sta bila odločba ali sklep že objavljena, se na enak
način objavi tudi sklep o popravku.
8. Ločeno mnenje
48. člen
(vrsta in namen)
Sodnik, ki se ne strinja z odločitvijo, sprejeto na seji
senata ali na plenarni seji ustavnega sodišča, lahko da ločeno mnenje, in sicer odklonilno (zoper izrek in obrazložitev) in
pritrdilno (če se ne strinja le z obrazložitvijo). Ločeno mnenje
lahko da več sodnikov skupaj, lahko pa se ločenemu mnenju sodnika pridruži drug sodnik.
Ločeno mnenje lahko da le sodnik, ki je to napovedal
ob glasovanju. Pridružitev k ločenemu mnenju je možna tudi
brez predhodne napovedi.
Ločeno mnenje je namenjeno predstavitvi argumentov,
ki jih je sodnik izrazil ob obravnavanju in odločanju o zadevi
in so narekovali njegovo odločitev.
49. člen
(rok za izdelavo)
Ločeno mnenje se izdela praviloma v sedmih dneh od
dneva, ko sodnik dobi besedilo odločitve, ki ga je določila
komisija za redakcijo, opremljeno s potrditvijo in podpisom
sekretarja, če sodišče, na zahtevo sodnika z večino glasov
navzočih sodnikov ne odloči drugače. Rok za ločeno mnenje v času, ko ustavno sodišče ne zaseda, miruje.
Ustavno sodišče lahko določi rok za izdelavo ločenega
mnenja, ki je krajši ali daljši od sedmih dni, če to narekuje
narava stvari, o kateri je bilo odločeno. O podaljšanju ali
skrajšanju roka odloči sodišče takoj po končanem dokončnem glasovanju.
Ločeno mnenje se posreduje ostalim sodnikom, ki lahko v treh dneh dajo pripombe nanj. Sodnik, ki je ločeno
mnenje dal, lahko v treh dneh na pripombe odgovori.
Če ločeno mnenje ni izdelano v roku iz prvega oziroma
drugega odstavka, se odločba ali sklep odpravita udeležencem brez njega in se jim, če to zahteva sodnik, ki je dal
ločeno mnenje, posreduje naknadno.
50. člen
(vročitev in objava)
Ločeno mnenje se, razen v primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena, odpravi skupaj z odločbo ali sklepom,
ki vsebuje odločitev, na katero se ločeno mnenje nanaša,
če ustavno sodišče za posamezen primer ob sprejemu odločitve ne odloči drugače.
Ločeno mnenje se objavi skupaj z odločitvijo v zbirki
odločb in sklepov ustavnega sodišča.
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VI. RAZPORED DELA
51. člen
(priprava, vsebina in sprejem)
Predlog okvirnega razporeda dela ustavnega sodišča
pripravi predsednik za posamezno leto. Do sprejetja razporeda dela za tekoče leto se uporablja razpored dela za
preteklo leto.
Razpored dela vsebuje zlasti terminski program za pomladansko in jesensko zasedanje, razpored dela sodnikov,
svetovalcev in drugih strokovnih sodelavcev ustavnega sodišča ter način, po katerem se jim dodeljujejo zadeve.
Razpored dela sprejme ustavno sodišče na upravni
seji posebej za čas pomladanskega zasedanja in posebej
za čas jesenskega zasedanja, praviloma tako, da so plenarne seje in javne obravnave ustavnega sodišča v času
med 10. januarjem in 15. julijem ter v času med
10. septembrom in 20. decembrom.
V obdobjih iz prejšnjega odstavka so tudi seje senatov.
52. člen
(vrstni red obravnavanja zadev)
Ustavno sodišče obravnava zadeve praviloma po vrstnem redu prejema, razen:
– če gre za enostavnejše zadeve, ki jih je mogoče
obravnavati in o njih odločiti že v fazi postopka preizkusa ali v
fazi pripravljalnega postopka;
– če obravnavanje in reševanje po vrstnem redu onemogočata dolžina in zahtevnost pripravljalnega postopka ali
postopka obravnavanja posamezne zadeve;
– če gre za zadeve, za katere je v predpisih, ki se
uporabljajo na podlagi 6. člena ZUstS, določeno, da jih
mora sodišče obravnavati in o njih odločati hitro;
– če ZUstS ali drug predpis določa rok, v katerem
mora ustavno sodišče zadevo obravnavati in o njej odločiti;
– če gre za odločanje v sporu o pristojnosti;
– če gre za reševanje pomembnega pravnega vprašanja ali v drugih primerih, kadar tako sklene sodišče.
VII. JAVNOST DELA
53. člen
(zagotavljanje javnosti dela)
Za javnost dela ustavnega sodišča skrbi predsednik.
Javnost dela ustavnega sodišča zagotavlja z javno predstavitvijo poročila o delu sodišča v preteklem letu in s tiskovnimi
konferencami.
Vsakdo ima pravico vpogleda v sprejete odločbe in
sklepe ustavnega sodišča na način, ki zagotavlja varstvo
zasebnosti prizadetih oseb.
54. člen
(stiki s tiskom in drugimi mediji)
Za stike s predstavniki tiska in drugih javnih medijev
skrbi sekretar, tako da:
– daje medijem v objavo sporočila in informacije o delu
in stališčih ustavnega sodišča, kadar tako odloči ustavno
sodišče ali predsednik,
– daje informacije o tem, katere zadeve so bile na
dnevnem redu seje ustavnega sodišča,
– daje informacije o načinu dela in postopanja ustavnega sodišča,
– daje informacije o zadevah, ki se rešujejo izven postopka,
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži ustavno sodišče ali predsednik.
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Če ustavno sodišče sklene, da bo o posamezni zadevi,
o kateri teče postopek ustavnosodne presoje, ali o kateri je
že odločilo, seznanilo javnost preko tiska in drugih medijev,
pripravi predlog tiskovnega sporočila sodnik poročevalec.
Končno besedilo tiskovnega sporočila pripravi komisija za
redakcijo, podpiše pa ga predsednik. Če predsednik ne
podpiše tiskovnega sporočila, ker se z njim ne strinja, ali če
sporočilu ugovarja drug sodnik, odloči o njem ustavno sodišče na seji.
55. člen
(obravnave)
Vsakdo je lahko navzoč na javni obravnavi razen pri
tistih njenih delih, pri katerih je javnost izključena.
O javnih obravnavah sekretar obvesti akreditirane novinarje in Slovensko tiskovno agencijo.
Sklep o razpisu javne obravnave se objavi tudi na oglasni deski ustavnega sodišča.
VIII. DELOVNA TELESA
56. člen
(delovno področje)
Ustavno sodišče ima naslednja delovna telesa:
– študijsko komisijo, ki obravnava posamezna vprašanja v zvezi s postopkom pred ustavnim sodiščem in pripravlja predloge načelnih stališč o njih;
– komisijo za redakcijo, ki pripravlja končna besedila
odločb in sklepov ustavnega sodišča, ki jih ta sprejme na
plenarni seji;
– komisijo za gospodarska in organizacijska vprašanja,
ki pripravlja predloge odločitev za upravne seje ustavnega
sodišča zlasti s področij notranje organizacije, imenovanj,
zaposlovanja in napredovanja, osebnih prejemkov in povračil po 74. členu ZUstS, proračuna in njegovega izvrševanja;
– strokovni svet pravno informacijskega centra, ki programira in usklajuje delo centra;
– uredniški odbor zbirke odločb ustavnega sodišča.
Sestavo, podrobnejše naloge v okviru delovnega področja in način dela delovnih teles določi ustavno sodišče s
sklepom o njihovi ustanovitvi. Po potrebi lahko ustavno sodišče ustanovi tudi druga delovna telesa.
IX. SEKRETARIAT
1. Sekretar
57. člen
(delovno področje)
Sekretar ustavnega sodišča vodi in organizira delo strokovnih sodelavcev ustavnega sodišča, pravnega informacijskega centra in glavne pisarne ter opravlja druge naloge,
določene s tem poslovnikom ali drugimi akti ustavnega sodišča ter odredbami in navodili predsednika.
Sekretar ima v razmerju do zaposlenih v strokovni službi, v pravnem informacijskem centru in glavni pisarni položaj
predstojnika, razen glede imenovanj in razrešitev, ki so v
pristojnosti ustavnega sodišča.
Sekretar je navzoč in v okviru svojih nalog sodeluje na
sejah ustavnega sodišča in pri delu senatov.
Sekretar je član komisije za redakcijo in opravlja naloge njenega sekretarja.
Za svoje delo je sekretar odgovoren predsedniku ustavnega sodišča.
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58. člen
(namestnik sekretarja)
Sekretarja nadomešča v njegovi odsotnosti strokovni
sodelavec, ki ga določi ustavno sodišče za namestnika sekretarja.
2. Direktor
59. člen
(delovno področje)
Direktor služb ustavnega sodišča vodi in organizira delo administrativno-tehnične službe ustavnega sodišča, skrbi
za pripravo predloga proračuna ustavnega sodišča in za
nemoteno in pravilno materialno in finančno poslovanje sodišča, pripravlja osnutke notranjih aktov sodišča, skrbi za
izvedbo protokolarnih dogodkov in opravlja druge naloge,
določene z akti ustavnega sodišča ter odredbami in navodili
predsednika.
Direktor ima v razmerju do zaposlenih v administrativno-tehnični službi položaj predstojnika, izvršuje pa ga v skladu z akti ustavnega sodišča, ki urejajo pravice in obveznosti
zaposlenih.
Direktor je odredbodajalec za izvrševanje predračuna
prihodkov in izdatkov ustavnega sodišča.
Za svoje delo je direktor odgovoren predsedniku ustavnega sodišča.
3. Kabineti predsednika in sodnikov
60. člen
(kabinet predsednika)
Kabinet predsednika ustavnega sodišča pripravlja zanj
gradivo, mu posreduje mnenja o posameznih vprašanjih,
sprejema stranke, opravlja naloge v zvezi s protokolom in
opravlja druge naloge po njegovem naročilu.
Kabinet predsednika vodi šef kabineta, ki ga imenuje
ustavno sodišče, in ki dela po navodilih predsednika in mu
odgovarja za svoje delo.
61. člen
(kabinet sodnika)
Kabinet sodnika ustavnega sodišča pripravlja za sodnika gradiva za obravnave in seje ustavnega sodišča in opravlja drugo strokovno ter administrativno delo zanj.
4. Strokovni sodelavci
62. člen
(delovno področje)
Strokovni sodelavci opravljajo strokovno in drugo delo
za potrebe obravnavanja in odločanja ustavnega sodišča ali
posameznih sodnikov. Z aktom iz drugega odstavka 3. člena tega poslovnika se določijo nazivi in rang posameznih
skupin strokovnih sodelavcev.
5. Pravni informacijski center
63. člen
(delovno področje)
Pravni informacijski center ustavnega sodišča opravlja
dokumentacijsko informativno in knjižnično dejavnost in v
tem okviru zlasti:
– opravlja naloge specializirane računalniško podprte
strokovne knjižnice za področje ustavnega sodstva,
– pripravlja analize za potrebe zadev, ki jih obravnava
ustavno sodišče, ter analize vprašanj s področja dela ustavnega sodišča,
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– opravlja naloge v okviru nacionalnega in evropskega
pravnega informacijskega sistema.
Baze podatkov, ki so javne in dostop do podatkov in
informacij, vsebovanih v njih, ureja poseben akt ustavnega
sodišča.
Center vodi predstojnik, ki ga imenuje ustavno sodišče.
6. Glavna pisarna
64. člen
(delovno področje)
Glavna pisarna opravlja naloge, povezane s sprejemom
in odpravo vlog, odločb, sklepov in drugih pisanj ter z vpisniki in drugimi pomožnimi knjigami ustavnega sodišča, naloge, povezane s poslovanjem s spisi, z razdeljevanjem gradiv
za seje sodišča in senatov, z objavo odločb in sklepov v
Uradnem listu RS in drugih uradnih glasilih ter druge naloge,
določene z aktom o notranjem pisarniškem poslovanju.
7. Administrativno tehnična služba
65. člen
(delovno področje)
Administrativno-tehnična služba opravlja pisarniška, računovodska in tehnična dela za potrebe ustavnega sodišča.
X. DRUGI AKTI
66. člen
(akti sodišča)
Ustavno sodišče z drugimi akti ureja vprašanja, za katera tako določa ta poslovnik, in druga vprašanja, ki se nanašajo zlasti na notranjo organizacijo ter sistemizacijo delovnih
mest, na pravice in obveznosti zaposlenih, na njihovo razporejanje, napredovanje, izobraževanje in disciplinsko odgovornost ter na notranje pisarniško poslovanje.
67. člen
(akti predsednika)
Za izvrševanje sodne uprave in drugih svojih pristojnosti ter za določanje nalog sekretarju in direktorju izdaja predsednik odredbe in navodila.
68. člen
(akti sekretarja in direktorja)
Za izvrševanje sklepov ustavnega sodišča, odredb predsednika in sklepov delovnih teles sodišča izdajata sekretar
in direktor v mejah svojih pristojnosti odredbe in navodila.
XI. KONČNA DOLOČBA
69. člen
(uveljavitev)
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 72/98-1
Ljubljana, dne 26. maja 1998.
Dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik
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Št.

Priloga 1
Priporočene sestavine vlog
1. Vsebina zahteve, pobude in ustavne pritožbe
Zahteva, pobuda in ustavna pritožba naj vsebujejo:
– ime in priimek, naziv ali firmo vlagatelja,
– stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagatelja,
– ime in priimek ali firmo ter stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagateljevega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo splošnega ali posamičnega akta, ki se z
vlogo izpodbija, in organa, ki je akt izdal,
– navedbo določb ustave ali zakona, ki naj bi bile kršene z izpodbijanim aktom,
– navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bil izpodbijani
akt v neskladju z ustavo ali zakonom.
Poleg navedenih sestavin naj pobuda vsebuje tudi izkaz pravnega interesa pobudnika ter dokazilo o njegovem
statusu, kadar vlagatelj ni fizična oseba.
Poleg navedenih sestavin naj ustavna pritožba vsebuje
tudi:
– navedbo domnevno kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine,
– navedbo o izčrpanosti pravnih sredstev,
– dejstva, ki utemeljujejo očitnost zatrjevane kršitve ter
dejstva, ki utemeljujejo zatrjevanje nepopravljivih posledic,
ki bi nastale za pritožnika z izvršitvijo posamičnega akta, če
se ustavna pritožba vlaga pred izčrpanjem izrednih pravnih
sredstev,
– okoliščine o pravočasnosti ustavne pritožbe oziroma
dejstva, ki utemeljujejo odločanje o ustavni pritožbi, ki je
vložena po izteku roka za njeno vložitev.
Če zahtevo vloži predstavniški organ lokalne skupnosti, naj bo zahtevi priložen sklep o vložitvi zahteve, v njej pa
naj bodo navedene tudi domnevno ogrožene pravice lokalne skupnosti.
Če zahtevo v imenu predstavniškega organa lokalne
skupnosti vloži župan, naj bo zahtevi priloženo pooblastilo
sveta lokalne skupnosti ali pa izkaz splošnega pooblastila,
vsebovanega v statutu lokalne skupnosti.
Če zahtevo vloži reprezentativni sindikat za območje
države, naj bo zahtevi priložen dokaz o reprezentativnosti, v
njej pa naj bodo navedene tudi domnevno ogrožene pravice
delavcev.
2. Vsebina zahteve za odločitev o pristojnosti
Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med
sodišči in drugimi državnimi organi in o sporu glede pristojnosti med državnim zborom, predsednikom republike
in vlado ter o sporu glede pristojnosti med državo in
lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi
naj vsebuje:
– naziv in sedež vlagatelja,
– ime, priimek in funkcijo zastopnika vlagatelja,
– naziv in sedež organa ali organov, ki so v sporu,
– navedbo splošnega ali posamičnega akta, zaradi katerega je prišlo do spora, ali navedbo zadeve, glede katere
se prizadeti organi ne morejo sporazumeti o pristojnosti,
– navedbo določb predpisov, ki urejajo pristojnost prizadetih organov.
3. Vsebina obtožbe
Obtožba zoper predsednika republike, predsednika vlade ali ministra naj vsebuje:
– navedbo sklepa o obtožbi,
– dokaz o izidu glasovanja o sklepu o obtožbi,
– ime in priimek ter naslov pooblaščenca, ki zastopa
obtožbo,
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– opis zatrjevane kršitve ustave ali hujše kršitve zakona,
– dejstva, ki utemeljujejo kršitev, in dokaze zanje,
– predlog vlagatelja.
Obtožbi naj bo priložen sklep o obtožbi.
4. Vsebina zahteve in pobude za oceno aktov
in delovanja strank
Pobuda ali zahteva za oceno protiustavnosti aktov in
delovanja politične stranke naj vsebuje:
– ime in priimek, naziv ali firmo vlagatelja,
– stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagatelja,
– ime in priimek ali firmo ter stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagateljevega zastopnika ali pooblaščenca,
– ime in sedež politične stranke, katere akt in/ali delovanje naj bi bilo protiustavno,
– navedbo akta in/ali delovanja politične stranke, katerega protiustavnost se zatrjuje,
– navedbo določb ustave, ki naj bi bile kršene z aktom
in/ali delovanjem politične stranke,
– natančno in določno navedbo dejstev, ki utemeljujejo protiustavnost in dokazov zanje,
– predlog vlagatelja.
Poleg navedenih sestavin naj pobuda vsebuje tudi dokazilo o statusu pobudnika, kadar ta ni fizična oseba.
Če zahtevo vloži predstavniški organ lokalne skupnosti, naj bo zahtevi priložen sklep o vložitvi zahteve.
Če zahtevo vloži reprezentativni sindikat za območje
države, naj bo zahtevi priložen dokaz o reprezentativnosti.
5. Vsebina pritožbe zaradi potrditve poslanskega
mandata
Pritožba zoper odločitev državnega zbora o potrditvi
poslanskega mandata naj vsebuje:
– ime in priimek ter stalno ali začasno prebivališče
vlagatelja,
– ime in priimek ali firmo ter stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagateljevega pooblaščenca,
– dokaz, da je vlagatelj upravičen vložiti pritožbo,
– dokaz, da je pritožba pravočasna,
– predlog vlagatelja.
Pritožbi naj bodo priložene odločitev volilne komisije,
pritožba na državni zbor zoper odločitev volilne komisije in
odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov.
6. Vsebina predloga za mnenje o ustavnosti
mednarodne pogodbe
Predlog ustavnemu sodišču, da da v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo, naj vsebuje:
– naziv organa oziroma navedbo imen in priimkov poslancev, ki predlog dajejo,
– navedbo mednarodne pogodbe, glede katere je dan
predlog,
– navedbo določb ustave, s katerimi pogodba oziroma
njen del naj ne bi bil skladen, ter navedbo razlogov za
zatrjevano neskladnost.
Predlogu naj bo priložena mednarodna pogodba v izvirnem besedilu in v slovenskem jeziku.
7. Vsebina zahteve za preizkus odločitve državnega
zbora, da zakonodajnega referenduma ne razpiše
Zahteva predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika zahteve za preizkus odločitve državnega zbora, da zakonodajnega referenduma ne razpiše, ki jo ta sprejme na
podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96),
naj vsebuje:
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– ime in priimek predstavnika predlagatelja oziroma
pobudnika zahteve,
– stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika zahteve,
– besedilo zahteve za razpis referenduma in njeno
obrazložitev,
– obrazložitev, zakaj vlagatelj meni, da je odločitev državnega zbora neutemeljena.
Zahtevi naj bo priložena tudi odločitev državnega zbora, da referenduma ne razpiše.
8. Vsebina zahteve za oceno ustavnosti vsebine zahteve
za razpis zakonodajnega referenduma
Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis
zakonodajnega referenduma, ki jo vloži državni zbor na podlagi 16. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96), naj vsebuje:
– podatke o vlagatelju zahteve in njegovem zastopniku
v postopku pred ustavnim sodiščem,
– besedilo zahteve za razpis referenduma in njeno
obrazložitev,
– obrazložitev, zakaj vlagatelj meni, da je vsebina zahteve v nasprotju z ustavo,
– navedbo ustavnih določb, s katerimi naj bi bila vsebina zahteve v nasprotju.
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določata ustava in zakon. Možnost občinskega predpisovanja komunalnih taks predvideva ZKT, vendar občine pri njihovem predpisovanju ne smejo prekoračiti zakonskih pogojev. Prvi splošni pogoj v 3. členu ZKT določa, da se
komunalne takse ne morejo odmerjati po vrednosti predmeta, po dejanskem prometu ali po dejanskem dohodku, drugi
pogoj pa v 4. členu ZKT navaja predmete oziroma storitve,
za katere občina komunalne takse lahko predpiše. Med
navedene predmete točilna mesta za prodajo pogonskega
goriva niso uvrščena.
4. Izpodbijana določba odloka tako obdavčuje povsem
druge predmete, kot jih določa ZKT. S tem je občina zakonske okvire in pogoje za predpisovanje komunalnih taks presegla, zato je ustavno sodišče točko 4 člena 1 odloka,
skupaj s tarifo št. 4 odloka, ki predpisuje višino takse, razveljavilo. Ker je ustavno sodišče v zadevi takoj odločilo vsebinsko, mu o predlogu za začasno zadržanje ni bilo potrebno
odločati.
5. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnici in sodniki: dr. Miroslava Geč – Korošec,
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
Franc Testen, dr. Dragica Wedam – Lukić in dr. Boštjan M.
Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-177/98
Ljubljana, dne 17. junija 1998.

2162.

dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

Odločba o razveljavitvi točke 4 člena 1 in tarife
št. 4 odloka o komunalnih taksah Občine Pivka

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobudo gospodarske družbe OMV – ISTRABENZ d.o.o., Koper, ki jo zastopajo Igor in Zdenka Debernardi ter Mitja Vezovnik, odvetniki v Kopru, na seji dne
17. junija 1998

o d l o č i l o:

2163.

Odločba o ugotovitvi neskladnosti dela drugega
odstavka 5. člena zakona o društvih z ustavo, o
razveljavitvi dela drugega odstavka istega člena,
ter o razveljavitvi dela 8. člena in 10. člena
zakona o društvih

Točka 4 člena 1 in tarifa št. 4 odloka o komunalnih
taksah Občine Pivka (Uradni list RS, št. 21/97) se razveljavita.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Taborniškega odreda Severni šotori iz
Maribora, na seji dne 11. junija 1998

Obrazložitev

o d l o č i l o:

1. Pobudnica navaja, da je Občina Pivka (v nadaljevanju: občina) na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni
list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni list RS, št.
18/91 – v nadaljevanju: ZKT) izdala odlok o komunalnih
taksah (v nadaljevanju: odlok), s katerim je med drugim
predpisala tudi takso za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva vseh vrst. Pobudnica kot lastnica tovrstnih točilnih
mest meni, da sta izpodbijani določbi odloka nezakoniti, saj
4. člen ZKT ne predvideva takse za točilna mesta za prodajo goriva. Ker naj bi bili izpodbijani določbi odloka zato širši
od zakonskih določb, pobudnica ustavnemu sodišču predlaga odpravo oziroma podrejeno razveljavitev izpodbijanih
določb odloka, do sprejetja odločitve pa naj se njuno izvrševanje tudi začasno zadrži.
2. Občinski svet občine Pivka na pobudo ni odgovoril.
3. Ustavno sodišče je o vprašanju zakonitosti predpisovanja komunalnih taks za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva vseh vrst že odločilo v zadevi št. U-I- 269/97
(Uradni list RS, št. 33/98). Pri odločanju je izhajalo iz
147. člena ustave, na podlagi katerega lahko lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih

1. V drugem odstavku 5. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) določba o načinu včlanjevanja mladoletnika do dopolnjenega 15. leta starosti ni v skladu z ustavo
– besede “ki ga tudi zastopa v organih društva“, pa se
razveljavijo. Zakonodajalec mora ugotovljeno neskladnost z
ustavo odpraviti v enem letu po objavi te odločbe.
2. V 8. členu istega zakona se razveljavi del besedila,
ki se glasi: “Društvo lahko ustanovi najmanj deset polnoletnih državljanov Republike Slovenije, ki“.
3. Člen 10 istega zakona se razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik je dne 23. 12. 1996 vložil pobudo za
oceno ustavnosti določb 5. in 10. člena zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95 – v nadaljevanju: ZD). V drugem
odstavku 5. člena ZD je urejen primer, ko se v društvo
včlani mladoletnik do dopolnjenega petnajstega leta starosti. V tem primeru pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti
zastopnik, ki ga v organih društva tudi zastopa. Pobudnik
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trdi, da je v Sloveniji mnogo društev, v katerih so člani otroci
od 1. do 8. razreda osnovne šole. Meni, da je izpodbijana
določba nesmotrna, ker zakonitih zastopnikov mladoletnih
članov društva ni mogoče prisiliti, da bi sodelovali na organih društva in pri drugih aktivnostih, če sami niso njihovi
člani. Določba 10. člena tega zakona pa določa, da v primeru, ko je v društvo včlanjenih do 15 članov, opravljajo vsi
člani naloge organov društva in izmed sebe izvolijo zastopnika društva. Pobudnik meni, da izpodbijana zakonska določba po nepotrebnem omejuje oblikovanje organov društva.
Svojo trditev pobudnik utemeljuje s primerjavo s prejšnjim
zakonom o društvih, ki takšne določbe ni imel. Pobudnik
opozarja tudi na tuje pravne ureditve, po katerih lahko že tri
osebe ustanovijo društvo. Glede vseh izpodbijanih določb
ZD pa pobudnik trdi, da so nedemokratične in slabše od
rešitev v prejšnjem zakonu in da kot takšne ne morejo vzdržati kritike v razmerju do mednarodnih norm.
2. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pri Državnem zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju: sekretariat) v svojem odgovoru na pobudo meni, da pri izpodbijanih
določbah ZD ne gre za omejevanje ustavne pravice in svobode združevanja, temveč le za določitev načina uresničevanja te ustavne pravice. To še posebej, ker gre pri ustanavljanju društev za doseganje trajnejših oblik združevanja za
določen namen. Izpodbijane določbe naj bi bile pomembne
tudi zaradi uresničevanja drugih ustavnih določb, še posebej tistih glede pravic in dolžnosti staršev (prvi odstavek
54. člena ustave) in pravic otrok (56. člen ustave), meni
sekretariat. Ob tem sekretariat navaja še določbe o odgovornosti staršev za škodo, ki jo povzroči otrok. Za tako
škodo odgovarjajo starši do otrokovega 7. leta starosti ne
glede na krivdo. Po navedeni starosti pa starši odgovarjajo
tudi, če ne morejo dokazati, da je škoda nastala brez njihove krivde, kot je to opredeljeno v 165. členu zakona o
obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85
in 57/89 – v nadaljevanju: ZOR). Po določbi prvega odstavka 201. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 63/94 in 70/94) se roditelj ali druga
oseba kaznuje, če zanemarja mladoletno osebo, za katero
mora skrbeti, tako da hudo krši svoje dolžnosti skrbi in
vzgoje.
3. Sekretariat v svojem odgovoru navaja, da se je Državni zbor pri določitvi števila polnoletnih državljanov, ki
lahko ustanovijo društvo, odločil za tretjo različico predloga
ZD (sedanji 8. člen). Menil je, da navedeno število polnoletnih državljanov bolj ustreza namenu ustanavljanja društva
kot trajnejše oblike organiziranega delovanja državljanov kakor pa drugi dve v tem zakonskem predlogu vsebovani varianti. Ti sta predvidevali le tri oziroma pet polnoletnih državljanov kot ustanoviteljev društva.
4. Sekretariat meni glede izpodbijane določbe 10. člena ZD, po kateri, če je v društvu včlanjenih do vključno 15
članov, vsi člani opravljajo naloge organov društva in izmed
sebe volijo zastopnika društva, da njen namen ni krnitev
avtonomije društva, temveč olajšanje njihovega dela za primer, če članstvo ne dosega vsaj petnajst oseb. Pri tem se
sekretariat sklicuje na mnenje vlade št. 730-02/97-33 (D2)
z dne 29. 5. 1997. V njem vlada med drugim zagotavlja, da
upravne enote v skladu z ustavno določbo o pravici do
svobode združevanja izpodbijane določbe ZD ne štejejo za
obligatorno in dopuščajo društvom z manjšim številom članov, da v temeljnem aktu društva opredelijo organe, njihovo
delovno področje in medsebojna razmerja. Zato sekretariat
glede vseh izpodbijanih in v obravnavo vključenih določb
ZD meni, da niso v neskladju z ustavo.
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B) – I.
5. Ustavno sodišče je na seji dne 13. marca 1997
pobudo sprejelo. Na podlagi določbe 30. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je sklenilo, da bo po načelu koneksitete začelo
postopek tudi za oceno ustavnosti določbe 8. člena ZD, po
katerem lahko ustanovi društvo najmanj deset polnoletnih
državljanov Republike Slovenije.
B) – II.
6. Določba drugega odstavka 5. člena ZD se glasi:
“Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega
15. leta, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik,
ki ga tudi zastopa v organih društva.“
7. Tu se najprej zastavlja vprašanje, ali izpodbijana
določba ZD sploh pomeni poseg v pravico do svobodnega
združevanja z drugimi, ki jo drugi odstavek 42. člena ustave
daje “vsakomur“, ali pa gre samo za določitev načina uresničevanja te pravice, kakor meni sekretariat. Že zakon sam
očitno izhaja iz predpostavke, da se v društvo včlanjuje
mladoletnik po svoji lastni, prostovoljni odločitvi, kar izhaja
tudi iz določbe 1. člena o društvu kot prostovoljnem združenju fizičnih oseb, in da mladoletnikov zakoniti zastopnik le
podpiše pristopno izjavo. Tudi mladoletniku do 15. leta starosti torej zakon priznava sposobnost biti član društva, le da
včlanitev v bistvu veže na soglasje zakonitega zastopnika,
praviloma torej staršev. Mladoletnikova pravica do včlanitve
je torej na opisani način omejena – gre torej za poseg v
pravico in je treba presoditi njegovo ustavno dopustnost.
8. To, da zakon tudi mladoletniku do 15. leta priznava
sposobnost biti član društva, bi bilo na prvi pogled lahko
sicer v neskladju s tem, da je v zasebnopravnih razmerjih
mladoletniku šele s 15. letom priznana omejena poslovna
sposobnost. Toda prav v skladu s to omejitvijo zakon o
društvih za podpis pristopne izjave pooblašča mladoletnikovega zakonitega zastopnika, ki torej v imenu poslovno še
nesposobnega mladoletnika na obličen način izrazi njegovo
voljo postati član društva. Drugače kot pri tovrstnem zastopanju takega mladoletnika na primer v njegovih premoženjskopravnih razmerjih, kjer zakoniti zastopnik ne le izrazi,
ampak tudi po vsebini praviloma sam oblikuje to voljo namesto mladoletnika, je pri včlanjevanju v društva, torej pri uresničevanju ustavne pravice do združevanja, treba izhajati iz
določbe prvega odstavka 56. člena ustave, po kateri “človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu
s svojo starostjo in zrelostjo“. Ustava torej sposobnosti otrok
za “uživanje“ ustavnih pravic ne veže generalno (glede vseh
ustavnih pravic) na starostne meje, ki so glede tega postavljene bodisi že s samo ustavo (glede volilne pravice) bodisi
tradicionalno z zakonodajo glede lastninske in drugih premoženjskih pravic (katerih nosilec je lahko tudi otrok, vendar pa za razpolaganje z njimi pridobi polno poslovno sposobnost praviloma šele z dopolnjenim 18. letom, omejeno
poslovno sposobnost pa s 15. letom). Zakonodajalec mora
torej pri vsaki posamezni ustavni pravici, ko določa morebitne omejitve ali način uresničevanja te ustavne pravice, posebej presoditi, kdaj in kako lahko posamezno ustavno pravico uživajo tudi otroci oziroma mladoletniki. V zakonu o
društvih tako npr. spodnje starostne meje za včlanitev v
društvo ni določil (s čimer je to – v skladu s svobodo združevanja in društveno avtonomijo – prepuščeno društvenim
pravilom), določil pa je starostno mejo za samostojno včlanitev v društvo brez soglasja staršev.
9. Razlika med sposobnostjo biti član društva in sposobnostjo, postati član društva zgolj z lastno odločitvijo –
oziroma širše: med sposobnostjo biti nosilec ustavne pravice in sposobnostjo, da to pravico uresničuješ sam s svojimi
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lastnimi dejanji – je podobna razliki v civilnem pravu med
pravno in poslovno sposobnostjo, ni pa ji enaka. Nemška
ustavnopravna teorija opozarja, da glede ustavnih pravic
tudi pri njih to vprašanje ni izrecno ustavnopravno urejeno in
da zato odgovor na to vprašanje ne more biti enak za vse
ustavne pravice1.
10. Pri urejanju vprašanja, kdaj in kako lahko posamezno ustavno pravico uživajo tudi otroci oziroma mladoletniki (“v skladu s svojo starostjo in zrelostjo“), mora zakonodajalec seveda upoštevati tudi ustavno pravico in dolžnost
staršev “vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke“ (prvi odstavek 54. člena ustave). Pri tehtanju med tema dvema
ustavnima pravicama oziroma pri presoji, ali je izpodbijani
zakonski poseg v eno od njiju v skladu z načelom sorazmernosti, pa je treba upoštevati tudi Konvencijo o otrokovih
pravicah (Uradni list SFRJ, št. 15/90 – v nadaljevanju:
konvencija). Konvencija v 15. členu določa, da pri uveljavljanju otrokovih pravic glede svobodnega združevanja ni
omejitev, razen tistih, ki jih določa zakon in ki so v demokratični družbi nujne za zavarovanje državne varnosti, javnega
reda, zdravja ali morale ali pa temeljnih pravic in svoboščin
drugih – v našem primeru torej pravic staršev v razmerju do
otrok. Poseg v to otrokovo pravico je torej ustavno dopusten le, kolikor je to nujno zaradi varstva druge ustavne
pravice, pravice staršev do vzgoje otrok, torej pravice, ki pa
je staršem dana ne toliko v njihovem lastnem interesu kot v
interesu otrok samih.
11. To seveda ne pomeni, da v nekem konkretnem
primeru ne bi moglo priti tudi do tega, da bi starši to svojo
pravico uporabili v nasprotju z otrokovimi interesi (da bi mu
npr. vključevanje v društva preprečevali, čeprav bi bilo prav
to za otrokov razvoj koristno in potrebno, ali da bi ga proti
njegovi volji in v neskladju z njegovimi resničnimi interesi
vključevali v društva po njihovem lastnem izboru in željah).
Za take primere pravni red omogoča uporabo ustreznih
pravnih sredstev (da se otroku v takem konfliktu interesov
postavi poseben zastopnik samo za določene zadeve, da
se v najhujših primerih roditeljska pravica staršem celo odvzame itd.). Zakonodajalec je zato pri sprejemanju zakona o
društvih lahko računal z običajno oziroma povprečno situacijo, ko starši pri odločanju o otrokovem vključevanju v
razna društva ravnajo v skladu z otrokovimi interesi in ne v
nasprotju z njimi. Glede na zgoraj citirane določbe konvencije je bilo torej treba presoditi, ali je, računajoč pri tem na
povprečne, v takih razmerjih v življenju najpogosteje nastajajoče situacije, za uresničevanje pravice staršev do vzgoje
otrok nujno otrokovo pravico do vključevanja v društva omejiti – in če je ta omejitev nujna, ali jo je nujno omejiti prav na
način, določen v izpodbijani zakonski določbi, ali pa bi bilo
možno pravice staršev (in s tem otrokov dolgoročni interes)
ustrezno zagotoviti tudi z blažjim posegom v otrokovo pravico do združevanja, ki je po 15. členu konvencije načeloma
neomejena.
1
Sposobnost biti nosilec ustavnih pravic nemška teorija označuje z
izrazom Grundrechtsfähigkeit, ono drugo sposobnost pa z izrazom Grundrechtsmündigkeit.
V članku D. Merten: Vereinsfreiheit (v zborniku Isensee/Kirchhof:
Handbuch des Staatsrechts, Band VI, Müller, Heidelberg 1989, str. 788) je
o tem npr. rečeno takole: “Če upoštevamo tako individualne na eni kot tudi
družbene interese na drugi strani je pri tem razlika, ali mladoletnik publicira v
šolskem časopisu ali odloča o svojem verskem pouku ali pa hoče opravljati
neki poklic. Tako lahko pri temeljnih pravicah na duhovnem ali verskem
področju Grundrechtsmündigkeit nastopi prej kot pri gospodarski dejavnosti.“ Konkretno glede vključitve v društvo je v istem članku zastopano celo
bolj “liberalno“ stališče od naše zakonske ureditve, namreč stališče, da se
lahko mladoletnik civilnopravno učinkovito celo sam vključi v tako društvo,
kjer lahko članarino in druge članske obveznosti sam poravnava (npr. iz
žepnine) – čeprav se priznava, da bi pa to hkrati pomenilo omejitev (prav
tako ustavne) pravice staršev do vzgoje otrok.
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12. Da je neka omejitev otrokove pravice do združevanja (do včlanjevanja v društva) z vlogo staršev nujna, je po
presoji ustavnega sodišča nesporno. Tu ne gre samo in
predvsem za denarne obveznosti, ki izhajajo iz članstva in
delovanja v društvu (članarina, nabava glasbil ali športne
opreme ipd.), čeprav je že samo iz tega razloga ustrezna
vloga staršev pri včlanjevanju otroka v društva nujna, ampak
je to nujno predvsem iz vzgojnih razlogov. Otrokove obšolske ali izvenšolske, torej prav različne društvene aktivnosti
so nedvomno tudi zelo pomembno vzgojno sredstvo. Ustavna pravica in dolžnost staršev zagotoviti svojim otrokom
ustrezno vzgojo se torej nedvomno razteza tudi na to področje vzgoje, ne samo npr. na izbiro šole ali verske in
moralne vzgoje.2
13. Iz ugotovitve, da je otrokovo svobodo združevanja
nujno potrebno omejiti z ustrezno vlogo staršev, ki naj jim
omogoči izvrševanje njihove ustavne pravice in dolžnosti
zagotoviti otrokom ustrezno vzgojo, pa še ne sledi, da je
omejitev, ki je v ta namen predpisana v izpodbijani zakonski
določbi, skladna z načelom sorazmernosti. Predpisani način včlanitve otroka, ko (namesto njega) “podpiše pristopno
izjavo njegov zakoniti zastopnik“, namreč ne upošteva v
zadostni meri tega, da mora (glede na svojo lastno ustavno
in konvencijsko pravico do združevanja) voljo po včlanitvi
najprej izraziti (ali vsaj: izraziti tudi) otrok sam, s čimer bi se
vsaj do neke mere preprečevalo vključevanje otrok v društva proti njihovi volji, šele nato (ali ob tem) pa naj bi z
včlanitvijo na primeren način izrazil svoje soglasje tudi otrokov zakoniti zastopnik. Zakon torej lahko veljavno včlanitev
veže na soglasje otrokovega zakonitega zastopnika, izraženo v primerni obliki (ob sami včlanitvi, npr. v obliki sopodpisa, morda tudi s kasnejšim soglasjem in podobno) – izpodbijano zakonsko določbo pa je ustavno sodišče ocenilo za
prekomeren poseg v otrokovo ustavno in konvencijsko zagotovljeno svobodo združevanja. To seveda ne pomeni, da
posamezno društvo s svojimi društvenimi pravili ne bi smelo
sámo zahtevati prav takega načina včlanjevanja otrok, kot
ga sedaj za vsa društva zahteva zakon – npr. glasbeno ali
športno društvo, kjer se starši ob “vpisu“ otroka zavežejo
tudi k večjim denarnim prispevkom, k nabavi opreme in
podobno. Na drugi strani pa bi zakon moral biti toliko elastičen, da bi zlasti pri šolskih in izrazito mladinskih društvih
omogočal staršem dajanje soglasja tudi na manj formalen
način, morda bi lahko zadoščalo že obvestilo šole ali društva staršem, da se je njihov otrok včlanil v društvo, s pravico
staršev, da temu ugovarjajo in vpis razveljavijo. So tudi starši, ki se za obšolsko dejavnost svojih otrok relativno malo
zanimajo, in pretiran formalizem pri iskanju njihovega soglasja bi takim otrokom – v nasprotju z interesi njihove
vzgoje in razvoja – lahko celo onemogočil svobodno razvijanje društvene dejavnosti.
14. Določbe drugega odstavka 5. člena ZD, ki se
nanaša na način včlanitve otroka v društvo (tako da pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik), ustavno sodišče ni razveljavilo, ker bi razveljavitev pomenila, da do
nove zakonske ureditve včlanjevanje otrok v kakršnakoli
društva sploh ni omejeno z nikakršnimi pravicami staršev,
kar pa bi pomenilo hujši in ustavno bolj nesprejemljiv poseg
v ustavne pravice staršev kot sedanji, z ustavo neskladni
način včlanjevanja otrok. Zato je za ta del drugega odstavka
2

Prim. npr. iz domače literature:
– Mateja Končina: Osebnostne pravice in pravice otroka (magistrska naloga), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 1992, str. 44-45;
– Mag. Mateja Končina Peternel: Država, družina in otrok, Zbornik
znanstvenih razprav, Ljubljana 1994, str. 5-6 in 11;
– Barbara Novak: Zastopanje otroka v šoli, Pravnik, Ljubljana 1998,
št. 1–3, str. 110.

Uradni list Republike Slovenije
5. člena ZD le ugotovilo njegovo neskladnost z ustavo in
naložilo zakonodajalcu odpravo te neustavnosti.
15. Drugače kot vprašanje včlanitve v društvo, kjer je
zaradi zagotovitve potrebnega vpliva staršev na vzgojo otrok
staršem treba omogočiti, da lahko otrokom tudi preprečijo
včlanjevanje v društva, kadar to po njihovi presoji ne bi bilo v
interesu otroka, pa je treba presojati vprašanje ustavne dopustnosti drugega dela izpodbijane določbe drugega odstavka 5. člena ZD, torej določbe, po kateri zakoniti zastopnik (praviloma eden od staršev) otroka “tudi zastopa v
organih društva“. Ta zakonska določba pomeni po eni strani
poseg v mladoletnikovo svobodo združevanja (ta namreč
seveda obsega ne le pravico včlaniti se v društvo, ampak
zlasti pravico potem v njem delovati v skladu z društvenimi
pravili), hkrati pa tudi v pravico društva samega, da v okviru
tako razumljene svobode združevanja samostojno in svobodno, brez državnega vmešavanja oziroma zakonske prisile, ureja svoja notranja razmerja: ali bodo organe sploh imeli
ali ne, kakšni ti morebitni organi bodo, ali so lahko v njih tudi
mladoletni člani oziroma s kakšnimi pravicami itd. Da je
glede teh in drugih vprašanj položaj mladoletnikov do 15.
leta starosti tudi po mnenju zakonodajalca lahko drugače
urejen, je razvidno tudi iz tretjega (neizpodbijanega) odstavka 5. člena ZD, ki se glasi: “Posebne pravice in dolžnosti
članov iz prejšnjega odstavka ureja temeljni akt društva.“
16. Gornji poseg že kot poseg v mladoletnikovo svobodo združevanja ustavno ni dopusten, ker ni nujno potreben zaradi varstva drugih ustavnih pravic. Če so starši soglašali z včlanitvijo otroka v društvo, so imeli pravico in dolžnost
seznaniti se tudi z društvenimi pravili oziroma vsaj z načinom
društvenega delovanja. Če društvo svojo vzgojno vlogo
opravlja tudi na ta način, da tudi mladoletne člane na primeren način vključuje v društvene organe in v društveno odločanje, so starši z vključitvijo otroka v tako društvo implicitno
dali soglasje tudi k temu. Izpodbijana ureditev, po kateri bi
otroke starši morali zastopati v organih društva, je pravno
tudi dokaj nejasna: ali je s tem mišljeno, da bi jih morali
zastopati že pri volitvah teh organov – ali šele, če bi bil otrok
(kot član) izvoljen v društvene organe. Razveljavitev omenjene določbe kot protiustavne pa seveda ne pomeni, da društvo ne bi smelo, če tako določajo njegova lastna pravila, v
svoje delovanje in v svoje organe na ustrezen način vključevati tudi staršev mladoletnih članov ali da ne bi smelo mladoletnih članov omejevati pri odločanju o razpolaganju z društvenimi sredstvi, pri odločanju o prevzemanju obveznosti
društva nasproti tretjim itd.
B) – III.
17. Člen 8 ZD, glede katerega je ustavno sodišče na
podlagi 30. člena ZUstS sklenilo, da ga vključi v presojo
ustavnosti, določa, da društvo lahko ustanovi najmanj deset
polnoletnih državljanov Republike Slovenije, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva. Prvi del izpodbijane določbe je v neskladju z drugim
odstavkom 42. člena ustave, ki se glasi: “Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi“. Ustavno sodišče je
zato prvi del izpodbijane določbe, ki določa najmanj deset
polnoletnih oseb kot ustanovitelje društva, razveljavilo. Preostali del določbe (“Na ustanovnem občnem zboru sprejmejo
sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva.“) ni bil izpodbijan in
ga je po razveljavitvi prvega dela določbe treba razumeti tako,
da na ustanovnem občnem zboru navedene akte sprejmejo
ustanovitelji, katerih minimalno število ni več predpisano.
18. Zakonska določba, da lahko društvo ustanovi šele
deset polnoletnih državljanov, pomeni poseg v ustavno pravico vsakogar, da se svobodno združuje z drugimi, in bi bila
torej ustavno dopustna le v primeru, če bi bila taka omejitev
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te pravice nujna bodisi iz razlogov, ki jih navaja tretji odstavek 42. člena ustave (varnost države, javna varnost ali varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni), kar tu očitno ne pride v
poštev, bodisi iz razloga, ki ga navaja tretji odstavek
15. člena ustave (da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene s pravicami drugih), torej takrat, kadar je
po načelu sorazmernosti omejitev ene pravice nujna zaradi
sorazmernega varstva druge. Ni mogoče vnaprej izključiti
možnosti, da bi ta razlog lahko kdaj prišel v poštev kot
ustavno dopusten razlog za določitev najmanjšega možnega
števila ustanoviteljev društva pri zakonodaji, ki bi urejala
ustanavljanje kakšne posebne vrste društev – kot splošen
razlog za omejevanje možnosti ustanavljanja katerihkoli društev pa to ni ustavno dopusten razlog.
19. Edina splošna omejitev je tu lahko le tista, ki
izhaja že “iz narave stvari“. Po naravi stvari združevanje s
samim seboj (že pojmovno) ni možno – dva ali trije se pa
že lahko združujejo. Na podobnem stališču stoji nemška
ustavnopravna teorija. Tako npr. Kommentar zum Bonner
Grundgesetz (k členu 9, prip. 29) pravi: “Določanje najmanjšega števila članov ni potrebno... Že tri osebe (prim.
par. 73 BGB), morda celo dve, lahko torej ustanovijo društvo. Predpisi o minimalnem številu članov ‘vpisanega društva’ (op.: registriranega – praviloma 7 članov) s tem niso
prizadeti.“ V že omenjenem zborniku Handbuch des Staatsrechts pa je glede tega rečeno naslednje: “Za najmanjše
število članov lahko velja klasično pravilo ‘tres faciunt collegium’ (prim. tudi par. 73 BGB), pri čemer pa pravo o
društvih in gospodarskih družbah v okviru ustavnopravno
dopustnega urejanja vrst društev in družb lahko to število
bodisi poviša (prim. par. 56 BGB) bodisi, kot pri gospodarskih družbah po BGB, zniža.”3
20. Primerjava izpodbijane določbe z zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92) pokaže, da je v 4. členu
slednjega določeno, da zadrugo lahko ustanovijo najmanj
trije ustanovitelji, ki so lahko fizične oziroma pravne osebe.
Nemška pravna ureditev, ki sicer pozna neregistrirana in
registrirana (vpisana) društva, za slednja določa število potrebnih članov, da se društvo lahko registrira. Tako je v par.
56 BGB določeno, da vpis sledi potem, ko število članov
obsega najmanj sedem. V skladu s par. 73 pa pride do
odvzema pravne sposobnosti društva potem, ko se njegovo
članstvo zmanjša pod tri.
B) – IV.
21. Izpodbijani 10. člen ZD določa, da v primeru, če
je v društvo včlanjenih do vključno 15 članov, vsi člani
opravljajo naloge organov društva in izmed sebe izvolijo
zastopnika društva. Izpodbijana določna ZD je v neskladju s
pravico do svobodnega združevanja po drugem odstavku
42. člena ustave, ker ta pravica ne obsega samo pravice do
ustanovitve društva, ampak seveda tudi pravico, da člani
društva njegovo notranjo ureditev in njegovo dejavnost povsem samostojno in svobodno urejajo. Zakonske omejitve
te pravice so dopustne le v primerih in pod pogoji, ki so bili
navedeni že zgoraj pod točko 18 in ki za izpodbijano omejitev v 10. členu ZD očitno niso podani.
C)
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21., 43., 45. in 48. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava
Geč – Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
3
D. Merten: Vereinsfreiheit – v zborniku Isensee/Kirchhof: Handbuch des Staatsrechts, Band VI, Müller, Heidelberg 1989, str. 789.

Stran

3504 / Št. 49 / 3. 7. 1998

mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Dragica Wedam –
Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo
soglasno.
Št. U-I-391/96
Ljubljana, dne 11. junija 1998.
dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

2164.

Odločba o ugotovitvi, da sta 37. člen zakona o
vojnih veteranih in 53. člen zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
skladna z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudi Zorana Poliča in Ignaca Voljča, obeh iz
Ljubljane, na seji dne 11. junija 1998

o d l o č i l o:
1. Člen 37 zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS,
št. 63/95) in 53. člen zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 7/96) nista v neskladju z ustavo.
2. Postopek, začet na pobudo Zorana Poliča za oceno
ustavnosti 37. člena zakona o vojnih veteranih, se ustavi.

Obraz lo ži tev
A)
1. Pobudnik Zoran Polič je navajal, da mu je bila na
podlagi izpodbijane določbe 37. člena zakona o vojnih veteranih, s 1. 1. 1996 občutno znižana pred desetimi leti
odmerjena pokojnina. Menil je, da sta tako zakonska določba kot odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v nasprotju s 155. členom ustave, ker uveljavljata
učinek za nazaj. Z višino osebne pokojnine ni prizadeta
javna korist, protiustavno pa naj bi bilo z zakonsko določbo
in na njeni osnovi sprejeto odločbo, posegati v že pridobljene osebne pravice. Izpodbijana določba tudi ne upošteva
tretjega odstavka 4. člena, 292. člena in 302. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
2. Da tudi izvajalec zakona ni bil prepričan v upravičenost izpodbijane določbe, naj bi pričalo tudi dejstvo, da se v
utemeljitvi odločbe sklicuje na mnenje Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve. Materialne pravice pa se lahko
spreminjajo le na temelju zakona, ne pa mnenja. Zavod je
tako opravil novo odmero pokojnine, ne pa njene uskladitve
z najvišjo možno.
3. Pobudnik Ignac Voljč enako navaja, da mu je bila s
1. 1. 1996 prej odmerjena pokojnina precej znižana. Odločba o novi odmeri se v obrazložitvi sklicuje na 40. in
37. člen zakona o vojnih veteranih ter na 53. člen zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Uveljavitev navedenih določb pomeni
zanj znatno znižanje zneska pokojnine in naj bi poseglo v
njegove pridobljene pravice v nasprotju s 155. členom ustave. Meni, da v njegovem primeru ne gre za javno korist,
ampak za osebne, že pridobljene pravice in koristi.
4. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da se je
Republika Slovenija z 18. členom UZITUL zavezala zagotoviti varstvo pravic posameznih kategorij subjektov in sicer v
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obsegu in pod pogoji, ki so jih do uveljavitve UZITUL, določali predpisi SFRJ. Varstvo se je torej izrecno nanašalo na
do 25. 6. 1991 že pridobljene zakonske pravice. Omenjene pravice so bile pridobljene z ustreznim posamičnim pravnim aktom (odločbo) v skladu s predpisi nekdanje SFRJ, ki
so veljali v času izdaje takega akta oziroma priznanja pravice. Glede na 155. člen ustave se tistim subjektom, ki so že
nosilci pravno pridobljenih pravic, te v materialnem, vsebinskem smislu ne smejo omejevati ali odvzeti. Pri tem je treba
upoštevati tudi določbo 158. člena ustave, po kateri je
pravna razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v
primerih in po postopku, določenih z zakonom. Kot izhaja iz
nekaterih že sprejetih odločitev ustavnega sodišča, pa se
obseg pravic, določenih z zakonom, lahko z novim predpisom tudi spremeni. Vendar pa spremenjena zakonodaja in
na njeni podlagi spremenjene ali na novo izdane odločbe
lahko učinkujejo le z veljavnostjo za naprej. Državni zbor
meni, da izpodbijani določbi nista v nasprotju z ustavo, saj
uveljavljata spremembe za naprej in to tako, da veljajo za
vse kategorije subjektov enako in ne posegata v njihovo
socialno varnost. Dopušča pa možnost, da je glede na morda zakonsko skopo definirano prehodno obdobje pri neposrednem izvajanju navedenih določb v praksi prišlo tudi do
takih neskladij, ki bi lahko pomenila kršitev prepovedi povratne veljave teh določb. Vendar naj bi to bilo stvar ocene
in tehtanja vsakega konkretnega primera posebej.
5. Pojasnila o izvršitvi izpodbijanih določb v praksi sta
posredovala tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.
6. Ustavno sodišče je pobudi združilo zaradi enotnega
obravnavanja in ju sprejelo v obravnavo s sklepom št. U-I223/96 z dne 5. 6. 1997. Kot je sodišču znano, je pobudnik Zoran Polič po sprejemu pobude umrl. Zato je postopek, začet na njegovo pobudo, ustavilo.
B) – I.
7. Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91 – v nadaljevanju: UZITUL) se je
Republika Slovenija obvezala, da bo zagotavljala varstvo
pravic borcev v obsegu in pod pogoji, ki so jih do uveljavitve
ustavnega zakona določali predpisi SFRJ (18. člen ustavnega zakona). Celoten sistem obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96 – v nadaljevanju: ZPIZ), ki je pričel veljati 1. aprila
1992. Z njegovo uveljavitvijo je prenehala veljati bivša zvezna zakonodaja o pridobitvi in uveljavljanju pravic borcev
NOV. ZPIZ ne določa več posebnih pravic, ki bi pripadale
borcem NOV, v 302. členu pa tistim borcem NOV, ki so
pridobili pravico do pokojnine po predpisih, veljavnih do
1. 4. 1992, zagotavlja to pravico kot pridobljeno pravico
tudi vnaprej.
8. Določba 302. člena ZPIZ zagotavlja le tiste pravice,
ki so bile kot posebne pravice borcem NOV priznane na
podlagi zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 23/82,
77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89 in 44/90). Druge
pravice borcev NOV, priznane s posebnimi zveznimi predpisi je še naprej zagotavljal 18. člen UZITUL. Med takimi
pravicami pride za obravnavano zadevo v poštev pravica do
pokojninskega dodatka po zakonu o temeljnih pravicah imetnikov “Partizanske spomenice 1941“ (Uradni list SFRJ, št.
67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 25/85, 44/89, 20/90 in
42/90 – v nadaljevanju: zakon o pravicah imetnikov Partizanske spomenice).
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9. Zakon o pravicah imetnikov Partizanske spomenice
je prenehal veljati 1. 1. 1996, to je z dnem uveljavitve zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95, 40. člen – v
nadaljevanju: ZVV). Vendar to ne vpliva na že pridobljene
pravice do pokojninskega dodatka. Ta pravica ostaja borcem NOV zagotovljena v enakem obsegu in pod enakimi
pogoji ne glede na to, da ZVV te pravice ne določa več. To
izrecno določa tudi prvi odstavek 37. člena ZVV.
10. Izpodbijani drugi odstavek 37. člena ZVV določa
limit oziroma najvišji znesek pokojnine, ki skupaj s pokojninskim dodatkom gre vojnim veteranom. Podobno limitiranje
je poznal tudi zakon o pravicah imetnikov Partizanske spomenice do leta 1989 (nazadnje največ do zneska največjega mesečnega osebnega dohodka člana predsedstva
SFRJ), ko so bile omejitve navzgor odpravljene (spremembe zakona, Uradni list SFRJ, št. 87/89). ZVV omejuje znesek pokojnine borcev NOV, skupaj s pokojninskim dodatkom, na znesek najvišje pokojnine za polno pokojninsko
dobo po splošnih predpisih. ZPIZ ureja najvišjo pokojnino v
54. členu tako, da določi najvišjo pokojninsko osnovo v
višini 3,1 kratnika povprečne plače na zaposlenega v republiki za januar 1995 (zmanjšane za povprečne davke in
prispevke), ki se nato usklajuje na enak način (glede višine
in rokov) kot pokojnine. Od najvišje pokojninske osnove se
odmeri pokojnina zavarovancu, kadar bi odmerjena pokojnina s pripadajočimi uskladitvami, izračunana na podlagi plač
oziroma (osebnih) zavarovalnih osnov, presegla znesek pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove.
11. Z 22. 2. 1996 je pričela veljati novela ZPIZ, ki v
drugem odstavku 53. člena določa, da se pokojnine, odmerjene po posebnih predpisih, od 1. 3. 1996 ne usklajujejo, dokler skupaj s pokojninskimi dodatki presegajo znesek pokojnine, ki bi bila upravičencu odmerjena glede na
njegovo skupno pokojninsko dobo od zneska najvišje pokojninske osnove.
B) – II.
12. Ustavno sodišče je ocenjevalo zatrjevane neskladnosti izpodbijanih določb z ustavo in ne tudi z 18. členom
UZITUL. S slednjim je Republika Slovenija ob osamosvojitvi
med drugimi tudi zagotovila varstvo pravic borcev v obsegu
in pod pogoji, ki so jih do takrat določali predpisi SFRJ, kar
je bilo potem tudi uresničeno in je ostalo v veljavi vse do
uveljavitve izpodbijanega zakona. Določbe 18. člena UZITUL pa ni mogoče razumeti tako, kot da je s tem Republika
Slovenija določeni kategoriji upravičencev zagotovila, da se
višina njihovih prejemkov nikoli ne bo zmanjšala – ne glede
na gospodarsko oziroma finančno sposobnost države za
izplačevanje takih prejemkov in ne glede na primerljivost
takih prejemkov z drugimi (po načelu enakosti pred zakonom – seveda ob upoštevanju ustavne določbe, da gre tej
kategoriji upravičencev posebno varstvo, torej praviloma večji obseg pravic). Po osamosvojitvi Slovenije so bila zagotovila iz 18. člena UZITUL torej uresničena, po uveljavitvi ustave
23. 12. 1991 pa je tudi ta vprašanja treba presojati po
določbah in merilih ustave.
13. Ustava v 155. členu prepoveduje povratno veljavo pravnih aktov: zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne
morejo imeti učinka za nazaj. Samo zakon lahko določi, da
imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to
zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene
pravice. Ustava torej varuje na podlagi zakona pridobljene
pravice tako, da vanje ni mogoče posegati z učinkom za
nazaj. Ne preprečuje pa, da bi zakon spreminjal prej zakonsko določene pravice ali pogoje za njihovo uveljavljanje z učinkom za naprej, če te spremembe ne nasprotujejo
z ustavo določenim načelom oziroma drugim ustavnim do-
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ločbam, zlasti še načelu varstva zaupanja v pravo kot enemu od načel pravne države (glej na primer odločbo ustavnega sodišča OdlUS IV, 103).
14. Ustavno sodišče je v odločbi OdlUS II, 120 med
drugim tudi zapisalo: “Obseg pravic, določen z zakonom,
se z zakonom lahko tudi zmanjša, seveda le z veljavnostjo
za naprej in upoštevajoč tudi pravico do socialne varnosti,
določeno v 50. členu ustave in načelo varstva zaupanja v
pravo. Izrek odločbe o priznanju in odmeri pravice do pokojnine se vedno nanaša na znesek pokojnine, do katerega je
zavarovanec upravičen ob datumu priznanja te pravice, in
kasnejše uskladitve pokojnine oziroma spremembe načina
usklajevanja pokojnin zato ne pomenijo sprememb odločbe
o odmeri pokojnine oziroma posega v pravnomočno odločbo. Pokojninska odločba priznava le višino pokojnine na
podlagi zakonodaje, veljavne ob izdaji odločbe. Ta višina se
tako z rednimi valorizacijami kot tudi s spreminjanjem zakonodaje lahko spreminja.“
15. Spreminjanje ureditve samo po sebi torej ne nasprotuje ustavnim načelom pravne države in drugim ustavnim
določbam. Zoženje oziroma zmanjšanje že uveljavljenih pravic ne pomeni učinkovanja predpisa za nazaj, kadar se pravice zmanjšajo za čas po uveljavitvi zakona oziroma po spremembi odločb, izdanih na podlagi take zakonske
spremembe. Šele zmanjšanje pravic za čas pred uveljavitvijo zakona bi pomenilo pravo retroaktivnost, kakršna po
155. členu ustave ni dopustna. Za tako retroaktivnost pa v
obravnavanem primeru ne gre. Obe izpodbijani zakonski
določbi sta pričeli veljati po objavi zakona in veljata za naprej.
16. To pa še ne pomeni, da je zmanjševanje pravic za
naprej, kar se v delu teorije označuje tudi kot neprava retroaktivnost, v vsakem primeru ustavno dopustno. Načelo
varstva zaupanja v pravo kot eno od načel pravne države,
kakor je to ustavno sodišče navedlo že v svoji odločbi OdlUS II, 109, posamezniku namreč zagotavlja, da mu država
njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno,
torej brez stvarnega razloga (to je razloga, povezanega s
stvarjo, ki se ureja), utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem interesu. Javni interes za znižanje pokojninskih prejemkov borcev bi bil po presoji ustavnega sodišča
lahko le v ekonomski nezmožnosti države za izplačevanje
teh in drugih pokojninskih prejemkov ali v posebej in izrecno ugotovljenih morebitnih očitnih nesorazmerjih med pravicami posameznih kategorij upravičencev iz pokojninskega
zavarovanja (upoštevajoč pri vojnih veteranih njihovo ustavno pravico do posebnega varstva po tretjem odstavku
50. člena ustave).
17. Pokojninski dodatek po zakonu o pravicah imetnikov Partizanske spomenice je bila posebna pravica oziroma
posebna ugodnost imetnika Partizanske spomenice. Opredeljen je bil kot razlika med pokojnino in povprečno plačo
(osebnim dohodkom) v zadnjih 12 mesecih pred upokojitvijo
oziroma med pokojnino in pokojninsko osnovo, od katere mu
je bila odmerjena pokojnina. Taka ugodnost je zagotavljala
upravičencu pokojnino, ki je bila bodisi enaka njegovi povprečni plači v zadnjem letu pred upokojitvijo bodisi enaka
pokojninski osnovi. Drugi odstavek 37. člena ZVV v pravice
do pokojninskega dodatka, pridobljene do 1. 1. 1996, ne
posega. Omejuje le skupni znesek pokojnine in pokojninskega dodatka na najvišji možni znesek pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki je določen z ZPIZ. Upravičencem s tem ni
odvzeta ugodnost, ki jo je za določitev višine njihove pokojnine zagotavljal pokojninski dodatek. Določen pa je bil limit v
višini zneska najvišje možne pokojnine, ki jo je bilo ob uveljavitvi ZVV mogoče izplačati po ZPIZ. Za tiste upravičence,
katerih pokojnine so ta limit presegale, je to pomenilo ponovno odmero pokojnine v višini tako določenega limita.
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18. Najvišja pokojnina, določena z drugim odstavkom
37. člena ZVV, pa je presegala znesek pokojnine, ki bi
upravičencu šla, če bi mu bila pokojnina odmerjena od – z
22. februarjem 1996 na novo določenega – zneska najvišje
pokojninske osnove, z upoštevanjem njegove pokojninske
dobe. Zato je drugi odstavek 53. člena ZPIZ določil, da se
pokojnine takih upravičencev ne usklajujejo toliko časa, dokler presegajo znesek pokojnine, ki bi jim bila odmerjena
glede na njihovo skupno pokojninsko dobo od zneska najvišje pokojninske osnove po spremenjenem 54. členu ZPIZ.
Tako začasno zadržanje usklajevanja je veljalo za naprej –
od 1. 3. 1996 dalje.
19. Relativno zmanjšanje (limitiranje) oziroma zadrževanje usklajevanja pokojnin, odmerjenih po predpisih nekdanje SFRJ, pomeni nedvomno poseg v pridobljene pravice posameznega upravičenca do pokojnine in
pokojninskega dodatka. S tem je načelo pravne varnosti
oziroma načelo varstva zaupanja v pravo sicer prizadeto,
vendar je bil tak poseg nujen zaradi varstva drugih načel
oziroma javnega interesa, ki jim je v tem primeru treba dati
prednost: načelo enakosti vseh upokojencev pred zakonom
in potreba po uskladitvi s slovenskim pravnim redom oziroma zakonodajo. Zato šteje ustavno sodišče izpodbijane posege za ustavno dopustne, saj so bili nujni in tudi niso bili
prekomerni.
20. ZVV je pričel veljati 1. 1. 1996. Po navedbah Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bila uskladitev
z drugim odstavkom 37. člena ZVV možna le z izdajo nove
odločbe oziroma ponovno odmero pokojnine. Pri praktični
izvedbi te določbe pa se je pokazala pomanjkljivost ZVV, ki
ni določil ne roka ne načina uskladitve veljavnih pravnomočnih odločb z novo ureditvijo. Zaradi tega je do dejanske
realizacije drugega odstavka 37. člena ZVV prišlo šele meseca maja 1996 – z veljavnostjo odločb za nazaj (od 1. 1.
1996) in v času, ko je že veljala tudi omejitev po drugem
odstavku 53. člena ZPIZ. Prizadetim posameznikom se je
tako v maju 1996 odmerila pokojnina v višini limita, določenega z drugim odstavkom 37. člena ZVV, tako določena
pokojnina se jim ni usklajevala, dokler je presegala znesek
pokojnine po drugem odstavku 53. člena ZPIZ, poleg tega,
pa so se zneski pokojnine, izplačani po 1. 1. 1996, poračunali. Kar z drugimi besedami pomeni, da so morali vračati
zneske pokojnin, izplačanih po prejšnjih pravnomočnih odločbah v času od 1. 1. 1996 do maja 1996, kolikor so
presegali zneske pokojnine, določene z novimi odločbami.
21. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-86/96 z
dne 12. 12. 1996 (OdlUS V, 176) odločilo: “Načelo enakosti pred zakonom zahteva, da se v takih primerih – kadar
je zmanjšanje dotedanjih prejemkov ustavno dopustno –
tako zmanjšanje uveljavi za vse upravičence hkrati, pri čemer pa morajo biti odločbe izdane pred tem in ne naknadno
s povratnim učinkom.“. V obravnavani zadevi je bilo limitiranje pokojnin po ZVV uveljavljeno hkrati in enako za vse
prizadete vojne veterane. ZVV je bil objavljen v Uradnem
listu RS dne 6. 11. 1995. Kolikor je bila izvedba (uresničitev) drugega odstavka 37. člena ZVV možna samo s ponovno odmero pokojnin in izdajo novih odločb, bi te morale biti
izdane za vse prizadete do 1. 1. 1996. Če niso bile, to ne
more biti v škodo prizadetih posameznikov. Zanje so še
naprej lahko veljale le prejšnje pravnomočne odločbe in z
njimi določena višina pokojnine. Šele od izdaje nove odločbe dalje (torej od 1. 6. 1996 dalje) je lahko veljala nova
višina pokojnine. Smiselno gre za enak položaj, kot nastane
v primeru spremembe dokončne odločbe: po 271. členu
ZPIZ spremenjena odločba učinkuje od prvega dne naslednjega meseca po izdaji odločbe, če je bil postopek uveden
po uradni dolžnosti.
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22. Nejasnosti in nepravilnosti pri izvršitvi drugega odstavka 37. člena ZVV pa ne vplivajo na ugotovitev, da določba sama ni v neskladju z ustavo. Nepravilnost in nezakonitost pri odmeri pokojnin po ZVV bi (so) morali prizadeti
posamezniki uveljavljati v pritožbi zoper izdane nove odločbe oziroma pred pristojnim sodiščem. Šele če v teh postopkih posegi v njihove ustavne pravice ne bi bili odpravljeni, bi
ugotovitev kršitev ustavnih pravic in odpravo posledic lahko
uveljavljali z ustavno pritožbo pred ustavnim sodiščem.
C)
23. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč – Korošec,
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
Franc Testen, dr. Dragica Wedam – Lukić in dr. Boštjan M.
Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-223/96
Ljubljana, dne 11. junija 1998.
dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

2165.

Odločba o ugotovitvi, da je zakon o Gospodarski
zbornici Slovenije v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
Stanke Hitij Hočevar iz Ribnice, Franca in Angelce Šmit z
Bleda, gospodarske družbe Tovarne stikalnih naprav Eling
d.o.o., Maribor, gospodarske družbe Papir servis, Podjetje
za predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana, ter Abanke d.d.,
Ljubljana, in drugih na seji dne 11. junija 1998

o d l o č i l o:
1. Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list
RS, št. 14/90) je v neskladju z ustavo.
2. Ugotovljeno neskladnost z ustavo je Državni zbor
dolžan odpraviti v roku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica Stanka Hitij Hočevar izpodbija določbe
ZGZS, ki urejajo obvezno članstvo v GZ in obvezno plačevanje članarine. Meni, da ne bi smelo priti do podvajanja
nalog ministrstev in zbornice in da iz ZGZS ter statuta GZ ne
izhaja, kako naj bi se razdelil denar, zbran s članarino.
Izpodbijane določbe ZGZS naj bi bile v nasprotju s svobodo
združevanja iz 42. člena in s svobodo dela iz 49. člena
ustave.
2. Pobudnika Angelca in Franc Šmit predlagata, naj
ustavno sodišče presodi ustavnost določbe ZGZS, ki določa pavšalno dajatev GZS, naloženo brez soglasja zavezanega subjekta.
3. Pobudnica Tovarna stikalnih naprav Eling d.o.o.,
Maribor, izpodbija 1. člen ZGZS, češ da je v nasprotju s
pravico do pravnega sredstva iz 25. člena, s pravico do
zbiranja in združevanja iz 42. in z zagotovilom svobodne
gospodarske pobude iz 74. člena ustave. Določba 74. člena ustave naj bi bila temelj za svobodno ustanavljanje gospodarskih subjektov in naj bi ne dopuščala vsiljevanja
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članstva v katerikoli organizaciji. Obvezno članstvo in nemožnost izstopa iz GZS naj bi bila v nasprotju že s samim
pomenom besede članstvo.
4. Pobudnik Papir servis d.d., Ljubljana, izpodbija določbi 1. in 20. člena ZGZS. Meni, da iz zakona ne izhaja, da
bi bila GZS ustanovljena zaradi javne koristi in da javna
pooblastila, ki jih ima, lahko opravlja brez obveznega članstva. GZS naj bi že vrsto let ne opravljala nalog, ki bi bile v
interesu družbe. Članarina naj bi predstavljala le obvezen
davek. Določbi naj bi bili tudi v nasprotju s svobodo združevanja, zagotovljeno v 42. členu ustave. Pobudnik je še navedel, da je član Zbornice gospodarskih javnih služb in
varstva okolja Slovenije. Predlaga razveljavitev izpodbijanih
določb ZGZS.
5. Pobudniki Abanka d.d., Ljubljana, šestnajst drugih
bank in Združenje bank Slovenije, Gospodarsko interesno
združenje, Ljubljana, izpodbijajo določbi prve alinee prvega
odstavka 1. člena in 20. člena ZGZS. Izpodbijani določbi
naj bi nedopustno posegali v svobodo združevanja (42. člen
ustave), ker naj bi ne bili podani razlogi za omejitev, našteti v
tretjem odstavku 42. člena ustave. Svoboda gospodarske
pobude (74. člen ustave) naj bi jim zagotavljala, da sami
presodijo in se odločijo, v katera gospodarska interesna
združenja se bodo včlanili ali jih ustanovili. Določbi, ki jim
nalagata obvezno članstvo v GZS in obvezno plačevanje
članarine, naj bi posegali v to ustavno zagotovilo. Poleg
tega pa so še navedli, da kot člani gospodarskega interesnega združenja, ustanovljenega na podlagi določb zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94
in 82/94 – v nadaljevanju: ZGD), niso več člani GZS. ZGD
je kasnejši predpis, cilj združenja pa je olajševanje in pospeševanje pridobitne dejavnosti članic ter izboljševanje in pospeševanje rezultatov te dejavnosti. Predlagajo razveljavitev
izpodbijanih določb ZGZS, podrejeno pa naj ustavno sodišče ugotovi, da za njih obvezno združevanje v GZS ne
velja, in naj pobudo zaradi pomanjkanja pravnega interesa
zavrže.
6. Po stališču Državnega zbora je GZS pravna oseba
javnega prava, ki je bila ustanovljena z zakonom in ki opravlja številna javna pooblastila. Na podlagi analize delovanja
gospodarskih zbornic v državah s tržnim gospodarstvom naj
bi bilo ugotovljeno, da je za Slovenijo najprimernejši kontinentalni model. Njegove značilnosti naj bi bile obvezno članstvo, poudarek na strokovni dejavnosti in izvajanje tistih javnih pooblastil, za katera je smiselno, da jih gospodarstvo
izvaja sámo. Taka ureditev naj bi zagotavljala reprezentativnost, obvezno članstvo pa relativno finančno stabilnost in
manjšo finančno obremenitev članov za tiste storitve, ki so
za gospodarstvo sestavni del temeljne infrastrukture. Obveznost plačila članarine naj bi bila posledica obveznega
članstva in naj bi zbornici omogočala, da opravlja določene
storitve za potrebe članstva. Storitve zbornice naj bi bile
članom zagotovljene zlasti z izvrševanjem določenih javnih
pooblastil in z izvrševanjem funkcije delodajalca pri sklepanju splošnih kolektivnih pogodb.
7. Obvezno članstvo naj bi ne bilo v nasprotju s pravico
do svobodnega združevanja iz 42. člena ustave. Članom
GZS naj bi ne preprečevalo, da se vključujejo v društva,
sindikate, politične stranke, druge organizacije in druge
zbornice. Določba ZGZS o obveznem članstvu naj bi tudi ne
omejevala svobodne gospodarske pobude, zagotovljene v
74. členu ustave. Cilj združevanja v GZS naj bi bilo pospeševanje razvoja gospodarstva, dajanje podpore gospodarskim pobudam in zastopanje interesov svobodnega tržnega
podjetništva na trgu in v razmerjih do državnih organov, ne
pa omejevanje podjetniške pobude, kot to trdijo pobudniki.
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8. GZS meni, da je zbornica po ZGZS javnopravna
ustanova in da združevanje vanjo ne omejuje niti fizičnih
oseb pri zbiranju in združevanju niti gospodarskih subjektov
pri svobodnem povezovanju v različne interesne in statusne
oblike. Izpodbijani zakon naj bi bil zasnovan na kontinentalnem principu zbornične organiziranosti. Ta je uveljavljen v
večini držav Evropske unije, ki so tudi največje gospodarske
partnerice Slovenije. Obvezno članstvo v takem modelu
zborničnega organiziranja naj bi bilo potrebno iz več razlogov: polna reprezentativnost, enakopravnost gospodarskih
subjektov pri koristih in bremenih zbornice, zmožnost oblikovanja uravnoteženih – in ne parcialnih – interesov gospodarstva ter zmožnost vzpostavitve ustrezne materialno-kadrovske podlage za izvajanje poslanstva zbornice. V skladu
s spornim zakonom naj bi tudi GZS opravljala naloge, primerljive z aktivnostmi evropskih zbornic. Poglavitna naloga
GZS naj bi bila zastopanje interesov gospodarstva v razmerjih z državo pri urejanju gospodarskega sistema in ekonomske politike. Poleg tega GZS izvršuje javna pooblastila, ki ji
jih je poverila država, opravlja funkcijo socialnega partnerja,
neposredno za člane pa tudi strokovne storitve. Statut GZS
naj bi notranjo ureditev zbornice v organizacijskem in upravljalskem smislu gradil od spodaj navzgor. Razlikoval naj bi
med nalogami, ki so skupnega pomena za celotno gospodarstvo, in tistimi, ki se samostojno opravljajo v panožnih
združenjih, območnih zbornicah in Združenju podjetnikov
kot avtonomnih delih GZS. GZS naj bi imela javnopravni
značaj, a naj ne bi spadala v državno upravo. V okviru
dejavnosti, ki jih opravlja, je samostojen in avtonomen subjekt. Nanjo je država prenesla pospeševalne funkcije, katerih izvrševanje je v interesu celotnega gospodarstva. Naloge, ki jih zbornica ima, naj bi zato terjale zastopanost
celotnega gospodarstva, ne le tistih, ki bi se vanjo vključili
prostovoljno. Poleg združevanja v GZS so lahko gospodarski subjekti včlanjeni tudi v druge zbornice.
9. Obstoječi model naj bi zahteval nekatere spremembe in dopolnitve. GZS našteva uskladitev z novo tipologijo
gospodarskih subjektov, uzakonitev obveznosti vlade, da se
o zadevah, ki so pomembne za gospodarstvo, predhodno
posvetuje z GZS, opredelitev nekaterih novih nalog, ki sodijo v klasični seznam nalog zbornic z obveznim članstvom.
Kljub temu pa naj bi obstoječi zakon – z ustreznim pravnim
tolmačenjem – ne preprečeval izvajanja poslanstva GZS v
duhu ustave.
B) – I.
10. Ustavno sodišče je pobude sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
11. Trditev enega izmed pobudnikov, da GZS napačno
razlaga določbo prvega odstavka 1. člena ZGZS, češ da ne
določa obveznega članstva v GZS, ni utemeljena. Da so se
osebe iz omenjene določbe dolžne včlaniti v GZS, izhaja tako
iz gramatikalne in logične razlage določbe kot iz gradiva,
pripravljenega v zakonodajnem postopku. Določba
1. člena ZGZS razlikuje med osebami, ki se včlanijo v GZS,
in osebami, ki se vanjo lahko včlanijo. Po nasprotnem razlogovanju (a contrario) se je tista skupina oseb, ki jim zakon
izrecno ne daje izbire, v GZS dolžna včlaniti. Odločitev za ali
proti obveznemu članstvu gospodarskih subjektov v GZS je
bila tudi predmet razprave v postopku sprejemanja zakona.
Rezultat razprave je bila izrecna zavrnitev prostovoljnega članstva (glej npr. predlog ZGZS z dne 13. 3. 1990, poročilo
Odbora Skupščine SRS za družbenoekonomske odnose in
razvoj z dne 21. 3. 1990 in predlog amandmaja delegacije
Zbora združenega dela iz Ajdovščine z dne 28. 3. 1990).
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12. Svoje trditve, da je določba ZGZS o obveznem
članstvu v nasprotju s svobodo dela iz 49. člena ustave,
pobudnica Stanka Hitij Hočevar ni utemeljila. Ustavno sodišče se zato v presojo ustavnosti izpodbijane določbe s
tega vidika ni spuščalo.
13. To, kar se zdi sporno vsem pobudnikom, je
skladnost določbe ZGZS o obveznem članstvu (prvi odstavek 1. člena) s pravico do združevanja iz drugega
odstavka 42. člena ustave. Po tej določbi ima vsakdo
pravico, da se svobodno združuje z drugimi.
14. Določba drugega odstavka 42. člena ustave zagotavlja vsakomur, da se zaradi izražanja in uresničevanja skupnih interesov povezuje s podobno mislečimi v združenje, ki
naj to povezano skupino ljudi predstavlja. Združenje je v
določeni meri notranje organizirano; člani dogovorijo pravila
delovanja in njegov namen. Bistveni element združevanja je
voljni: oseba se želi povezovati z drugimi. Zagotovilo, da se
lahko združuje svobodno, zato pomeni, da ima možnost
sama izbrati, ali se bo povezala v neko združenje ali ne in
kako dolgo bo ostala njegova članica. Poleg pravice, da se
poveže z drugimi (t.i. pozitivna svoboda združevanja), ima
vsakdo tudi pravico, da se ne poveže z drugimi (t.i. negativna svoboda združevanja). Ta povezava med pozitivnim in
negativnim vidikom združevanja je izrecno navedena v
20. členu Splošne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah, priznavajo pa jo tudi tiste ustavne ureditve,
kjer v ustavnem aktu negativni vidik ni izrecno določen (glej
npr. odločbo španskega ustavnega sodišča št. 1027/1995
z dne 12. 6. 1996). Sámo dejstvo, da zakon določi obvezno članstvo v določeni obliki združevanja, bi torej lahko
posegalo v svobodo združevanja iz drugega odstavka
42. člena ustave. Obravnavani primer ni tak.
15. Ustavno sodišče je nekatere oblike obveznega
članstva že izvzelo iz dometa 42. člena ustave. Pri presoji
obveznega članstva v zdravniški zbornici (OdlUS II, 15) je
ustavno sodišče izhajalo iz nalog zbornice: ker zbornica po
zakonu izvršuje javno kontrolo nad zdravniško prakso, obvezno združevanje vanjo ne pomeni omejevanja svobode
združevanja iz 42. člena ustave. V odločbi, v kateri je presojalo dopustnost obveznega članstva v socialni zbornici (OdlUS III, 62), je svoje stališče iz prve odločbe preciziralo in
izhajalo iz razlike med javnopravnimi in zasebnopravnimi
oblikami združevanja. Ker socialna zbornica ni zasebnopravno združenje, ki lahko temelji le na prostovoljnih in
svobodnih dejavnostih njenih članov, ampak institucija javnega prava, ki je ustanovljena z zakonom in ki izvršuje javna
pooblastila, te zbornice ni mogoče uvrščati med združenja,
ki jih ima v mislih drugi odstavek 42. člena ustave. Tudi pri
zbornici nosilcev zasebnega varovanja po zakonu o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja
(Uradni list RS, št. 32/94) (odločba št. U-I-305/94 z dne
3. 4. 1997 – OdlUS VI, 44) so bili razlogi, odločilni za
izključitev uporabljivosti 42. člena, podobni kot v prvih dveh
primerih. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je sporna zbornica oseba javnega prava, da je ustanovljena z zakonom, da
ima javna pooblastila, v okviru katerih odloča o pravicah in
obveznostih posameznika ali pravne osebe, ki želi opravljati
ali opravlja dejavnost zasebnega varovanja in da te naloge
izvršuje v javnem interesu.
16. Drugače kot pri združenjih, ki jih varuje 42. člen
ustave, pri vseh omenjenih oblikah zborničnega povezovanja ni šlo za uresničevanje (zasebnih) interesov članov, zaradi katerih bi se posamezniki prostovoljno povezali. Zbornica
je bila ustanovljena z javnopravnim aktom in predvsem zaradi izvrševanja določenih nalog v javnem interesu. Tak je tudi
položaj zbornice po ZGZS.
17. V zakonu sicer ni izrecno določeno, ali je namen
zbornice na prvem mestu, da izvršuje naloge, ki so v javnem
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interesu in ki bi jih sicer morala opraviti država, ali pa je
ustanovljena le zaradi uresničevanja interesov gospodarskih
subjektov, ki se vanjo včlanijo. Zakon tudi ne določa, da je
zbornica javnopravna oseba. Opredeljuje jo namreč kot samostojno strokovno-poslovno organizacijo (2. člen). Vendar
pa iz pripravljalnih gradiv izhaja izrecna odločitev zakonodajalca, da uvede “kontinentalni tip enotne zbornice z obveznim članstvom“ (Predlog za izdajo ZGZS z osnutkom zakona, Poročevalec, št. 2/90, str. 78). S tem je razumel model,
po katerem so zbornice javnopravne ustanove, ki so ustanovljene svobodno ali ob sodelovanju države in katerih pristojnosti, organizacija ter območje delovanja so določeni z
zakonom (Zbornični sistem v tržnem gospodarstvu, Poročevalec, št. 2/90, str. 81). Tak zakonodajalčev namen potrjuje že dejstvo, da je bila zbornica ustanovljena z zakonom.
Zakon je določil tudi organe zbornice in temelje njene organiziranosti. Določil je obvezno članstvo (prvi odstavek
1. člena) in obvezno plačevanje članskega prispevka
(20. člen). Delo zbornice je javno (7. člen). Tudi nekatere
izmed nalog zbornice so analogne tistim, ki jih v primerjalnih
pravnih ureditvah opravljajo zbornice z javnopravno osebnostjo. Tako je med cilji zbornice navedeno oblikovanje
skupnih stališč in predlogov gospodarstva za spremembe
gospodarskega sistema in ekonomske politike (tretja alinea
prvega odstavka 3. člena). Za uresničitev tega cilja GZS
zastopa interese članov pred državnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske politike in sodeluje v postopkih njihovega sprejemanja, usklajuje skupne
in posamične interese članov pri oblikovanju razvojne politike države in usklajuje ter zastopa interese slovenskega gospodarstva na področju standardizacije, metrologije in pri
sprejemanju tehničnih predpisov ter na področju strokovnega izobraževanja (prva, druga in tretja alinea drugega odstavka 3. člena). GZS je bila torej ustanovljena zaradi opravljanja določenih nalog v javnem interesu. Financira se s
članskim prispevkom, ki ima zaradi obveznega članstva v
zbornici naravo javne dajatve. Članstvo v zbornici gospodarskih subjektov ne ovira, da bi se ne mogli vključiti v prostovoljne oblike povezovanja. Obvezno članstvo v njej zato ne
posega v pravico prizadetih oseb, da se svobodno združujejo, ki je na splošno zagotovljena v drugem odstavku
42. člena ustave, za gospodarske subjekte pa izhaja tudi iz
določbe prvega odstavka 74. člena ustave, da je gospodarska pobuda svobodna.
18. Doslej povedano pa ne pomeni, da se sme zakonodajalec prosto odločiti, kdaj bo za opravljanje neke naloge v javnem interesu ustanovil samostojno pravno osebo, ji
določil organizacijo, predpisal članstvo in z naložitvijo obveznega plačila članskega prispevka zagotovil vir financiranja. Kot je ustavno sodišče pojasnilo že v svoji odločbi št.
U-I-137/93 (OdlUS III, 62), 35. člen ustave s tem, ko jamči
nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter
njegove zasebnosti in osebnostnih pravic, zagotavlja tudi t.i.
splošno svobodo ravnanja. V tej pomembni ustavni pravici
je pravzaprav zajeto tudi načelo, da je v pravni državi dovoljeno vse, kar ni prepovedano – in ne obratno. Če je kaj
prepovedano ali zapovedano, je to torej poseg v omenjeno
ustavno pravico oziroma svoboščino (glej sklep št.
U-I- 234/97 z dne 27. 11. 1997).
19. Kot temeljna svoboščina je svoboda ravnanja zagotovljena vsakomur ne glede na to, ali je fizična ali pravna
oseba. Da so nosilci ustavnih pravic tudi pravne osebe,
kolikor se posamezne pravice glede na svojo naravo nanašajo tudi nanje, je ustavno sodišče že odločilo (glej npr.
sklep št. Up-10/93 z dne 20. 6. 1995 – OdlUS IV, 164).
Zakonski določbi 1. in 20. člena ZGZS s tem, ko določata
obvezno članstvo v zbornici in obvezno plačevanje članske-
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ga prispevka, posegata v splošno svobodo ravnanja iz
35. člena ustave.
20. Posegi v ustavne pravice so dopustni, če so v
skladu z načelom sorazmernosti. Da je omejitev dopustna,
mora biti podan ustavno dopusten cilj (npr. varstvo pravic
drugih ali tudi javnega interesa – bodisi neposredno bodisi
posredno, da se preko javnega interesa varujejo pravice
drugih). Poleg tega morajo biti izpolnjeni trije pogoji:
1. poseg mora biti primeren za dosego zaželenega, ustavno
dopustnega cilja; 2. poseg mora biti nujen – to pomeni, da
cilja ni mogoče doseči z blažjim posegom v ustavno pravico
ali celo brez njega (drugi možni ukrepi z istim ciljem ga ne
morejo nadomestiti); in 3. upoštevati je treba tudi t.i. sorazmernost v ožjem smislu. To pomeni, da je pri ocenjevanju
nujnosti posega treba tehtati pomembnost posega v ustavno pravico s pomembnostjo ustavno dopustnega cilja, ki
želi zavarovati ali zagotoviti druge ustavno varovane dobrine,
in odmeriti upravičenost nujnega posega sorazmerno s težo
prizadetih posledic: le v primeru, če gre varovanemu ustavno dopustnemu cilju zaradi njegovega pomena absolutna
prednost, je lahko dopusten tudi zelo močan poseg v prvo
pravico – drugače pa mora biti globina oziroma teža posega
v njo v sorazmerju s pomenom varovane druge pravice; z
drugimi besedami, ni a priori dopusten vsak poseg, ki je
sicer nujen, če bi se hotel ustavno varovan cilj zagotoviti v
celoti, kadar tudi prva pravica zasluži enako močno varstvo
in je torej pri koliziji ustavno varovanih vrednot treba dopustiti v eno le take posege, ki druge ne bodo zavarovali absolutno, ampak le sorazmerno s prvo (ustavno varovani vrednoti
bosta torej vzajemno omejeni druga z drugo) (glej že OdlUS
III, 62).
21. Po mnenju historičnega zakonodajalca naj bi obvezno članstvo v GZS narekoval tisti del njene dejavnosti, ki
“se nanaša na partnerstvo državi pri predlaganju zakonov in
drugih aktov s področja gospodarskega sistema in ekonomske politike ter na partnerstvo sindikatu in nekatere druge
naloge, ki se lahko opravljajo le v interesu celotnega gospodarstva“ (Predlog ZGZS z dne 13. 3. 1990). Posebej omenjeni nalogi sta izrecno navedeni tudi v zakonu (prva in
deseta alinea drugega odstavka 3. člena). Današnji zakonodajalec je funkciji interesnega zastopanja gospodarstva pred
državnimi organi dodal še pospeševanje razvoja gospodarstva. Obe nalogi, ki jih je zakonodajalec poveril GZS in s
katerimi je utemeljil obvezno članstvo in plačevanje članskega prispevka, sta ustavno dopustni. Ustava namreč ne prepušča gospodarstva pravilom trga neomejeno. Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da ustavno načelo svobodne
gospodarske pobude (74. člen) zagotavlja gospodarskim
subjektom veliko svobodo, da pa hkrati nalaga državi skrb
za spremljanje tržne igre in dolžnost za zagotavljanje ravnovesja med svobodo in socialnimi načeli. Ustava zakonodajalcu nalaga, da oblikuje gospodarsko politiko in ga pooblašča za sprejem ukrepov, s katerimi bo lahko zagotovil
uresničevanje ciljev te politike (odločbi št. U-I-145/95 z
dne 9. 11. 1995 – OdlUS IV, 113 in št. U-I-1/96 z dne
4. 4. 1996 – OdlUS V, 34). Da bi država na področju
delovanja gospodarstva lahko uspešno odigrala svojo vlogo, pa mora nenehno spremljati dogajanja v gospodarstvu
in po potrebi sproti ukrepati. Za uspešno izvajanje te funkcije ne zadostuje zgolj spremljanje rezultatov in učinkov svobodnega delovanja gospodarskih subjektov, za stvarno avtoriteto in uspešno delovanje mora biti država v stalni
povezavi z gospodarsko stvarnostjo.
22. Z zakonom opredeljen položaj GZS in z njim povezano obvezno članstvo ter plačilo članarine izhaja iz pravnosistemske ureditve, v kateri si država zagotovi reprezentativno telo, na katerega se obrne za strokovno mnenje in
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svetovanje v postopkih normativnega urejanja gospodarskega sistema, in ki mu – kot predstavniku celotnega gospodarstva – prepusti pospeševalne in vzpodbujevalne funkcije. Za opravljanje teh funkcij in nalog je potreben njen trajni
značaj, za objektivnost njenega dela pa možnost spremljanja vseh gospodarskih subjektov, katerih delovanje vpliva
na ekonomski in gospodarski položaj države. Predpisano
obvezno zbornično članstvo in z njim povezana obveznost
plačevanja članarine (prispevka) zagotavljata neodvisnost in
strokovno izvajanje nalog take zbornice. Obvezno članstvo
je podlaga za ugotavljanje in spremljanje skupnih interesov
gospodarskih subjektov in pripravo podlag za sprotno in
ustrezno ukrepanje države. Skupni interesi gospodarskih
subjektov niso identični s seštevkom posameznih interesov
članov ali njihovih skupin, pač pa so plod medsebojnega
usklajevanja, ki ga zbornica izvaja preko zborničnih mehanizmov.1 Brez obveznega članstva bi grozila nevarnost, da
bi se članski krog zmanjšal, zbornica pa bi izgubila transparentnost pri spremljanju gospodarskega življenja v državi. Iz
tega izhaja bistvena razlika med zbornicami z obveznim članstvom in gospodarskimi ter strokovnimi združenji, katerih
naloge so v varovanju posameznih in skupinskih interesov.
Preko obveznega članstva je zagotovljena verodostojnost
dela zbornice ter njeni strokovnost in objektivnost, kar je
bistvo zbornične neodvisnosti. Prenos javnih pooblastil na
zbornico ni v nasprotju s temeljno funkcijo zbornice in njeno
neodvisnostjo.
23. S sprejemom izpodbijanega zakona se je tudi slovenski zakonodajalec odločil, da bo povezavo z gospodarstvom, potrebno za izvajanje funkcij države na tem področju, vzpostavil preko GZS. Na ta način naj bi bil državi
omogočen stalen stik z gospodarskimi gibanji in širšim okoljem, v katerem subjekti delujejo. Zagotovljen naj bi ji bil
reprezentativen in izveden svetovalec pri uresničevanju njene funkcije na področju urejanja gospodarskega sistema in
gospodarske politike. Tak zbornični sistem pa je tudi tako
po vsebinski kot po organizacijski strani združljiv z zborničnimi ureditvami drugih držav tako v okviru regionalnega povezovanja Alpe-Jadran kot siceršnjega vključevanja v evropske povezovalne sisteme (obrazložitev Predloga ZGZS,
Poročevalec, št. 2/90, str. 77-78). Za dosego omenjenih
ciljev je obvezna včlanitev vseh subjektov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, primeren ukrep.
24. Spornemu posegu v svobodo ravnanja gospodarskih subjektov tudi ni mogoče oporekati nujnosti za uresničitev zasledovanih ciljev. Da bi dosegel reprezentativnost
zbornice, je moral zakonodajalec zagotoviti, da bo vanjo
vključenih čimveč gospodarskih subjektov. Možna alternativa je predvidena v predlogu zakona o gospodarskih zbornicah (Poročevalec, št. 22/98). Po tem predlogu bi obstajale
panožne zbornice s prostovoljnim članstvom, ki dobijo tak
status, če so reprezentativne, in Združenje gospodarskih
zbornic Slovenije, v katerega so se panožne zbornice dolžne vključiti. Vendar pa ta možnost obstoječi rešitvi ni enakovredna, ker je vezana na negotovo dejstvo, to je obstoj
reprezentativnih panožnih zbornic. Ali bodo ustanovljene, je
odvisno le od gospodarskih subjektov.
1
Tako je na primer v avstrijskem zakonu posebej urejen način
odločanja zborničnih organov. Ti morajo vedno poskušati doseči soglasje. Kolikor to ni mogoče, pa morajo pri strokovnih mnenjih posredovati
tudi stališče manjšine, če ta to zahteva. Nemški zakon o industrijski in
trgovinski zbornici prepušča sicer notranjo ureditev zbornice v veliki meri
njeni avtonomiji, vendar pa natančno opredeljuje njene naloge. V 1. členu
določa, da zbornice pri varovanju skupnega interesa članov in vzpodbujanja gospodarske dejavnosti upoštevajo interese posameznih gospodarskih vej, jih med seboj tehtajo in usklajujejo.
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25. Pri presoji sorazmernosti v ožjem pomenu je ustavno sodišče tehtalo na eni strani potrebo po reprezentativnem zastopniku gospodarstva, na drugi strani pa težo posega v svobodo ravnanja gospodarskih subjektov, povezanega
z obveznim članstvom v GZS. Edina obveznost, ki izvira iz
obveznega članstva, je plačilo članarine. Pooblastilo za določitev njene višine je prenešeno na zbornico (drugi odstavek 20. člena ZGZS), vendar pa zbornični organi pri tem
niso nevezani. Že sámo ime dajatve pove, da je vezana na
članstvo gospodarskega subjekta v GZS. Ker gre za obvezno dajatev, ki je vezana na prisilno članstvo v neki organizaciji, ima značaj javne dajatve. Tako zaradi njene vezanosti na
članstvo kot zaradi njene prisilnosti mora biti po višini v
sorazmerju s tistim obsegom dejavnosti GZS, zaradi katerega je članstvo obvezno.2 Poseg v splošno svobodo ravnanja, ki je posledica obveznega članstva v GZS, po povedanem tudi ni prekomeren.
B) – II.
26. V svojih vlogah pobudniki omenjajo le določbi 1. in
20. člena ZGZS, ki jih zavezujeta k članstvu v zbornici in k
plačevanju članskega prispevka. Vendar pa so določbe
ZGZS, ki pobudnikom in drugim članom zbornice nalagajo
obveznosti, in na drugi strani določbe, ki opredeljujejo njene naloge in delovanje, celota. Kot take bodisi utemeljujejo
bodisi ne utemeljujejo posega v splošno svobodo ravnanja
gospodarskih subjektov (35. člen ustave). Zaradi tega je
ustavno sodišče presodilo obe skupini določb v celoti
(30. člen ZUstS).
27. Doslej je že bilo ugotovljeno, da je obvezno članstvo in s tem tudi dolžnost plačevanja prispevka primeren,
nujen in sorazmeren poseg v ustavno pravico prizadetih
subjektov, če si država želi zagotoviti reprezentativnega predstavnika gospodarstva. Za dosego tega cilja pa obvezno
članstvo ni zadosten, ampak le potreben pogoj.
28. Kot je bilo že povedano, je temeljna ideja obveznega zborničnega povezovanja v tem, da si država zagotovi
reprezentativno telo, na katerega se obrne za strokovno
mnenje in svetovanje v postopkih normativnega urejanja gospodarskega sistema, in ki mu – kot predstavniku celotnega
gospodarstva – prepusti pospeševalne in vzpodbujevalne
funkcije. Ta ideja je v ZGZS le nakazana, ni pa izvedena
tako, da bi država lahko stališče, oblikovano v organih zbornice, štela za reprezentativen odraz interesov gospodarstva.
Zakon uokvirja le institucionalno organiziranost, ne pa tudi
postopka odločanja zbornice. Tako določa, da je upravni
odbor zbornice sestavljen iz predstavnikov članov, izvoljenih
v skladu s statutom, tako da je zagotovljena ustrezna panožna in teritorialna zastopanost članov sekcij in panožnih organizacij oziroma enot (drugi odstavek 10. člena). GZS tudi
zavezuje, da kot oblike delovanja in odločanja ustanovi sekcije in panožne organizacije za dejavnosti oziroma področja, enote pa za območja (12. člen). Zakon pa nima določb o
postopku sprejemanja odločitev, ki bi zagotavljal, da bo
stališče organov zbornice sprejeto po tehtanju in uravnote2
Po statutu GZS je osnova za izračun članarine seštevek vrednosti
amortizacije in izplačanih bruto plač pri članu v zadnjem obračunskem
obdobju (19. člen). Po sklepu o določitvi stopnje članarine za leto 1998
(Uradni list RS, št. 3/98) so zavezanci razdeljeni v dve skupini: na tiste,
katerih vsota bilančnih postavk – povprečnega mesečnega zneska amortizacije in bruto plač iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto
1997 je nižja od 1,250.000 tolarjev, in na tiste, katerih vsota bilančnih
postavk ta znesek presega. Prva skupina zavezancev je dolžna plačevati
pavšalno članarino v višini 2.800 tolarjev mesečno, člani iz druge kategorije pa 0,24% od vsote amortizacije in izplačanih plač iz preteklega leta.
Poleg tega sklep predvideva oprostitev plačila članarine za tiste zavezance, katerih prihodki iz letnega poročila oziroma iz davčnega izkaza ne
presegajo 1,200.000 tolarjev.
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ženju interesov posameznih članov, panog, območij. Zakon
ne preprečuje, da bi ne bili v ospredju ekonomsko močnejši
člani in da bi v stališču zbornice ne bil uveljavljen le njihov
interes. Gramatikalna razlaga govori celo zoper to, da bi bila
GZS v postopkih pred državnimi organi dolžna predstaviti
usklajene interese gospodarstva. Dolžnost usklajevanja interesov ji namreč zakon nalaga le v primeru oblikovanja
razvojne politike države ter še na nekaterih posebej naštetih
področjih, ne pa tudi pri predstavljanju interesov gospodarstva (prva, druga in tretja alinea drugega odstavka
3. člena). Zakon ne določa niti minimalnih procesnih varovalk, ki bi zagotavljale, da bi v postopku odločanja vsi zainteresirani člani imeli možnost povedati svoje stališče. Ob pomanjkanju določb o zunanjem upravnem nadzoru nad
zakonitostjo dela zbornice3 je organom zbornice in posameznih organizacijskih enot, potem ko so se enkrat oblikovale, prepuščen širok prostor samostojnega odločanja, v
katerem lahko pride tudi do samovolje in zlorab.
29. Ker ZGZS nima določb, ki bi zagotovile, da bi bila
stališča, oblikovana v organih zbornice, reprezentativen
odraz interesov gospodarstva, je v neskladju s svobodo
ravnanja gospodarskih subjektov (35. člen ustave). Gre za
primer, ko zakon določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja in zato razveljavitev ni možna. Ustavno sodišče
je zato sprejelo ugotovitveno odločbo (48. člen ZUstS).
B) – III.
30. Nekateri izmed pobudnikov izpodbijajo obveznost
plačevanja članarine oziroma njeno višino (20. člen ZGZS).
Zakon sam ne določa višine niti meril za določitev višine
prispevka članov. Ureja le pristojnost upravnega odbora, da
določi njegovo višino in roke plačevanja v skladu s splošnimi akti zbornice (drugi odstavek 20. člena).
31. Obveznost plačevanja članskega prispevka sama
po sebi ni v nasprotju z ustavo. Kolikor bi bilo članstvo v
GZS prostovoljno, bi bila tudi višina članarine stvar dogovora med člani. Ker je zakonodajalec ustanovil GZS kot samostojno organizacijo (2. člen) in ji podelil določeno stopnjo
statutarne avtonomije (16. člen), zgolj dejstvo, da je določitev višine članarine prepustil zborničnim organom, tudi v
primeru obveznega članstva ustavno ni sporno. Vendar pa
zaradi avtonomije GZS članarina ni izgubila značaja javne
dajatve. Še vedno gre namreč za obvezno dajatev, ki je
vezana na prisilno članstvo v neki organizaciji.
32. Prisilne dajatve se po ustavi smejo določati samo z
zakonom (149. člen). Ustavno sodišče je že odločilo, da
mora že iz zakona, ki davek uvaja, in ne šele iz podzakonskega predpisa, biti razvidno in predvidljivo, kaj država zahteva od davkoplačevalca (odločba št. U-I-296/95 z dne
27. 11. 1996). Čim bolj posredna je zveza med javno dajatvijo in povračilom, tem bolj določen mora biti zakon, ki tako
javno dajatev predvideva.
33. Članarina, ki so jo po ZGZS dolžni plačevati gospodarski subjekti – obvezni člani zbornice – je namenjena
izključno financiranju dejavnosti GZS. Odločitev zakonodajalca, da dolžnost financiranja omeji na člane zbornice, je
ustavno dopustna. Zbornica je bila sicer ustanovljena zato,
da opravlja naloge, ki so v javnem interesu. Dobro opravljanje teh nalog koristi tudi članom zbornice. Z obstojem in
dejavnostjo zbornice je članom dana tudi možnost, da se
3
To je na primer določeno za javne zavode v 50. členu zakona o
zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, in v 24. členu zakona o gospodarskih
javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93, ter posebej na primer za Obrtno
zbornico v 41. členu Obrtnega zakona, Uradni list RS, št. 50/94, za
visokošolske zavode v 79. členu zakona o visokem šolstvu, Uradni list RS,
št. 67/93 in za RTV Slovenija v 24. členu zakona o Radioteleviziji Slovenija, Uradni list RS, št. 18/94.
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poslužijo individualiziranih storitev, ki jih je zbornica prav
zato, ker obstaja, sposobna nuditi neposredno zainteresiranim osebam.
34. Že iz povedanega izhaja, da zbornica pri določanju
višine članarine ne more biti nevezana. Njena višina mora
biti v sorazmerju s tistim obsegom dejavnosti GZS, zaradi
katerega je članstvo obvezno. Ta zahteva ne izključuje določitve pavšalnega zneska članarine niti ne preprečuje, da bi
zbornični organi ne smeli upoštevati plačilne zmogljivosti
posameznega zavezanca. Ker gre za javno dajatev, pa bi
moralo biti v zakonu določeno vsaj to, kateri obseg dejavnosti GZS se financira s članarino. Poleg tega bi moral biti
določen tudi nadzor države nad določanjem članarine (v
podobnem primeru je zakonodajalec določil soglasje Vlade
– glej tretji odstavek 18. člena zakona o RTV Slovenija,
Uradni list RS, št. 18/94). Upravičenje Zbornice, da nalaga
plačilo javne dajatve, pa je povezano tudi z nadzorom Računskega sodišča.
35. Ker je 20. člen ZGZS le prenesel pooblastilo za
določanje članarine na zbornico, ne da bi opredelil kriterije
za določitev njene višine in zagotovil potrebni nadzor nad
izvrševanjem tega pooblastila, je v nasprotju z ustavo.
36. Za odpravo ugotovljenih neskladnosti z ustavo je
ustavno sodišče določilo rok enega leta od objave odločbe
v Uradnem listu RS. V zakonodajnem postopku je bil že dan
predlog za novo zbornično organiziranje gospodarskih subjektov. Zakonodajalec bo moral med ustavnodopustnimi izbrati in urediti najprimernejši model zborničnega organiziranja gospodarskih subjektov, nato pa svojo odločitev izvesti
tudi v spremljajoči zakonodaji. V zakonodajnem postopku
bo potrebno proučiti tudi ustreznost povezovanja funkcij
zastopanja gospodarstva in delodajalcev. Kot opozarja teorija (glej npr. Novak, Kyovski, Jurančič, Sindikalno pravo,
ČZ Uradni list RS, Ljubljana, 1992, str. 45 in 118), je
namreč obvezno članstvo v zastopstvu delodajalcev, predpisano z zakonom, v nasprotju z raticiranimi mednarodnimi
konvencijami Mednarodne organizacije dela. Kolikor bo
funkcijo zastopanja delodajalcev ločil od organizacijske oblike zastopanja gospodarstva, bo imel do poteka odložnega
roka tudi dovolj časa, da posebej uredi zastopstvo delodajalcev.
C)
37. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
30. člena in 48. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč –
Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Dragica Wedam – Lukić in dr.
Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-290/96
Ljubljana, dne 11. junija 1998.
dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

Št.
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Točka 7 člena 2 in tarifa št. 6 odloka o komunalnih
taksah Občine Sežana (Uradni list RS, št. 43/97) se razveljavita.

Obrazložitev
1. Pobudnica navaja, da je Občina Sežana (v nadaljevanju: občina) na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni list RS, št.
18/91 – v nadaljevanju: ZKT) izdala odlok o komunalnih
taksah (v nadaljevanju: odlok), s katerim je med drugim
predpisala tudi takso za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva vseh vrst. Pobudnica kot lastnica tovrstnih točilnih
mest meni, da sta izpodbijani določbi odloka nezakoniti, saj
4. člen ZKT ne predvideva takse za točilna mesta za prodajo goriva. Ker naj bi bili izpodbijani določbi odloka zato širši
od zakonskih določb, pobudnica ustavnemu sodišču predlaga odpravo oziroma podrejeno razveljavitev izpodbijanih
določb odloka, do sprejetja odločitve pa naj se njuno izvrševanje tudi začasno zadrži.
2. Občinski svet občine Sežana na pobudo ni odgovoril.
3. Ustavno sodišče je o vprašanju zakonitosti predpisovanja komunalnih taks za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva vseh vrst že odločilo v zadevi št. U-I- 269/97
(Uradni list RS, št. 33/98). Pri odločanju je izhajalo iz
147. člena ustave, na podlagi katerega lahko lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih
določata ustava in zakon. Možnost občinskega predpisovanja komunalnih taks predvideva ZKT, vendar občine pri njihovem predpisovanju ne smejo prekoračiti zakonskih pogojev. Prvi splošni pogoj v 3. členu ZKT določa, da se
komunalne takse ne morejo odmerjati po vrednosti predmeta, po dejanskem prometu ali po dejanskem dohodku, drugi
pogoj pa v 4. členu ZKT navaja predmete oziroma storitve,
za katere občina komunalne takse lahko predpiše. Med
navedene predmete točilna mesta za prodajo pogonskega
goriva niso uvrščena.
4. Izpodbijana določba odloka tako obdavčuje povsem
druge predmete, kot jih določa ZKT. S tem je občina zakonske okvirje in pogoje za predpisovanje komunalnih taks presegla, zato je ustavno sodišče točko 7 člena 2 odloka, skupaj s tarifo št. 6 odloka, ki predpisuje višino takse, razveljavilo.
Ker je ustavno sodišče v zadevi takoj odločilo vsebinsko, mu
o predlogu za začasno zadržanje ni bilo potrebno odločati.
5. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm in sodnici ter sodniki dr. Miroslava Geč – Korošec,
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
Franc Testen, dr. Boštjan M. Zupančič in dr. Dragica Wedam – Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-180/98
Ljubljana, dne 17. junija 1998.
dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

2166.

Odločba o razveljavitvi točke 7 člena 2 in tarife
št. 6 odloka o komunalnih taksah Občine
Sežana

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobudo gospodarske družbe OMV – ISTRABENZ d.o.o., Koper, ki jo zastopajo Igor in Zdenka Debernardi ter Mitja Vezovnik, odvetniki v Kopru, na seji dne
17. junija 1998

2167.

Odločba o rešitvi spora o pristojnosti

Ustavno sodišče je v postopku za odločitev o sporu
glede pristojnosti na zahtevo Upravne enote Šmarje pri Jelšah na seji dne 11. junija 1998

Stran

3512 / Št. 49 / 3. 7. 1998
o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi D. H. za denacionalizacijo nepremičnin parc. št. 127/1 in 127/2, vpisanih pred podržavljenjem pri vl. št. 59 k.o. S. K., je pristojno Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah.

Obrazložitev
A)
1. Upravna enota Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju:
upravna enota) je dne 18. 5. 1998 vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti v zadevi denacionalizacije
nepremičnin, podržavljenih možu vlagateljice zahteve za denacionalizacjo pok. J. H. V zahtevi navaja, da je vlagateljica
dne 25. 2. 1993 vložila pri Sekretariatu za gospodarstvo
takratne Občine Šmarje pri Jelšah zahtevo za denacionalizacijo nepremičnin, vpisanih v času podržavljenja pri vl. št.
59 k.o. S. K. Upravni organ je ocenil, da gre za denacionalizacijo po 5. členu zakona o denacionalizaciji (Uradni list
RS, št. 27/91 in 31/93 – v nadaljevanju: ZDen) in je zadevo dne 5. 5. 1993 odstopil takratnemu Temeljnemu sodišču v Celju, Enoti v Šmarju pri Jelšah. Temeljno sodišče v
Celju, Enota v Šmarju pri Jelšah, se je s sklepom št. N
14/93-5 z dne 31. 1. 1994 izreklo za nepristojno, ker je
ugotovilo, da je bilo premoženje podržavljeno z upravno
odločbo Komisije za arondacijo št. 462- 45/63-5/3 z dne
25. 11. 1963, ki je bila tudi podlaga za vpis spremembe
lastništva v zemljiško knjigo.
2. Upravna enota navaja, da je iz arondacijskega spisa
št. 462-45/63-5/3 razvidno, da je bil dne 13. 11. 1963
sklenjen sporazum – dogovor, ki ima vse elemente sklenjene kupoprodajne pogodbe, predlog za izvedbo arondacijskega postopka pa je bil vložen dne 20. 11. 1963. Po
mnenju upravne enote je bilo sklepanje sporazumov ali dogovorov, v skladu s 60. členom temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list SFRJ, št. 43/59
in 53/62 – v nadaljevanju: TZIKZ), dopustno šele po odobritvi arondacije. Glede na to, da je bil sporazum sklenjen
pred odobritvijo oziroma dovoljenjem okrajnega ljudskega
odbora in celo pred vloženim predlogom, upravna enota
meni, da so nepremičnine prešle v družbeno lastnino na
podlagi sporazuma, ki ga je šteti za samostojni pravni posel.
Arondacijska odločba pa naj bi bila le fiktivne narave in naj
bi služila izvršitvi pogodbe ter zemljiškoknjižnemu vpisu. Zato naj bi šlo za denacionalizacijo po 5. členu ZDen, o kateri
je na podlagi prvega odstavka 56. člena ZDen pristojno
odločati Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah.
B)
3. Določitev pristojnosti za reševanje konkretne denacionalizacijske zadeve je odvisna predvsem od rešitve vprašanja, ali je pravni temelj za reševanje zahteve za denacionalizacijo predlagatelja 29. točka 3. člena ZDen ali 5. člen
ZDen.
4. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št.
27/91, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93 in
24/95 – odl. US – v nadaljevanju: ZDen) deli pristojnost
za odločanje o zahtevah za denacionalizacijo med upravne
organe in sodišča. Če je bilo premoženje podržavljeno s
predpisi, določenimi v 3. in 4. členu ZDen, so pristojni
upravni organi (prvi odstavek 54. člena). Če je premoženje
prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti, je za odločanje o zahtevi za
denacionalizacijo pristojno sodišče (56. člen ZDen). Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da je sodišče pristojno
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tudi v zadevah, v katerih je bil pravni naslov za prehod
premoženja v družbeno lastnino sicer akt državnega organa (odločba), vendar pa je bil podlaga za izdajo te odločbe
poprej sklenjen pravni posel (odločba št. U-I- 75/92 z dne
31. 3. 1994 – OdlUS III, 27).
5. Taka je tudi obravnavana zadeva. Nepremičnine, ki
so predmet zahteve za vrnitev v postopku denacionalizacije,
so tako predmet dogovora z dne 13. 11. 1963, sklenjenega med tedanjim lastnikom nepremičnin in Kmetijsko zadrugo Šmarje pri Jelšah, kot tudi predmet odločbe Komisije za
arondacijo Skupščine občine Šmarje pri Jelšah z dne
25. 12. 1963. Čeprav je kot pravni naslov za prenos nepremičnin v zemljiški knjigi vpisana odločba, pa je v obravnavani zadevi dejansko šlo za pogodbeni prenos nepremičnin in
je kasneje izdana odločba o arondaciji služila le izvršitvi
pogodbe in zemljiškoknjižnemu vpisu.
6. Dogovor z dne 13. 11. 1963 vsebuje namreč oba
bistvena elementa kupoprodajne pogodbe: zemljišča kot
predmet pogodbe in ceno. O pravnem predniku predlagateljice v denacionalizacijskem postopku govori dogovor kot o
prodajalcu, Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah nastopa
kot kupec. Podpisali sta ga obe stranki. V zapisu dogovora
je še izrecno navedeno, da se odkup izvrši “v svrho arondacije zemljišč, ObLO Šmarje izda arondacijsko odločbo, KZ
Šmarje pa predlog za prepis v zemljiški knjigi.“ Niti iz arondacijske odločbe niti iz prilog spisa pa ni razvidno, da bi bila
prva faza arondacijskega postopka izvedena, niti da bi bila
predhodno izdana odločba o dovolitvi arondacije.
7. Za odločanje v obravnavani zadevi je po navedenem
pristojno sodišče.
8. Iz spisa je razvidno, da je bila popolna zahteva za
denacionalizacijo vložena že 25. 2. 1993. Več kot pet let je
trajalo, da je prišlo do odločitve o pristojnosti za reševanje
zadeve. Ustavno sodišče ugotavlja, da gre še za en primer
očitno prepočasnega postopanja v denacionalizacijskih zadevah. Na prepočasno postopanje v teh zadevah in na kršenje roka iz prvega odstavka 58. člena ZDen je ustavno
sodišče že nekajkrat opozorilo (na primer v zadevah U-II119/96 z dne 6. 6. 1996, U-II-351/96 z dne 5. 12. 1996,
U-II-334/96 z dne 9. 1. 1997, U-II-37/98 z dne 19. 2.
1998 in U-II-132/98 z dne 7. 5. 1998).
C)
9. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč – Korošec,
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
Franc Testen, dr. Dragica Wedam – Lukić in dr. Boštjan M.
Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-208/98
Ljubljana, dne 11. junija 1998.
dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
2168.

Sklep o spremembi sklepa o razvrstitivi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in
hranilnic

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 29. člena zakona o
bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in
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46/93) ter drugega odstavka 2. člena zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 1/91-I in 46/93) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o razvrstitivi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank
in hranilnic
1
V sklepu o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 78/96) se v
preambuli sklepa za besedilom: “(Uradni list RS, št. 1/91-I)”
postavi vejica ter doda besedilo: “29. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in
46/93)”.
2
V poglavju IV. UGOTAVLJANJE POTENCIALNIH IZGUB
se za 11. točko doda 11.a točka, ki glasi:
“11.a
Potencialne izgube banke pri terjatvah do tujih oseb se
določijo najmanj v višini, ki je v skladu z navodili za izvedbo
sklepa določena za posamezno državo. Izjema so terjatve
do tujih oseb s pogodbeno zapadlostjo do 6 mesecev in
terjatve do podružnic tujih prvovrstnih bank, za katere se ne
ugotavlja potencialnih izgub za deželno tveganje.
Pri določitvi potencialnih izgub za deželno tveganje se
poleg terjatev iz prejšnjega odstavka in terjatev s prvovrstnimi zavarovanji iz 7. točke tega sklepa kot izjema lahko
upošteva še terjatve, zavarovane z drugimi kvalitetnimi oblikami zavarovanja s strani prvovrstnega domačega komitenta, to je komitenta, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v
A skupino.”
3
V poglavju V. IZKLJUČEVANJE PRIHODKOV se v
13. točki za besedilom “v skupino A ali B” doda “in tudi pri
terjatvah, ki so razvrščene v slabše skupine samo zaradi
deželnega tveganja”.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št.
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SKLEP
o spremembi sklepa o višini in načinu
oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred
potencialnimi izgubami bank in hranilnic
1
V sklepu o višini in načinu oblikovanja rezervacij za
zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 66/93, 25/97 in 7/98) se v poglavju II.
SPLOŠNE REZERVACIJE v 3. točki besedilo v oklepaju
“Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 34/95 in 37/95” nadomesti z besedilom: “Uradni list RS, št. 78/96 in 49/98”.
2
Besedilo v 4. točki “Bankam, ki predpisano kapitalsko
ustreznost presegajo za 20%, ni potrebno oblikovati splošnih rezervacij” se nadomesti z besedilom: “Banke morajo
oblikovati splošne rezervacije ne glede na višino kapitalske
ustreznosti”.
3
V poglavju III. POSEBNE REZERVACIJE se v 7. točki
besedilo “v skladu z 11. točko” nadomesti z “v skladu z
11. in 11.a točko”.
4
V besedilu 9.a točke se v celoti črta drugi stavek.
5
V 10. točki se v prvem odstavku na koncu besedila
doda “in ob upoštevanju 11.a točke sklepa o razvrstitvi
terjatev”.
6
V poglavju IV. IZVAJANJE SKLEPA besedilo 13. točke
po novem glasi: “Ne glede na določila 12. točke so banke
dolžne oblikovati splošne rezervacije v predpisani višini najkasneje po stanju na dan 31. 12. 2000, s tem da zagotovijo
izpolnjevanje obveznosti postopoma tako, da imajo po stanju 31. 12. 1998 oblikovane rezervacije najmanj v višini
1/3 ugotovljenih potrebnih splošnih rezervacij na ta dan, po
stanju 31. 12. 1999 pa 2/3 ugotovljenih potrebnih splošnih
rezervacij na ta dan.”
7
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Ljubljana, dne 23. junija 1998.

Ljubljana, dne 23. junija 1998.

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

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

SODNI SVET
2169.

Sklep o spremembi sklepa o višini in načinu
oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred
potencialnimi izgubami bank in hranilnic

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o
bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in
46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

2170.

Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o
ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto namestnika
predstojnika Okrajnega sodišča v Postojni

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 118. seji dne
28. 5. 1998 sprejel
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SKLEP

Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Postojni.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639 v petnajstih dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Sodnega sveta
Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

2171.

Uradni list Republike Slovenije
Na položaj svetnika okrožnega sodišča se imenuje mag.
Božidar Merc, okrožni sodnik na Delovnem sodišču v Mariboru;
o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega
sodišča
Na položaj svetnika okrožnega sodišča se imenuje Mitja Spindler, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Kopru;
o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega
sodišča
Na položaj svetnika okrajnega sodišča se imenuje Blaž
Volf, okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Kočevju.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94 – 8/96) je Sodni svet
Republike Slovenije na 118. seji dne 28. 5. 1998 sprejel

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
2173.

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se imenuje:
– Vesna Žalik, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču
v Ljubljani.
Predsednik Sodnega sveta
Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

2172.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča, o imenovanju sodnika na
položaj svetnika okrožnega sodišča in o
imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94 – 8/96) je Sodni svet
Republike Slovenije na 121. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega
sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se imenuje
Alenka Praprotnik, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v
Ljubljani;
o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega
sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se imenuje Marija Krebl, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Slovenj
Gradcu;
o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega
sodišča

Poročilo o izidu referendumov za ustanovitev
občin in za določitev oziroma spremembo
njihovih območij ter za spremembo sedeža
občine dne 21. junija 1998

POROČILO
o izidu referendumov za ustanovitev občin
in za določitev oziroma spremembo njihovih
območij ter za spremembo sedeža občine
dne 21. junija 1998
Republiška volilna komisija je na 21. seji dne 29. junija
1998 na podlagi zapisnikov volilnih odborov in zapisnikov
volilnih komisij referendumskih območij pri ugotavljanju izida
glasovanja na referendumih za ustanovitev občin in za določitev oziroma spremembo njihovih območij ter za spremembo imen in sedežev občin, ki je so bili 21. junija 1998,
ugotovila naslednje izide glasovanja:
I
Z odlokom o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za
spremembo sedeža občine (Uradni list RS, št. 38/98) je bil
razpisan posvetovalni referendum na enaindvajsetih referendumskih območjih.
II
Na referendumu 21. junija 1998 je imelo pravico glasovati skupaj 40015 volivcev.
Glasovalo je skupaj 20939 volivcev (52,33%). S potrdilom ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 20938 glasovnic. Ker ni bilo mogoče
ugotoviti volje volivca, je bilo 298 (1,42%) glasovnic neveljavnih.
III
Na posameznem referendumskem območju za ustanovitev občin z izločitvijo dela občine v novo občino, so bili
ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. Referendumsko območje za ustanovitev Občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah:

Uradni list Republike Slovenije
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
949
Glasovalo po volilnem imeniku:
702
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
702
Oddanih glasovnic:
702
ZA:
677
PROTI:
20
Neveljavnih:
5
2. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Velika Polana:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1290
Glasovalo po volilnem imeniku:
732
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
732
Oddanih glasovnic:
732
ZA:
630
PROTI:
97
Neveljavnih:
5
3. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Šmarjeta:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
2113
Glasovalo po volilnem imeniku:
1399
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
1399
Oddanih glasovnic:
1399
ZA:
491
PROTI:
883
Neveljavnih:
25
4. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Mirna Peč:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1969
Glasovalo po volilnem imeniku:
1205
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
1205
Oddanih glasovnic:
1205
ZA:
781
PROTI:
397
Neveljavnih:
27
5. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Horjul:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1901
Glasovalo po volilnem imeniku:
1262
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
1262
Oddanih glasovnic:
1262
ZA:
1050
PROTI:
205
Neveljavnih:
7
6. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Trzin:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
2446
Glasovalo po volilnem imeniku:
1434
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
1434
Oddanih glasovnic:
1433
ZA:
1052
PROTI:
366
Neveljavnih:
15
7. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Žirovnica:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
3221
Glasovalo po volilnem imeniku:
2025
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
2025
Oddanih glasovnic:
2025
ZA:
1379
PROTI:
626
Neveljavnih:
20

Št.
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8. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Lipnica:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
3073
Glasovalo po volilnem imeniku:
1946
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
1946
Oddanih glasovnic:
1946
ZA:
826
PROTI:
1089
Neveljavnih:
31
9. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Podlehnik:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1524
Glasovalo po volilnem imeniku:
1043
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
1043
Oddanih glasovnic:
1043
ZA:
925
PROTI:
101
Neveljavnih:
17
10. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Žetale:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1108
Glasovalo po volilnem imeniku:
537
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
537
Oddanih glasovnic:
537
ZA:
294
PROTI:
230
Neveljavnih:
13
11. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Dobje:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
835
Glasovalo po volilnem imeniku:
457
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
457
Oddanih glasovnic:
457
ZA:
262
PROTI:
194
Neveljavnih:
1
IV
Na posameznem referendumskem območju za ustanovitev občin z razdelitvijo Občine Lenart na sedem novih
občin, so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Benedikt:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1488
Glasovalo po volilnem imeniku:
713
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
713
Oddanih glasovnic:
713
ZA:
496
PROTI:
194
Neveljavnih:
23
2. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Cerkvenjak v Slovenskih Goricah:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1629
Glasovalo po volilnem imeniku:
625
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
625
Oddanih glasovnic:
625
ZA:
468
PROTI:
151
Neveljavnih:
6
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3. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Lenart:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
3436
Glasovalo po volilnem imeniku:
674
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
674
Oddanih glasovnic:
674
ZA:
397
PROTI:
266
Neveljavnih:
11
4. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Sveta Ana v Slovenskih Goricah:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1802
Glasovalo po volilnem imeniku:
835
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
835
Oddanih glasovnic:
835
ZA:
636
PROTI:
196
Neveljavnih:
3
5. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1634
Glasovalo po volilnem imeniku:
706
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
706
Oddanih glasovnic:
706
ZA:
338
PROTI:
356
Neveljavnih:
12
6. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1761
Glasovalo po volilnem imeniku:
781
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
781
Oddanih glasovnic:
781
ZA:
346
PROTI:
422
Neveljavnih:
13
7. Referendumsko območje za ustanovitev Občine
Voličina:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1865
Glasovalo po volilnem imeniku:
697
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
697
Oddanih glasovnic:
697
ZA:
331
PROTI:
360
Neveljavnih:
6
V
Na referendumskih območjih za izločitev dela občine in
njegovo priključitev k sosednji občini, so bili ugotovljeni
naslednji izidi:
1a) Na referendumskem območju, ki obsega območja
naselja Prihova, na katerem so volivci odločali o vprašanju:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje naselje
Prihova izloči iz Občine Mozirje in priključi k Občini Nazarje?”:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
150
Glasovalo po volilnem imeniku:
142
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
142
Oddanih glasovnic:
142
ZA:
74
PROTI:
68
Neveljavnih:
0

Uradni list Republike Slovenije
1b) Na referendumskem območju, ki obsega Občino
Nazarje, na katerem so se volivci odločali o vprašanju: “Ali
ste za to, da se k Občini Nazarje priključi del Občine Mozirje, ki obsega območje naselja Prihova?”:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
1923
Glasovalo po volilnem imeniku:
711
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
711
Oddanih glasovnic:
711
ZA:
682
PROTI:
25
Neveljavnih:
4
VI
Na referendumskem območju, ki obsega območje Občine Destrnik-Trnovska vas, na katerem so se volivci odločali o vprašanju: “Ali ste za to, da je sedež naše občine v
Vintarovcih?“, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Število volivcev vpisanih v volini imenik:
3898
Glasovalo po volilnem imeniku:
2313
Glasovalo s potrdilom:
0
Skupaj glasovalo:
2313
Oddanih glasovnic:
2313
ZA:
1759
PROTI:
500
Neveljavnih:
54
VII
Republiška volilna komisija ugotavlja, da iz zapisnikov
volilnih komisij referendumskih območij ne izhaja, da bi bile
pri delu volilnih odborov in volilnih komisij nepravilnosti, ki bi
vplivale na izid glasovanja.
Št. 10-6/96-40/98
Ljubljana, dne 29. junija 1998.
Člani
Predsednik
Janez Pogorelec l. r.
Anton Gašper Frantar l. r.
Marija Marolt Bukovec l. r.
Dušan Jovanovič l. r.
Milojka Modrijan l. r.
Igor Kaučič l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2174.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi meril in
kriterijev za obliko ter višino dodatka za
rekreacijo upokojencev v letu 1998

Na podlagi 3. in 275. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 23. 6. 1998 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi meril in kriterijev
za obliko ter višino dodatka za rekreacijo
upokojencev v letu 1998
I
III. točka sklepa o določitvi meril in kriterijev za obliko
ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1998
(Uradni list RS, št. 27/98 in 42/98) se spremeni tako, da
se beseda “oktober” nadomesti z besedo “julij”.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

2175.

Učbenik GOSPODARSKO POSLOVANJE 1 se potrdi
za 1. letnik za predmet Gospodarsko poslovanje v programih Ekonomsko-komercialni tehnik, Upravni tehnik in Podjetniško poslovanje.
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Učbenik sta recenzirali: dr. Metka Tekavčič, Danila
Žuraj; lektorirala: Majda Zavašnik.
V letu 1998 založila: Mohorjeva družba v Celovcu,
d.o.o., Ljubljana, Poljanska c. 97, 1000 Ljubljana.
Št. 612-148/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

Sklep o potrditvi učbenika ORGANIZACIJA
PROIZVODNJE

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika ORGANIZACIJA
PROIZVODNJE
Avtor:
Nerima Medjugorac
Učbenik ORGANIZACIJA PROIZVODNJE se potrdi za
4. letnik za predmet Organizacija proizvodnje v programu
Lesarski tehnik.
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: prof. dr. Franc Bizjak, Zdenka
Steblovnik; lektorirala: Slava Jošt-Kuzman.
V letu 1998 založila: Lesarska založba, Karlovška 3,
1000 Ljubljana.
Št. 612-147/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
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2177.

Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO
POSLOVANJE 2

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika GOSPODARSKO
POSLOVANJE 2
Avtorji:
prof. dr. Wilfried Schneider, dr. Karl Schwankhart,
dr. Helga Wirth, mag. Stefan Grbenic, prof. dr. Vekoslav
Potočnik, dr. Peter Grilc, Vekoslava Furlan
Učbenik GOSPODARSKO POSLOVANJE 2 se potrdi
za 1. letnik za predmet Gospodarsko poslovanje v programih Ekonomsko-komercialni tehnik, Upravni tehnik in Podjetniško poslovanje.
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: dr. Metka Tekavčič, Janez
Turnšek; lektorirala: Majda Zavašnik.
V letu 1998 založila: Mohorjeva družba v Celovcu,
d.o.o. Ljubljana, Poljanska c. 97, 1000 Ljubljana
Št. 612-149/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.

2176.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO
POSLOVANJE 1

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika GOSPODARSKO
POSLOVANJE 1
Avtorji:
prof. dr. Wilfried Schneider, prof. dr. Vekoslav Potočnik,dr.
Peter Grilc,Vekoslava Furlan

2178.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka MEHANIKA –
DINAMIKA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel
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SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka MEHANIKA –
DINAMIKA

Uradni list Republike Slovenije

2180.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka za tehniško
šolo PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO
KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV

Avtorji:
mag. Jože Stropnik, Peter Šterk, Albin Vrabič, Karli Juhart,
Alenka Knez, Igor Razbornik

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

Delovni zvezek MEHANIKA-DINAMIKA se potrdi za
3. letnik za predmet Mehanika v programu Strojni tehnik.
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Delovni zvezek sta recenzirala: prof. dr. Anton Kuhelj,
Jože Pucko; lektorirala: Marjetka Bizjak; ilustriral: Jure Knez.
V letu 1998 založil: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka za tehniško šolo
PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH
OBDELOVALNIH STROJEV

Št. 612-150/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

Avtorja:
Alojz Janežič, Ivan Vučko
Delovni zvezek za tehniško šolo PROGRAMIRANJE
RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV
se potrdi za 3. in 4. letnik za predmet Laboratorijske vaje v
programu Strojni tehnik ter 1. in 2. letnik, predmet Laboratorijske vaje v diferencialnem programu Strojni tehnik
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Delovni zvezek sta recenzirala: Peter Lobe, Franc Najdič; lektoriral: Božo Vračko; ilustriral: Alojz Janežič.
V letu 1994 založil: PAMI, d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-152/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.

2179.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka za poklicno
šolo PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO
KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka za poklicno šolo
PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH
OBDELOVALNIH STROJEV
Avtorja:
Alojz Janežič, Ivan Vučko
Delovni zvezek za poklicno šolo PROGRAMIRANJE
RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV
se potrdi za 2. in 3. letnik za predmet Tehnologija v programih Strojništvo – obdelovalec kovin in Strojništvo – strojni
mehanik ter za 2. in 3. letnik za predmet Praktični pouk v
programih Strojništvo – obdelovalec kovin in Strojništvo –
strojni mehanik.
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Delovni zvezek sta recenzirala: Peter Lobe, Franc Najdič; lektoriral: Božo Vračko; ilustriral: Alojz Janežič.
V letu 1994 založil: PAMI, d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-151/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

2181.

Sklep o potrditvi učbenika GONILNI STROJI 1

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika GONILNI STROJI 1
Avtor:
Bojan Maček
Učbenik GONILNI STROJI 1 se potrdi za 1. letnik za
predmet Gonilni stroji v programu Tehnik kmetijske mehanizacije.
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: doc. dr. Breda Kegl, mag.
Branko Namestnik; lektorirala: Nives Santin Regvat.
V letu 1998 založila: Srednja šola kmetijske mehanizacije, Vrbanska 30, 2000 Maribor.
Št. 612-153/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2182.

Sklep o potrditvi učnega sredstva KULINARIČNI
SLOVAR v šestih jezikih

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva KULINARIČNI
SLOVAR v šestih jezikih
Avtor:
Elisabeth Neiger
Učno sredstvo KULINARIČNI SLOVAR v šestih jezikih se potrdi za vse letnike v vseh programih gostinske
usmeritve.
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Učbenik so recenzirali: Jožefa Štruk, Milena Biščak;
prevedla: Nika Valjavec; lektorirala: Marjeta Humar.
V letu 1997 založila: Mladinska knjiga Založba, d.d.,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št.

SKLEP
o potrditvi učbenika ELEKTROTEHNIKA
Avtorji:
Igor Dosedla, Alojz Razpet, Ivan Ravnikar
in Bojan Šuster
Učbenik ELEKTROTEHNIKA se potrdi za 2. letnik za
predmet Energetika v programu Strojni tehnik.
Potrdi se za dobo petih šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Peter Jereb, Mišo
Palandačič, Drago Simončič; lektorirala: Darja Poglajen.
V letu 1998 založila: Tehniška založba Slovenije, Lepi
pot 6, 1000 Ljubljana
Št. 612-146/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

Št. 612-154/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
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2184.

Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za
katera je bilo od 6. 12. 1997 do 13. 3. 1998
izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

2183.

Sklep o potrditvi učbenika: ELEKTROTEHNIKA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

DOPOLNITEV SEZNAMA
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 6. 12.
1997 do 13. 3. 1998 izdano dovoljenje
za promet

Stran

3520 / Št. 49 / 3. 7. 1998

Uradni list Republike Slovenije

Št. 512-8/98-27
Ljubljana, dne 29. junija 1998.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.
direktorica
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OBČINE
GORNJI PETROVCI
2185.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji
dne 5. junija 1998 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornji Petrovci
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega prostora
v Občini Gornji Petrovci, ki jih je izdelala ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring pod številko 10/97.
2. člen
PUP za območje Občine Gornji Petrovci so usklajeni s
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje Občine Gornji Petrovci, dopolnjeni v letu 1997
(Uradni list RS, št. 25/97).
3. člen
PUP vsebuje tekstualni del in grafične priloge v merilu
1:2500, ki se nanašajo na merila in pogoje za posege v
prostor in na prikaze iz prostorskih sestavin planov.
Tekstualni del vsebuje:
– splošni del s prilogami (soglasja)
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor
Grafični del vsebuje:
– pregledno karto obravnavanega območja v merilu
1:25000
– ureditvena območja naselij v merilu 1:2500.
Za odprti prostor se pri opredelitvi namenske rabe
uporabljajo grafične priloge iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– območje urejanja in veljavnost;
– funkcijo območja;
– pogoje in merila glede vrste posegov;
– pogoje in merila za urbanistično oblikovanje območij;
– splošne pogoje za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav;
– merila in pogoje za:
– komunalno in energetsko urejanje;
– prometno urejanje;
– druge posege, ki trajno spreminjajo prostor.
Prostorski ureditveni pogoji določajo tudi merila in pogoje za:
– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine
ter drugih dobrin splošnega pomena;

– varovanje in izboljšanje okolja;
– urejanje prostora za potrebe obrambe in zaščite;
– odstopanja in
– končna določila.
Merila in pogoji, določeni v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za posamezen poseg v prostor na območju, ki ga
urejajo.
II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST
5. člen
Meja ureditvenega območja PUP poteka po meji
Občine Gornji Petrovci, ki zavzema naslednje katastrske
občine: Martinje, Boreča, Neradnovci, Ženavlje, Šulinci,
Lucova, Adrijanci, Stanjevci, Gornji Petrovci, Peskovci, Križevci, Panovci, Košarovci in Kukeč.
6. člen
PUP veljajo neomejeno za celotno območje naštetih
katastrskih občin, razen za območje lokacijskega načrta za
železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja (Uradni list
RS, št. 29/97), ter za območja, za katera je predvidena
izdelava prostorsko-izvedbenih načrtov in sicer:
1. Gornji Petrovci med cesto in železnico – obrtna
cona,
2. Gornji Petrovci – območje severno od ceste,
3. Gornji Petrovci – Nedeljski breg (Pinda).
III. FUNKCIJA OBMOČJA
7. člen
Celotna površina območja obdelave zavzema območja
strnjenih naselij ter odprti prostor, ki se deli po namenu na
kmetijska zemljišča, območja gozdov, vodnih površin, infrastrukturnih objektov in ostala območja.
Poselitvena območja so območja naselij in zaselkov ter
posameznih objektov in vključujejo vse dejavnosti, ki so
vezane na bivanje in delovanje prebivalstva v poselitvenih
območjih. V pretežni meri je to kmetijska dejavnost in to v
vseh naseljih v območju obdelave.
Največ površin odprtega prostora odpade na kmetijska
zemljišča, v nižinskem delu večinoma trajno namenjena kmetijski rabi. Na teh površinah so delno izvedene agro- in
hidromelioracije.
Nekatera območja v hribovitem delu občine so v planskih dokumentih opredeljena kot vinorodna območja, kjer je
ob vinogradih in sadovnjakih možna gradnja gospodarskih
objektov in vikendov.
Gozdne površine so manjše gozdne združbe proizvodnega značaja.
Ostala območja izven poselitvenih površin so vodne
površine (reke, potoki, jezera, gramoznice) in površine infrastrukturnih objektov (ceste, železnica).
Tako odprti prostor, kot poselitvena območja so poleg
primarne rabe v določenih mejah opredeljena tudi kot zavarovana ali varovalna območja. To so varovalni pasovi zajetij
pitne vode, koridori in varnostni pasovi posameznih infrastrukturnih objektov, območja naravne in kulturne dediščine, ipd. Celotno območje obdelave je opredeljeno tudi kot
raziskovalni prostor za nafto in plin ter geotermalno vodo.
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IV. POGOJI IN MERILA GLEDE VRSTE POSEGOV
8. člen
Vrsto posegov delimo glede na funkcijo prostora v
ureditvenih območjih naselij in v odprtem prostoru po naslednjih območjih:
A) Ureditvena območja naselij;
B) Vinorodna območja;
C) Območja odprtega prostora;
– kmetijska zemljišča,
– območja gozdov,
– vodne površine,
– infrastrukturni objekti,
– ostala območja;
D) Območja, ki segajo preko ostalih območij;
– zavarovana območja naravne in kulturne dediščine,
– raziskovalni prostor za nafto in plin.
9. člen
A) Ureditvena območja naselij, zaselkov in posamičnih
objektov
Na območjih naselij in delov naselij, ki so v prostorskih
sestavinah planov opredeljena kot poselitvena območja, so
dopustni naslednji posegi:
– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih, napravah in površinah;
– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij;
– novogradnja vseh vrst objektov (dopolnilna gradnja);
– novogradnja pritiklin kot samostojnih objektov ali prizidkov v sklopu že obstoječih objektov;
– sprememba namembnosti objektov in prostorov za
proizvodno, kmetijsko, obrtno, servisno, trgovsko in gostinsko dejavnost;
– odstranitev dotrajanih objektov in naprav;
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za
sezonsko prodajo;
– postavitev začasnih montažnih objektov za turistične,
športne ali druge prireditve;
– postavitev obeležij, spomenikov in reklamnih objektov;
– vodnogospodarske ureditve.
10. člen
Na območju predvidenih zazidalnih načrtov, navedenih
v 6. členu je dopustna gradnja posamičnih objektov na že
formiranih stavbnih parcelah ob pogoju, da je do parcele
urejena minimalna komunalna oprema in da je zagotovljen
dovoz na javno cesto.
11. člen
B) Vinorodna območja
Na območjih, ki so v prostorskih sestavinah planov
opredeljena kot vinorodna območja so dopustni naslednji
posegi:
– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih, napravah in površinah
– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij
– novogradnja gospodarskih objektov (vinskih kleti,
shramb) in vikendov
– novogradnja prizidkov k obstoječim objektom
– sprememba namembnosti objektov za gostinsko ali
turistično dejavnost.
Gospodarski objekti so vinske kleti in shrambe za potrebe vinogradništva in vinarstva. Vikendi so sekundarna
začasna bivališča in niso vezana na gospodarsko dejavnost.
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12. člen
C) Območja odprtega prostora
I. Kmetijska zemljišča
a) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so trajno namenjena kmetijski rabi, so poleg primarne rabe dopustni
naslednji posegi:
– manjše dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoječih kmetijah,
– vodnogospodarske ureditve,
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in
površinah,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– postavitev ograj,
– širitev pokopališč,
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe
kmetijstva (rastlinjaki),
– ureditev travnatih igrišč,
b) Na ostalih kmetijskih zemljiščih so dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in
površinah,
– gradnja in dograditev infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoječih kmetijah,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– ureditev rekreacijskih in športnih površin,
– vodnogospodarske ureditve,
– širitev pokopališč,
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe
kmetijstva, turizma, športnih in drugih prireditev,
– postavitev ograj,
– odstranitev obstoječih objektov in naprav,
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.
13. člen
2. Območja gozdov
Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:
– novogradnja ali dograditev objektov in naprav za gozdarsko, lovsko, turistično ali športno dejavnost,
– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov in naprav,
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– vodnogospodarske ureditve.
Za večje posege v območjih gozdov je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.
14. člen
3. Območja vodnih površin
Na območjih vodnih površin in na površinah, ki jim
pripadajo so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah, objektih in napravah,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve manjših zajemališč požarne vode,
– ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.
15. člen
4. Koridori in varovalni pasovi infrastrukturnih objektov
Na območjih infrastrukturnih objektov (ceste) so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
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– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih
komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov
so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi
za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljalec tega objekta.
16. člen
5. Ostala območja
Na območjih za izkoriščanje rudnin (gramoznice, peskokopi) so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– postavitev začasnih pomožnih objektov in naprav,
– postavitev ograj,
– odstranitev in ponovna zasaditev visoke vegetacije,
– ureditev manjših zajemališč požarne vode.
17. člen
C) Območja, ki segajo preko ostalih območij
1. Zavarovana območja
Območja in objekte kulturne dediščine ureja odlok o
razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave,
št. 8/91).
Na zavarovanih območjih kulturne dediščine so dopustni posegi na obstoječih objektih, napravah in površinah
pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim za varovanje
kulturne dediščine.
Za vse posege na varovanih območjih je potrebno pridobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine, Maribor).
18. člen
3. Raziskovalni prostor
Na celotnem območju obdelave so dopustna raziskovalna vrtanja za pridobitev nafte, plina in geotermalne vode,
pod pogoji, ki jih navajajo strokovne podlage za raziskovalni
prostor za nafto in plin (št. 1/86-SP/MS) izdelana na Zavodu za ekonomiko in urbanizem ter pod pogoji iz zakona o
rudarstvu.
Dopustne so tudi raziskave ležišč drugih rudnin in
surovin.
Na celotnem območju so dopustna tudi geološka vrtanja pod pogojem, da vrtanja trajno ne spreminjajo obstoječega stanja na površini in podtalju.
V. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE OBMOČIJ
19. člen
Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij
določajo:
– velikost in lego gradbenih parcel,
– odmike med objekti in parcelami,
– lego objektov in naprav,
– ureditev parcele.
Merila in pogoji se nanašajo na zazidana in nezazidana
stavbna zemljišča.
20. člen
Stavbna parcela se določa ob upoštevanju koncepta
obstoječe tlorisne zasnove določenega območja, naselja ali
zaselka, ter zavisi od namembnosti, velikosti in zmogljivosti
objektov in naprav na predmetnem zemljišču.
Širina gradbene parcele za samostojne objekte s pritiklinami znaša najmanj 16 m. Parcela mora biti praviloma
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podolgovata, ožja stranica naj bo ob cesti. Odstopanja v
širini in obliki parcele so dopustna, če gre za že odmerjeno
parcelo, in če so z gradnjo na ožji parceli zagotovljeni odmiki, definirani v tem odloku.
Velikost funkcionalnega zemljišča zavisi od velikosti in
namembnosti objekta in znaša za stanovanjske objekte 3 m
od fasade (razen ob manjšem odmiku od parcelne meje),
širina dovoza je 3 m. Za proizvodne objekte znaša funkcionalno zemljišče 4 m od fasade (razen ob manjšem odmiku
od parcelne meje). Širina dovoza je 4 m. Za vinske kleti in
vikende znaša funkcionalno zemljišče 1 m od fasade. Širina
dovoza je najmanj 2,5 m.
Funkcionalno zemljišče mora zagotavljati vse potrebne
površine za dejavnost v obstoječih in bodočih objektih. Če
celotnega funkcionalnega zemljišča ni možno zagotoviti znotraj obravnavane gradbene parcele, se lahko predvidijo tudi
druge površine stavbnih zemljišč.
Pri razporeditvi objektov in naprav se mora dosledno
upoštevati obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene
površine.
Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo
graditi ob cesti, ostali (gospodarski objekti, pritikline in pomožni objekti) pa v notranjosti parcele. Izjemoma se stanovanjski objekti lahko gradijo v notranjosti parcele le, če so
na sosednjih parcelah že taki objekti in če imajo zagotovljen
dovoz z javne ceste.
Ob cesti se lahko gradijo tudi proizvodni in servisni
objekti, ob pogoju, da s svojo dejavnostjo ne vplivajo negativno na sosednje stanovanjske objekte.
Gospodarski in stanovanjski objekti v vinorodnih območjih se morajo graditi v liniji obstoječih objektov ob dovoznih poteh. Kjer še ni objektov, se mora predvidena pozidava zastaviti v liniji pod grebenom ali vrhom. Gradnja objektov na izpostavljenih legah ni dopustna.
21. člen
Odmiki objektov in naprav od sosednih parcelnih mej
morajo biti tolikšni, da omogočajo normalno vzdrževanje in
da omogočajo tudi pozidavo sosednjih parcel.
Pri določanju odmikov od sosednjih parcelnih mej je
potrebno dosledno upoštevati obstoječi zaporedni sistem
odmikov.
Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m.
Odmiki od vseh javnih prometnih poti in cest morajo biti
najmanj 4 m od kategoriziranih cest pa tudi v skladu s
cestno-prometnimi predpisi. Odstopanje v odmiku od javnih
cest je možno le s soglasjem upravljalca.
Odmiki med objekti znotraj stavbne parcele morajo biti
tolikšni, da omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo
sanitarne in druge pogoje. Odmik med objekti na sosednjih
parcelah ne sme biti manjši kot znaša maksimalna višina
sosednjih objektov.
Novi in nadomestni objekti morajo zagotavljati ustrezno
osončenost sosednje parcele.
Pri odmikih od vodnogospodarskih objektov in naprav
je potrebno upoštevati določila zakona o vodah glede določanja meje priobalnih zemljišč, erozijskih območij in morske
obale ter si od lastnikov ali upravljalcev vodnogospodarskih
objektov pridobiti soglasje.
Ventilacijske odprtine in okna na proizvodnih kmetijskih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim prostorom ali sosednjem dvorišču.
V strnjeni vrstni zazidavi se novi objekti locirajo na mejo.
22. člen
Vsak objekt na zaključeni stavbni parceli mora imeti
zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na
javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.
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Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po možnosti za več objektov skupaj skupni priključek.
Javni objekti in lokali morajo imeti glede na svojo dejavnost zadostno število parkirnih mest.
23. člen
V strnjenih naseljih in zaselkih morajo biti smeri slemen
usklajene z obstoječo zazidavo. Praviloma so smeri slemen
na objektih, ki mejijo na cesto vzporedne s cesto.
Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na funkcijo objekta. Zasaditev naj upošteva domačo avtohtono vegetacijo.
24. člen
Parcela ali deli parcele znotraj naselja, zaselka ali za
posamezni objekt je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parc. meje, ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje v ureditvenih območjih naselij
morajo biti ob cesti praviloma žive ali lesene in ne smejo
presegati višine 1,20 m. Postavitev ograje zunaj ureditvenih
območij naselij je dopustno ob zemljiščih, ki jih je potrebno
zavarovati, oziroma preprečiti dostop. Višina in izvedba ograje se prilagodi namenu
Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena
višini sosednjega zemljišča.
Za postavitev ograj ob vodnogospodarskih objektih ali
napravah si je potrebno od lastnikov ali upravljalcev vodnogospodarskih objektov pridobiti soglasje.
25. člen
Kmetijski objekti za proizvodnjo (hlevi) morajo biti
praviloma najmanj vsaj 15 m oddaljeni od stanovanjskih
objektov.
Proizvodni objekti z večjo kapaciteto se lahko gradijo le
na robu ali izven strnjenega naselja.
Gnojne jame in gnojišča morajo biti oddaljena od stanovanjskih objektov oziroma objektov, kjer bivajo ljudje praviloma vsaj 15 m.
Posamični komunalni objekti in naprave morajo biti
postavljeni tako, da ne vplivajo negativno na sosednje objekte in okolico.
Obstoječi vodnjaki se ne smejo zasipati. Odvajanje
odpadnih voda v opuščene vodnjake ni dopustno.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
26. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav
določajo:
– tlorisne oblike in velikosti objektov,
– višinske gabarite,
– obliko in naklon strehe ter kritine.
Merila in pogoji veljajo za novogradnje in za obstoječe
objekte, ki se preurejajo (prizidave, nadzidave, sanacije itd.).
27. člen
Tlorisna oblika novih stanovanjskih in drugih objektov
ter objektov, ki se preurejajo v ureditvenih območjih naselij
in v zaselkih mora biti podolgovata v razmerju stranic od
1:1,2 do 1:2 ali več. Enako razmerje se mora upoštevati
tudi pri gradnji pritiklin.
Tlorisna velikost objekta mora biti prilagojena velikosti
parcele oziroma velikosti in legi funkcionalnega zemljišča.
Višina predvidenih objektov in objektov, ki se nadzidavajo ne sme presegati višine bližnjih obstoječih objektov.
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V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina individualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati 2 stanovanjski etaži nad terenom.
Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodni, obrtni
ali drugi poslovni dejavnosti je lahko višja, vendar le tam,
kjer je višina že obstoječih objektov višja, in če to dopuščajo
odmiki od sosednjih parcelnih mej.
Vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo morajo
imeti streho v naklonu (enakostranične, dvokapnice). Enokapne, ustrezno oblikovane so dovoljene le nad prizidanimi
pomožnimi objekti in pritiklinami v smeri slemena osnovnega objekta.
Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih
proizvodni dejavnosti (industrijski objekti) ter na manjših pomožnih objektih.
Naklon strehe mora biti od 35–45 stopinj, v nobenem
primeru pa ne sme biti manjši od 30 stopinj. Kritina mora biti
opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki.
Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico
objekta.
Pri obdelavi fasad predvidenih in obstoječih objektov je
možno uporabiti vse razpoložljive materiale, vendar prilagojeno že obstoječim objektom.
Odstopanja v naklonu strehe so možna le pri obstoječih objektih, katerih ostrešja so izvedena za manjše
naklone.
Pod enakimi pogoji se smejo izvajati tudi vsi začasni
objekti in naprave.
28. člen
Gospodarski objekti, vikendi in stanovanjski objekti na
vinorodnih območjih morajo imeti tloris v razmerju stranic od
1:1,5 do 1:2.
Višina teh objektov ne sme presegati 1,5 etaže nad
terenom (na odprti strani), kletni del mora biti vkopan.
Streha mora biti dvokapna z naklonom 45 stopinj, kritina obvezno opečna. Na svislih so lahko čopi. Smer slemena
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta.
Fasade naj bodo ubito bele barve, okna s polkni, leseni deli temno obarvani.
Izpostavljene fasade na grebenih in vrhovih morajo biti
zasajene z domačim avtohtonim rastlinjem.
VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNIH
IN ENERGETSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV
IN OMREŽIJ
29. člen
Predvideni gradbeni posegi (novogradnje, dozidave,
nadzidave, rekonstrukcije) so dopustne le na komunalno
opremljenih zemljiščih ali zemljiščih, ki jih je možno opremiti.
Komunalno opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima
zagotovljen dovoz na javno cesto, in če ima v bližini priključke za elektriko, rešeno vodooskrbo in odvajanje vseh odpadnih voda.
30. člen
Vodooskrba
Vsi predvideni objekti v sklopu naselij in zaselkov ter
predvideni posamični stanovanjski in proizvodni objekti morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.
Gradnja objektov, ki jih ni možno priključiti na vodovodno omrežje, pa je gradnja cevovoda predvidena je dopustna
pod pogojem, da bo uporabno dovoljenje izdano ob priključitvi na javni vodovod.
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Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba
vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin
ustrezne vode. V območjih urejanja namenjenih poselitvi,
kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode in ustreznega pritiska, je potrebno
urediti ustrezne požarne bazene, oziroma zagotoviti odvzem
iz obstoječih vodnjakov, oziroma vodnih površin.
Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno upoštevati minimalne odmike od cevovodov javnega vodovoda.
Do izgradnje sistema vodooskrbe za celotno občino je
potrebno vse obstoječe vodne vire, iz katerih se oskrbujejo
naselja in zaselki, ustrezno sanirati ter zagotoviti stalen
zdravstveni nadzor.
31. člen
Odvajanje odpadnih voda
V naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija, se morajo vsi
predvideni stanovanjski, poslovni, proizvodni in drugi objekti, ki so ali bodo priključeni na vodovodno omrežje, priključiti
tudi na kanalizacijsko omrežje.
V ureditvenih območjih naselij, zaselkov in ob posamičnih gradnjah, kjer ni kanalizacije, se odvod fekalne vode
rešuje z individualnimi ali skupinskimi vodotesnimi, triprekatnimi greznicami brez odtoka, ki se po potrebi praznijo.
Vsebina greznic se ob praznjenju mora odvažati na
bližnjo komunalno čistilno napravo. V primeru, da je le-ta
preveč oddaljena, pa se odplake iz greznice lahko odvažajo
na obdelovalne kmetijske površine.
Vsebina greznic se ne sme izpuščati direktno v vode,
melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih voda.
V ureditvenih območjih naselij in zaselkov, kjer se bodo
urejale večje utrjene površine ali gradili objekti večjih dimenzij, se mora urediti odvodnja meteornih odpadnih voda. Odvod se mora urediti ločeno od fekalne kanalizacije in obvezno preko lovilcev maščob v bližnje površinske odvodnike, za
kar je potrebno pridobiti soglasje od ustreznega organa.
Objekti z agresivnejšimi odpadnimi vodami morajo imeti svoj sistem čiščenja.
32. člen
Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s
kmečkih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča).
Gnojnične jame in gnojišča morajo biti neprepustna,
brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se
lahko odvaža na obdelovalne kmetijske površine v skladu z
gnojilnim načrtom. Gnojevka se mora takoj podorati.
V naseljih, zaselkih in ob posamičnih stanovanjskih ali
gospodarskih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati v sklopu ostalih
ureditev na parceli.
33. člen
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je
urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna organizacija.
Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
Odlaganje posebnih odpadkov je dopustno le s soglasjem ustreznih inšpekcijskih služb začasno na lastnem dvorišču, sicer pa za to določenih mestih.
34. člen
Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki
jih določi upravljalec v svojem soglasju.
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V strnjenih naseljih in večjih zaselkih ter pomembnejših
posameznih objektih, površinah in območjih se mora v skladu s potrebami urediti javna razsvetljava.
35. člen
Telekomunikacijsko omrežje in sistemi zvez
Telefonsko omrežje se bo izgrajevalo na podlagi planskih usmeritev. Za posamezno medkrajevno povezavo bo
izdelana ustrezna lokacijska dokumentacija oziroma lokacijski načrt.
V naseljih je v skladu s predpisi dopustna gradnja kabelskih TV in drugih sistemov, vendar le na podlagi ustreznih
strokovnih podlag.
Za posamezen poseg v prostor, s katerim so tangirane
telekomunikacijske naprave, je potrebno pridobiti telekomunikacijsko soglasje.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
36. člen
Urejanje prometnega omrežja mora biti načrtovano in
izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.
V varovalnih pasovih, obstoječih prometnih površin ni
dopustna gradnja nadzemnih objektov.
Postavitev nadzemnih prometnih, turističnih in drugih
objektov ter gradnja podzemnih naprav v cestnem telesu ali
cestnem pasu je dopustna le s soglasjem upravljalca ceste.
Rekonstrukcija obstoječih cest se mora izvajati na
podlagi ustrezne lokacijske dokumentacije in v skladu s
predpisi.
Predvideni priključki na cesto ali sanacija obstoječih,
morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa in da se ne
poškoduje cestno telo.
Prometne površine in dovozi morajo biti urejeni tako,
da omogočajo dostope do objektov z vseh strani za primer
intervencije.
Pri lokaciji novih objektov in površin je treba glede na
možnosti predvideti skupne priključke za več objektov.
Parkiranje javnih prometnih vozil (avtobusov) in tovornjakov na območju naselij ni dopustno, razen na mestih, ki
so za to določena.
Parkirni prostori morajo biti fizično ločeni od cestišča.
Objekti, ki so locirani v neposredni bližini ceste, morajo na strešni kritini imeti snegobrane.
IX. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
SPREMINJAJO PROSTOR
37. člen
Merila in pogoji za druge posege, ki trajno ali začasno
spreminjajo prostor se nanašajo na urejanje površin in območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov in sicer:
– ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč,
– manjše hidromelioracije in agromelioracije v sklopu
že obstoječih (do velikosti 10 ha),
– namakanje kmetijskih površin do velikosti 10 ha,
– manjše regulacije,
– gradnja mostov,
– ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih
gradbenih ali drugih posegov,
– druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti.
Poleg že navedenih pogojev je pri naštetih ureditvah
potrebno upoštevati vse pogoje varovanja naravne dediščine, in sicer:
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– ohranitev značilne krajinske podobe območja,
– ohranitev značilne trase obstoječih strug vodotokov,
– ohranitev kvalitetne obvodne vegetacije.
Pri urejanju območij za začasno rabo za določen namen, je potrebno območje po izvedbi posega primerno
sanirati in ga vzpostaviti v prvotno stanje.
Za vse predvidene posege je potrebno izdelati ustrezne strokovne podlage. V postopku priprave sodelujejo vsi
prizadeti in vse pristojne inšpekcijske službe, ki jih določi
upravni organ, pristojen za urejanje prostora.
Izkop gramoza, gline, peska ali drugih naravnih surovin
je dopusten le v sklopu že obstoječih površin za izkoriščanje, ki so evidentirane v planskih aktih v smislu sanacije leteh, in na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije (lokacijska dokumentacija, ureditveni načrt).
Odpiranje novih izkopov za raziskovalno dejavnost je
dopustno le do velikosti, podane v planskih aktih in na
podlagi predhodnih strokovnih podlag.

Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzročajo
prekomerne emisije (hrup, smrad, ipd.) morajo biti locirani
izven stanovanjskih območij, praviloma na robu naselja. Za
vse tovrstne posege mora v skladu z zakonom o varstvu
okolja in na podlagi uredbe o vrstah posegov v okolje, za
katere je potrebna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS,
št. 66/96) biti izdelano poročilo o vplivih na okolje.

X. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE
KULTURNE DEDIŠČINE IN NARAVNE DEDIŠČINE
TER DRUGIH DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA

XII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
ZA POTREBE OBRAMBE IN ZAŠČITE

38. člen
Naravna dediščina na območju občine še ni zavarovana. Že evidentirana ali predlagana območja in objekte je
potrebno ohranjati. Za posege na teh območjih ali v njihovi
bližini pa je potrebno pridobiti mnenje varstvene službe.
39. člen
Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo
prostorski ureditveni pogoji, zavarovana z odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Murska Sobota.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije se morajo upoštevati varstveni režimi iz zgoraj navedenega odloka, če gre
za posege na zavarovanih objektih in območjih ali v njihovi
bližini.
Pri posegih na zavarovanih in nezavarovanih objektih in
območjih je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine, Maribor).
Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana)
so razvidna iz grafičnega dela PUP.
XI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
40. člen
Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno nekontrolirano odpiranje gramoznic in odvažanje gramoza ali peska.
Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja okolja je potrebno sanirati vse obstoječe vire onesnaženja kot so:
– nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda;
– prekomerno izpuščanje zračnih emisij;
– nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv;
– divja odlagališča komunalnih odpadkov;
– nelegalne gramozne jame, peskokope, glinokope
ipd.
Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potrebno upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene vplive na te objekte.

41. člen
Vse trajne spremembe v krajini, povzročene z gradnjo
objektov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kmetijskih in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z
vidika dolgoročnih posledic na okolje.
Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo
brez ustreznega dovoljenja pristojne službe niso dovoljeni,
četudi gre za vzdrževalna dela, razen ko gre za izvajanje
vzdrževalnih del na vodotokih, ki so nujna za zagotavljanje
zahtevane poplavne varnosti prebivalstva.

42. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse
predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.
V lokacijskem postopku je za vsak poseg za katerega
to določi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami potrebno definirati osnovne in dodatne vire požarne vode. Definirati je potrebno tudi interventne poti ter
možnost evakuacije v primeru požara.
XIII. ODSTOPANJA
43. člen
Dopustna so odstopanja od posameznih določil odloka, in sicer:
V funkciji območja (11. člen)
Izjemoma je na vinorodnih območjih (ki so v grafičnih
prilogah označena z U–V) dopustna tudi gradnja stanovanjskih objektov ob pogojih:
– da so na območju že stanovanjski objekti,
– da velikost parcele zagotavlja minimalno funkcionalno zemljišče in
– da je zagotovljena minimalna komunalna oprema.
Pod enakimi pogoji je dopustna tudi sprememba namembnosti obstoječih objektov (kleti, vikendov) v stanovanjske objekte.
V merilih in pogojih za urbanistično oblikovanje območij (20. do 25. člen).
Odstopanja v širini in obliki parcele so dopustna, če
gre za že odmerjeno parcelo, in če so z gradnjo na ožji
parceli zagotovljeni odmiki, definirani v tem odloku.
Odstopanja v velikosti in odmikih funkcionalnega zemljišča in v razporeditvi objektov na parceli so možna, če ni
možno zagotoviti v 20. členu definiranih pogojev, in če se z
odstopanji ne poslabšajo pogoji funkcioniranja objektov na
obravnavani in na sosednjih parcelah.
Odstopanja v odmikih od javnih cest so možna le v
soglasju z upravljalcem.
Odstopanja v odmikih med objekti so dopustna, če
tako narekuje sistem zazidave, obstoječa razporeditev objektov ter konfiguracija terena in če niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi.
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Odstopanje v višini in izvedbi ograje je možno tam, kjer
so ograje ob sosednjih parcelah že drugačne.
Arhitektonsko oblikovanje objektov (27. člen)
Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe so možna izjemoma v večjih urbaniziranih območjih pod pogojem,
da objekti ne rušijo značilne pozidave, in da ne spreminjajo
značilne vedute naselja. Pri oblikovanju drugačne strehe
mora sodelovati urbanist-arhitekt.
Odstopanja v oblikovanju objektov iz 28. člena niso
dopustna.
XIV. KONČNA DOLOČILA
44. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Gornji
Petrovci so na vpogled na sedežu Občine Gornji Petrovci.
45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
46. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini
Murska Sobota (Uradni objave, št. 10/90) in sicer v delu, ki
se nanaša na območje Občine Gornji Petrovci ter odlok o
sprejetju zazidalnega načrta in prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje k.o. Gornji Petrovci (Uradni objave, št. 19/89).
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1986 do leta 2000 – Ur. objave, št. 24/86 in 10/90, ter
srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje do
leta 1986–1990 – Ur. objave, št. 24/86 in 7/87.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe na območju Občine Gornji Petrovci.
2. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornji Petrovci in sicer:
karta v merilu 1:25000 s tematiko namenska raba
površin in
karta v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
z oznakami Trdkova 49 in 50, Budinci 41, Mačkovci 9, 10
in 20 ter Šalovci 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24,
31, 32, 33 in 42 (21 kart).
3. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornji Petrovci
pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2032/98
Gornji Petrovci, dne 5. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

47. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 2069/98
Gornji Petrovci, dne 5. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

2186.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planov Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 21. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 20. redni seji dne 5. 6.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planov Občine Gornji Petrovci
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 25/97), ki so bile sprejete na
podlagi planskih dokumentov bivše Občine Murska Sobota
(dolgoročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta

2187.

Sklep o spremembi sklepa o izgradnji javne
razsvetljave na področju novozgrajenih
parkirnih prostorov pri pokopališčih in
avtobusnih postajališčih z okolico v letu 1998

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 21. člena statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet
občine Gornji Petrovci na seji dne 9. junija 1998 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o izgradnji javne
razsvetljave na področju novozgrajenih parkirnih
prostorov pri pokopališčih in avtobusnih
postajališčih z okolico v letu 1998
I
Spremeni se drugi odstavek 3. člena tako, da glasi:
Za izvajanje del izgradnje ulične razsvetljave na odseku
ceste OŠ–pokopališče Stanjevci in OŠ–pokopališče Adrijanci se določi Elektro Maribor PE Murska Sobota, s katero
se sklene ustrezna pogodba o izvajanju.
in doda novi tretji odstavek:
Za izvajanje del na drugih lokacijah se opravi javni
razpis. Za odpiranje ponudb in izbiro izvajalca se zadolži
odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo.
II
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.
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Št. 2056/98
Gornji Petrovci, dne 9. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

2188.

Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro
koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

Na podlagi 21., 29. in 62. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95)
9. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98) in 15. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci, na seji dne 9. 6. 1998
sprejel

PRAVILNIK
o postopku javnega razpisa za izbiro
koncesionarja in načinu izbire koncesionarja
1. člen
Ta pravilnik določa postopek javnega razpisa za izbiro
koncesionarja, način izbire koncesionarja, splošne pogoje,
ki jih mora koncesionar izpolnjevati in drugo v zvezi s podeljevanjem koncesij za izvajanje gospodarskih javnih služb v
Občini Gornji Petrovci.
2. člen
Občina Gornji Petrovci pridobiva koncesionarja na
podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem
listu RS.
Rok za dostavo ponudb se določi v javnem razpisu in
ne sme biti krajši od 15 dni.
3. člen
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar ter drugi elementi javnega razpisa, zlasti pa:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje razpisane dejavnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje razpisane dejavnosti,
– da predloži svoje bonitetno poročilo pristojne institucije,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
izvajanje gospodarske javne službe,
– da zaposluje zadostno število strokovnih delavcev za
realizacijo koncesionarske dejavnosti za pokrivanje celotnega območja občine,
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izračun predvidene cene storitev v nominalnem znesku brez prometnega davka in skupaj s prometnim davkom,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti.
V javnem razpisu se lahko določijo tudi drugi posebni
pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, glede na vrsto
gospodarske javne službe. Izpolnjevanje pogojev izkaže kandidat za koncesionarja z ustreznimi referencami o dosedanjih izkušnjah na tem področju.
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4. člen
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavita najmanj dva
ponudnika.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ponovni
javni razpis veljaven, če se nanj prijavi samo en ponudnik in
je bil prvi javni razpis neveljaven ter je tako določeno v
javnem razpisu.
5. člen
Javni razpis je neuspešen, če do izteka razpisnega
roka nista prispeli vsaj dve ponudbi oziroma če posamezen
v razpisu zahtevani pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih ponudb.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh v
razpisu določenih sestavin oziroma, če ni prispela v predpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v
tridesetih dneh od poteka razpisnega roka neuspelega razpisa.
6. člen
Javni razpis pripravi in ga razpiše občinska uprava Občine Gornji Petrovci.
Pri sestavi javnega razpisa je potrebno upoštevati
zlasti:
– dejavnost, ki se opravlja z razpisano gospodarsko
javno službo,
– posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, za opravljanje dejavnosti iz razpisane gospodarske javne službe.
7. člen
Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko udeležijo vsi
ponudniki.
Kraj in čas odpiranja javnih ponudb, se določita v javnem razpisu.
8. člen
Ponudbe odpira in ocenjuje strokovna komisija.
Komisija ima tri člane, ki jih na predlog župana imenuje
Občinski svet občine Gornji Petrovci.
Pri sestavi komisije je potrebno upoštevati strokovnost
njenih članov, glede na dejavnost za katero je razpisana
koncesija.
Člane komisije razrešuje Občinski svet občine Gornji
Petrovci na njihovo željo ali na utemeljen predlog župana
občine.
Ob razrešitvi člana komisije mora občinski svet istočasno imenovati novega člana komisije.
Delo komisije vodi član – predsednik komisije, ki ga ob
izvolitvi oziroma imenovanju komisije določi občinski svet.
9. člen
Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno prispele ali
nepravilno označene) komisija za odpiranje ponudb izloči iz
nadaljnjega postopka in jih neodprte vrne ponudnikom.
O postopku odpiranja ponudb sestavi komisija za odpiranje ponudb zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije, vsi
navzoči predstavniki ponudnikov ter zapisnikar.
Zapisnik mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro, ko se je pričelo z odpiranjem
ponudb,
– imena prisotnih članov komisije,
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– imena navzočih predstavnikov oziroma ponudnikov,
– imena ponudnikov, ki niso navzoči pri odpiranju
ponudb,
– ime zapisnikarja,
– ugotovitve pregleda ponudbene dokumentacije ter
navedbo ponudnikov, ki niso izpolnili pogojev razpisa z navedbo razlogov za to,
– vrstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz
vsake posamezne ponudbe,
– ugotovitev, da je postopek odpiranja ponudb potekal
po predpisih.
10. člen
Po oceni pravilno prispelih ponudb sestavi komisija
poročilo iz katerega mora biti razvidno, kateri ponudnik je
dal najugodnejšo ponudbo glede na pogoje javnega razpisa.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena, skupaj z zapisnikom iz 9. člena tega pravilnika ter celotno ponudbeno
dokumentacijo posreduje Občinskemu svetu občine Gornji
Petrovci za odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. člen
O izbiri najugodnejšega ponudnika s sklepom odloči
Občinski svet občine Gornji Petrovci, na podlagi poročila
komisije za odpiranje ponudb ter lastne presoje.
12. člen
Župan Občine Gornji Petrovci izda na podlagi sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika, upravno odločbo o
izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega
razpisa.
Župan pozove izbranega ponudnika k podpisu pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe.
Če izbrani ponudnik v roku 30 dni od prejema poziva
za sklenitev pogodbe, ne pristopi k podpisu pogodbe o
izvajanju gospodarske javne službe se šteje, da je odstopil
od dane ponudbe.
13. člen
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki
so sodelovali v postopku javnega razpisa položaj stranke.
Ponudnik, ki se ne strinja z odločitivjo izbora koncesionarja, lahko svoje pravice uveljavlja v upravnem sporu, pred
pristojnim sodiščem.
14. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
oddajo javnih naročil za dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev proračuna, če z zakonom oziroma podzakonskim aktom ni drugače določeno.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 2057/98
Gornji Petrovci, dne 9. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.
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2189.

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 16.,
79. in 86. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št.
2/96) je Občinski svet občine Krško na 35. seji dne 18. 6.
1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Krško za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se določa višina prihodkov in odhodkov proračuna Občine Krško za leto 1998 (v nadaljevanju:
občinski proračun) in hkrati ureja način njegovega izvrševanja.
2. člen
Sestavni deli proračuna so: bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja ter posebni del.
V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti načrtovani
prihodki v skladu z zakonom o financiranju občin in prihodki
od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in
načrtovani odhodki za financiranje javne porabe na ravni
občine.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
V posebnem delu so prikazani prihodki po natančnejših vrstah in odhodki občinskega proračuna opredeljeni po
posameznih uporabnikih in natančnejših namenih.
3. člen
SIT
1. Prihodki občinskega proračuna 3.323,988.000
2. Odhodki občinskega proračuna 3.419,019.619
3. Presežek odhodkov
95,031.619
4. Račun financiranja:
– najemanje dolgoročnih posojil
0,00
– vračila dolgoročnih posojil
56,800.000
– primanjkljaj prihodkov
56,800.000
4. člen
Stanje denarnih sredstev na računu občinskega proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del občinskega
proračuna za tekoče leto.
5. člen
Od prihodkov iz 3. člena se izloči 0,5% v stalno proračunsko rezervo Občine Krško za leto 1998.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljevanju: uporabniki) uporabljajo sredstva občinskega proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom, ki mora biti
usklajen s sprejetim občinskim proračunom za tekoče leto.
Uporabniki posredujejo usklajene finančne načrte v
tridesetih dneh po veljavnosti odloka o proračunu Občine
Krško za tekoče leto pristojnemu občinskemu organu.
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7. člen
Občinski proračun se izvršuje na podlagi mesečnih
načrtov za izvrševanje občinskega proračuna v skladu z
likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna in na podlagi dejansko realiziranih prilivov finančnih sredstev.
Odbor za finance in občinsko premoženje in nadzorni
odbor mesečno spremljata izvrševanje proračuna in o tem
poročata občinskemu svetu.
8. člen
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, za katere se jim sredstva zagotavljajo iz
občinskega proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani z navodilom ministra za finance
za izvrševanje proračuna.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno
izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana, ob
ustreznem zavarovanju in pogojih, kot jih predpisuje navodilo iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Uporabniki lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v
proračunu za tekoče leto, vendar največ do višine, ki jo
določi občinski svet.
Prevzete obveznosti iz prejšnjega odstavka se vključijo
v proračun leta, na katerega se nanašajo.
10. člen
Prihodke in odhodke, ki jih dosežejo iz naslova lastne
dejavnosti, uporabniki izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov, ki ni sestavni del občinskega proračuna.
Prihodke iz naslova lastne dejavnosti smejo uporabniki
uporabljati za pokrivanje odhodkov in obveznosti, ki nastanejo pri opravljanju te dejavnosti.
Uporabniki sestavijo zaključni račun bilance prihodkov
in odhodkov iz naslova lastne dejavnosti za leto 1998 in ga
do zadnjega dne februarja prihodnjega leta skupaj s poročilom o izvršitvi finančnega načrta predložijo pristojnemu občinskemu organu.
Presežek prihodkov nad odhodki iz bilance iz prvega
odstavka tega člena se do roka iz tretjega odstavka tega
člena nakaže v občinski proračun.
11. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale odhodek občinskega proračuna, le, če so za izpolnitev takšnih obveznosti predvidena sredstva v posebnem delu občinskega proračuna. Plačilo mora biti usklajeno z načrtom za izvrševanje proračuna.
12. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
13. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za
tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva;
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– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva tekoče proračunske rezerve se
razporedijo na postavke občinskega proračuna, na katere
se nanašajo, če pa takšne postavke ni, pa se odpre nova
postavka.
14. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev uporabnikov se zagotavljajo glede na število zasedenih delovnih mest
in funkcij po stanju 31. decembra v letu 1997 in za predvidene nove zaposlitve v letu 1998 v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo področje plač zaposlenih in funkcionarjev v
organih in zavodih.
Obseg sredstev za plače se določi v skladu z zakoni in
predpisi na podlagi izhodiščne plače za negospodarstvo in
osnovnega količnika za delovno mesto oziroma funkcijo ob
upoštevanju: napredovanja, delovne dobe, uspešnosti, dodatkov za posebne pogoje dela in dela prek polnega delovnega časa.
15. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom zagotavljajo sredstva za prehrano med delom, prevoz
na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih,
kot veljajo za delavce zaposlene v državnih organih.
16. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke se uporabnikom zagotavljajo v obliki dotacije najkasneje do petega
delovnega dne za pretekli mesec, in sicer na podlagi dejanskih obračunov.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev občinskih
organov se izplačujejo iz računa občinskega proračuna.
17. člen
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke za
delo se uporabnikom nakazujejo kot akontacije v skladu z
likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna, sorazmerno realiziranim prihodkom, ki so realizirani za pokrivanje
proračunskih potreb v posebnem delu proračuna.
Izdatki za pokrivanje odhodkov iz prvega odstavka tega
člena, se za občinske organe plačujejo neposredno iz računa občinskega proračuna.
18. člen
Sredstva amortizacije (v nadaljevanju: amortizacija) se
uporabnikom zagotavljajo do višine, ki je zagotovljena s
proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva amortizacije v skladu z
načrtom nabav zemljišč, zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, vključno s pisarniško opremo, prevoznih
sredstev ter investicijskega vzdrževanja (v nadaljevanju: načrt nabav).
Načrt nabav skupaj s terminskim planom koriščenja
sredstev amortizacije po sprejetju občinskega proračuna
odobri občinski svet, če ni s tem odlokom ali drugim ustreznim aktom drugače določeno.
19. člen
Za posamezna področja se amortizacija lahko v celoti
ali delno združi.
O združitvi amortizacije odloča občinski svet.
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Št.

20. člen
Sredstva za posamezne izvršene naloge oziroma nabave se izplačajo oziroma zagotovijo iz občinskega proračuna
le na podlagi obračuna ali računa, ki ga izda izvajalec in je
potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
21. člen
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in
vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom sredstev v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma v skladu z
drugimi veljavnimi predpisi.
22. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
in za socialne prejemke se zagotavljajo v skladu s predpisi,
ki urejajo posamezna področja dejavnosti.
23. člen
Odredbodajalec za izplačevanje in razpolaganje s
sredstvi iz občinskega proračuna je župan, če ni s tem
odlokom, statutom ali drugim ustreznim občinskim aktom
drugače določeno.
Župan lahko za odredbodajalca pooblasti podžupana,
tajnika občine ali drugo osebo oziroma več oseb v okviru
celotnega obsega občinskega proračuna ali za posamezna
področja proračunske porabe.
Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost porabe sredstev občinskega proračuna.
24. člen
V okviru sprejetega proračuna občinski svet odloča o:
1. prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami;
2. razporeditvi sredstev tekoče proračunske rezerve;
3. porabi sredstev stalne proračunske rezerve v skladu
z zakonom;
4. dolgoročnem zadolževanju občine v skladu z zakonom.
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– o kratkoročni zadolžitvi občinskega proračuna v primeru neenakomernega dotekanja proračunskih prihodkov v
skladu z zakonom in statutom občine v okviru proračunskih
postavk.
26. člen
Občina se lahko zadolžuje le v skladu z zakonom in
statutom za financiranje investicij v infrastrukturne objekte
namenjene za opravljanje gospodarskih dejavnosti in drugih
javnih služb do višine 10% zagotovljene porabe občine v
predhodnem letu.
O najetju posojila iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet na osnovi predhodnega mnenja odbora za finance
in občinsko premoženje. Na podlagi sklepa pogodbo o najetju posojila sklene župan.
Spremembe med posameznimi proračunskimi postavkami, navedenimi v posebnem delu proračuna, se lahko
izvedejo le na osnovi rebalansa, ki ga sprejme občinski svet.
27. člen
Za zakonito in smotrno uporabo proračunskih sredstev
pri uporabniku je odgovoren predstojnik uporabnika, kot
odredbodajalec.
28. člen
Za vse določbe, ki jih ta odlok posebej ne ureja, se
smiselno uporabljajo določila zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za tekoče leto.
29. člen
Za nadzor nad izvrševanjem proračuna in namensko
porabo proračunskih sredstev pri drugih uporabnikih je pristojen nadzorni odbor.
30. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

25. člen
V okviru sprejetega proračuna župan odloča o:
– porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene v skladu z zakonom, vendar le do višine, ki v posameznih
primerih ne presega 5% obračunane rezerve za tekoče leto;
– o uporabi stalne proračunske rezerve v primeru neenakomernega dotekanja proračunskih prihodkov;

Št. 1/18-402-4/98
Krško, dne 18. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov
proračuna Občine Krško za leto 1998
I. PRIHODKI
Zap. št.
1

A)
1.
2.
3.
4.
5.
B)
6.

Vrsta prihodka
2

ZAGOTOVLJENA PORABA
Preneseni prihodki – finančna izravnava
Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb
Prihodki od davka na promet nepremičnin
Prihodki od davkov na premoženje
Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni
SKUPAJ PRIHODKI ZAGOTOVLJENE PORABE (VRSTA A)
LASTNI PRIHODKI
Prihodki od davkov na premoženje

Plan 1998
3

609,728.000
710,047.000
26,841.000
6,500.000
16,500.000
1.369,616.000
6,315.000
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Zap. št.
1
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Vrsta prihodka

Plan 1998

2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
C)
D)
E)
F)

3

Prihodki od občinskih taks in drugih pristojbin
Prihodki od lastne dejavnosti občinskih organov
Prihodki od financiranja
Prihodki od premoženja
Prihodki od spremembe namembnosti kmet. zemljišč
Drugi prihodki
Prihodki od nadomestil za stavbna zemljišča
SKUPAJ LASTNI PRIHODKI (VRSTA B)
PRIHODKI OD SOVLAGANJ
OSTALI PRIHODKI
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU
PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)

34,400.000
25,000.000
8,000.000
112,000.000
1,200.000
23,000.000
1.569,670.000
1.779,585.000
142,818.000
21,600.000
10,369.000
3.323,988.000

II. ODHODKI
Postavka

G)
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
H)
7.
8.
9.
10.
11.
I)
J)
K)

Namen

Plan 1998

TEKOČI DEL
Občinski organi in upravni organi
Krajevne skupnosti in organizacije
Požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Družbene dejavnosti
Storitve, subvencije in intervencije v gospodarstvu
Druga plačila
Plačila obresti
INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicije in investicijsko vzdrževanje
Krajevne skupnosti
Stavbna zemljišča
Sredstva rezerv
Ostali odhodki
SKUPNI ODHODKI PRORAČUNA
DOSEŽENI PRIHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV (J – I)

RAČUN FINANCIRANJA
1.Zadolževanje
2.Odplačila dolga
3.NETO ODPLAČILA DOLGA

MISLINJA
2190.

Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št.
U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18,
57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97 in 70/97) in 21. člen statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinje
na 44. seji dne 10. 6. 1998 sprejel

242,953.308
75,600.167
76,098.580
875,986.100
514,370.000
22,057.000
16,500.000
1.223,964.464
89,980.000
243,820.000
16,090.000
21,600.000
3.419,019.619
3.323,988.000
95,031.619

0
56,800.000
56,800.000

2. člen
Proračun Občine Mislinja za leto 1998 (v nadaljnjem
besedilu: proračun) se določa v naslednjih zneskih:
SIT
– prihodki
400,698.135
– odhodki
400,698.135
Skupni prihodki proračuna se razporedijo za
– tekoče obveznosti
– sredstva rezerv

SIT
398,898.135
1,800.000

ODLOK
o proračunu Občine Mislinja za leto 1998

3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva stalne proračunske rezerve občine.
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec,
vendar v celoti najkasneje do 31. decembra 1998.

1. člen
S tem odlokom Občina Mislinja zagotavlja sredstva za
financiranje lokalnih zadev javnega pomena v letu 1998.

4. člen
Skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje, če je to v skladu z
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zagotovljeno porabo in v okviru doseženih prilivov. Z uskladitvijo se prioritetno zagotovijo sredstva za plače, pri čemer
se upošteva osnova za obračun plač, ki jo določi Vlada
Republike Slovenije, ter nujni materialni stroški.

Št.

Št. 401-5/97
Mislinja, dne 10. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabljati
sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se
sredstva proračuna med letom nakazujejo uporabnikom kot
mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi
faktur, pogodb in pisnih zahtevkov.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo
teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom
ne dotekajo v predvideni višini.
Za zakonito in namensko uporabo sredstev uporabnikov proračunskih sredstev so odgovorni njihovi vodje in
vodje računovodstev.
8. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o porabi sredstev rezerv iz 1. točke 12. člena zakona
o financiranju občin do ene petine sredstev rezerv,
– o uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, in o tem obvešča
občinski svet,
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, in
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
9. člen
O zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb, odloča občinski svet.
10. člen
Vsi prihodki, ki jih občinski urad doseže s svojo dejavnostjo, in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodki občinskega proračuna.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o začasnem financiranju javne porabe Občine Mislinja v letu
1998 (Uradni list RS, št. 3/98).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1998 dalje.
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2191.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na
44. seji sveta dne 10. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status dela zemljišča v splošni
rabi za zemljišče s parc. št. 2224 – cesta, k.o. Mislinja v
dolžini, ki meji z zemljišči s parc. št. 551 in št. 562/1, k.o.
Mislinja. Ta del zemljišča nima več funkcije javnega dobra,
ceste, ki bi služila splošni rabi.
II
Del zemljišča navedenega v I. točki tega sklepa s tem
ostane last Občine Mislinja.
III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 466-05/98
Mislinja, dne 17. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

RADENCI
2192.

Odlok o proračunu Občine Radenci za leto
1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95, 20/95, 63/95,
39/96 in 26/97) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na
seji dne 29. 5. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Radenci za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Radenci za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
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2. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Proračunski prihodki za leto 1998 znašajo
389,551.563 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti
250,428.000 SIT
– investicijske obveznosti
137,330.000 SIT
– rezerve
1,793.563 SIT
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati ta sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci
odhodkov tega proračuna.
5. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med
vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih
obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati
svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem
proračunu.
Na račun proračuna se ne sme prevzemati nobenih
obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu za
finance predložiti finančne načrte za leto 1998 ter zaključne
račune za leto 1997 v skladu z zakonodajo.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1998, izkazanih v
bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezervo
Občine Radenci.
11. člen
Sredstva rezerv se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge
naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom,
epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
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2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti
vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke tega
člena odloča občinski svet, za namene po 2. točki pa
župan.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo
se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se
nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine
oziroma od njega pooblaščena oseba. Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalogov in odredb.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe odgovarjajo vodje referatov, ki odrejejo izplačila iz proračuna za
posamezna področja.
14. člen
Občinski svet lahko na predlog župana zmanjša znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne
namene, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni
višini, financiranja pa ni mogoče zagotoviti.
15. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo:
1. sredstva rezerve občine;
2. najame posojilo do 3% sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila po 2. točki tega člena odloča župan.
O uporabi sredstev in najetju posojila iz 1. in 2. točke
tega člena odloča župan, ki o ukrepih iz 1. in 2. točke tega
člena obvesti občinski svet in po potrebi predlaga ustrezne
ukrepe.
16. člen
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
17. člen
O dajanju poroštev določenih v 17. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
18. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
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19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v
skladu z zakonom o javnih naročilih.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor
nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem
porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
21. člen
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo uporabnikom
za amortizacijo premičnin in nepremičnin.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna
upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki
od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v
proračun.
23. člen
Če nadzorni odbor pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni
odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski
proračun in o tem obvesti župana.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 403-02-00001/98
Radenci, dne 2. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar dipl. ek. l. r.

TRŽIČ
2193.

Splošni pogoji poslovanja pomembnejšega
avtobusnega postajališča Tržič

Št.
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji poslovanja pomembnejšega avtobusnega postajališča Tržič (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji
poslovanja) opredeljujejo:
– storitve pomembnejšega avtobusnega postajališča Tržič (v nadaljnjem besedilu: PAP) in način njihovega izvajanja;
– razmerje med PAP in splošni pogoji poslovanja opredeljujejo prevozniki v linijskem cestnem prometu;
– razmerje med PAP in prevozniki ter PAP in organizatorji potovanj v javnem prevozu oseb v notranjem in mednarodnem prostem cestnem prometu;
– razmerje med PAP in potniki.
2. člen
Izrazi v splošnih pogojih poslovanja pomenijo:
– pooblaščeno osebje PAP so osebe s pooblastilom
direktorja družbe Integral Tržič, d.d.;
– uporabniki storitev PAP so potniki, linijski prevozniki,
prevozniki v prostem cestnem prometu, organizatorji potovanj ter naročniki prevoza oziroma potovanja;
– organizatorji potovanj so pravne ali fizične osebe, ki
opravljajo organizirane posebne prevoze v prostem cestnem
prometu in izpolnjujejo za to zakonsko predpisane pogoje.
3. člen
PAP opravlja sprejem in odpravo avtobusov, predvidenih z voznim redom, potnikov, prodajo in predprodajo kuponskih, mesečnih in večmesečnih vozovnic, daje informacije o prevozih potnikom in prevoznikom, prevzema in posreduje nespremljano prtljago in predane pošiljke po avtobusih in opravlja druge storitve v zvezi s prevozi za potnike in
prevoznike.
PAP postaja opravlja tudi:
– sprejem in odpravo avtobusov, ki opravljajo prevoze
v prostem cestnem prometu,
– sprejem in odpravo potnikov v prostem cestnem prometu.
PAP opravlja svoje storitve pod enakimi pogoji za vse
uporabnike, v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.
II. STORITVE PAP IN NAČIN NJIHOVEGA IZVAJANJA
4. člen
PAP opravlja svojo dejavnost po poslovnem in delovnem času, ki ga določi direktor družbe Integral AP Tržič,
d.d., ter je objavljen na sedežu družbe Integral AP Tržič,
d.d., na vidnem mestu. PAP zaračunava svoje storitve po
objavljenem ceniku storitev PAP Tržič (v nadaljnjem besedilu: cenik PAP), ki ga izda direktor družbe Integral AP
Tržič, d.d..
5. člen
PAP sprejema in odpravlja avtobuse na prostoru predvidenem za odhod in prihod avtobusov.

Na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in 54/96) in pravilnika o opremljenosti
avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč
ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Uradni list
RS, št. 35/88) je Integral AP Tržič, d.d., Tržič, dne 21. maja
1998 sprejel

6. člen
Prodajo vozovnic opravlja PAP in sicer na prodajnem
mestu, ki se nahaja na PAP Tržič.

SPLOŠNE POGOJE
poslovanja pomembnejšega avtobusnega
postajališča Tržič

7. člen
Informacije o avtobusnih prevozih posredujejo informatorji PAP na prodajnem mestu.
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8. člen
PAP določa prostor za vse prihode in odhode avtobusov v linijskem in prostem cestnem prometu.
9. člen
Če pooblaščena oseba PAP ugotovi, da voznik oziroma sprevodnik ni sposoben varno opravljati svojega dela
obvesti o tem prevoznika v linijskem cestnem prometu ali pa
prevoznika oziroma organizatorja potovanj v javnem prevozu
oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu, da ta nadomesti voznika oziroma sprevodnika z drugo
osebo istega ali drugega prevoznika. Če prevoznik ne ravna
v skladu z navodili pooblaščene osebe PAP, ta obvesti pristojne organe za notranje zadeve. Eventualni stroški bremenijo prevoznika v linijskem cestnem prometu ali pa prevoznika oziroma organizatorja potovanj v javnem prevozu oseb v
mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu oziroma PAP, če so stroški nastali brez krivde prevoznika.
10. člen
Kršitve voznega reda, varnosti in določil splošnih pogojev poslovanja, ki jih povzroči osebje prevoznikov v linijskem
cestnem prometu oziroma osebje prevoznikov oziroma organizatorjev potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu in jih ugotovijo
delavci PAP, sporoča PAP prevoznikom v linijskem cestnem
prometu ali pa prevoznikom oziroma organizatorjem potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem
prostem cestnem prometu.
11. člen
Ob prihodu avtobusa na PAP in po končani vožnji,
izstopu potnikov in izdani prtljagi, je vozno osebje dolžno
zapustiti območje PAP v času pet minut po prihodu avtobusa
na območje PAP. Ustavljanje in parkiranje avtobusov ali
drugih vozil na prostoru predvidenem za odhod in prihod
avtobusov ni dovoljeno. V primeru ustavitve vozila, v nasprotju z predhodnim določilom, pooblaščeno osebje PAP o tem
obvesti pristojne organe, PAP pa pripada nadomestilo za
nastale materialne stroške po ceniku PAP.
III. RAZMERJE MED PAP, PREVOZNIKI V LINIJSKEM
CESTNEM PROMETU, PREVOZNIKI V PROSTEM
CESTNEM PROMETU TER ORGANIZATORJI POTOVANJ
V JAVNEM PREVOZU OSEB V MEDNARODNEM
IN NOTRANJEM CESTNEM PROMETU
12. člen
Prevoznik v linijskem cestnem prometu in prevoznik
oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu je dolžan zagotoviti izvajanje določil splošnih pogojev poslovanja
in z njimi seznaniti vozno osebje.
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15. člen
Prevoznik lahko zagotovi postavitev tehnično sposobnih
avtobusov za vse linije na peron, ki imajo odhod iz PAP Tržič:
– 10 minut pred predvidenim odhodom v primestnem
in v medkrajevnem ter mednarodnem linijskem cestnem
prometu in 10 minut pred predvidenim odhodom v prostem
cestnem prometu.
16. člen
Avtobusi morajo stati na prostoru, ki ga določi PAP ter
omogoča varen vstop oziroma izstop potnikov in ureditev
drugih zadev, v zvezi s prevozom. Vozno osebje mora biti pri
avtobusu zaradi nudenja informacij ali pomoči potnikom pri
vstopanju ali izstopanju in razmestitvi potnikov ter pri shranitvi prtljage.
17. člen
Avtobusi v tranzitnem prometu se smejo zadrževati na
peronu, največ 15 minut.
18. člen
Prevoznik mora najkasneje 15 dni pred dnevom uveljavitve voznega reda, dostaviti PAP vozni red ter cenike s
pogoji prevoza potnikov in prtljage, kakor tudi vse spremembe voznih redov oziroma cenikov v skladu s pravilnikom o
postopku usklajevanja avtobusnih voznih redov ter njihovem
vpisu v register ter zakonom o prevozih v cestnem prometu.
19. člen
Za linijski cestni promet se zaračunavajo in plačujejo
storitve v skladu s pisno pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Če pa pogodba ni sklenjena, je prevoznik dolžan plačati
storitve po ceniku PAP na licu mesta oziroma v roku 8 dni od
dneva izstavitve računa.
20. člen
Prevoznik oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem
prometu je dolžan predhodno skleniti s PAP pisno pogodbo
o poslovnem sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: pogodba).
Če pogodba ni sklenjena, je uporabnik dolžan plačati storitve PAP po ceniku PAP neposredno po prihodu avtobusa na
PAP oziroma pred odhodom, in sicer pooblaščeni osebi
Integrala AP Tržič, d.d. Prevoznik oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem cestnem prometu ali notranjem cestnem prometu, ki nima s PAP sklenjene pisne pogodbe in v nasprotju z določili splošnih pogojev
poslovanja ustavi vozilo na območju PAP, je dolžan na zahtevo pooblaščenega osebja PAP vozilo takoj odstraniti. Če
tega ne stori, pooblaščeno osebje PAP obvesti pristojne
organe, prevoznik oziroma organizator potovanj pa krije nastale materialne stroške, v višini določeni s cenikom PAP.
IV. RAZMERJE MED POMEMBNEJŠIM AVTOBUSNIM
POSTAJALIŠČEM IN POTNIKI

13. člen
Na območju PAP ni dovoljeno čiščenje avtobusov kot
tudi ne opravljanje drugih opravil, s katerimi se onesnažuje
prostor. Na območju PAP stojijo vozila z ugaslim motorjem.
Zagon motorja vozila je dovoljen le neposredno pred odhodom avtobusa.

21. člen
Potnik mora sam poskrbeti, da na PAP vstopi v pravi
avtobus. Invalidi, noseče ženske in starejši občani imajo
prednost pri koriščenju storitev PAP.

14. člen
Postavitve avtobusov na prostor predviden za odhode
in njihovi odhodi, ki jih PAP vnaprej določi, morajo biti točni,
v skladu z določili splošnih pogojev poslovanja in voznim
redom.

22. člen
Na območju PAP, morajo potniki sami skrbeti za osebno varnost in svoje osebne predmete. V primeru ogrožanja
varnosti potnikov, pooblaščeno sebje PAP javlja kršitve pristojnim organom za notranje zadeve.
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Št.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
Integral AP Tržič, d.d., sprejme, v skladu s splošnimi
pogoji poslovanja, potrebne akte v zvezi z organizacijo dela,
poslovnim in delovnim časom, cenik PAP in druge akte, ki
urejajo odnose med uporabniki storitev in PAP. Za sprejem
sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja, je
pristojen direktor Integral AP Tržič, d.d.
25. člen
Te splošni pogoji poslovanja začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Direktor
Integral Tržič, d.d.
Drago Gril l. r.

VIDEM
2194.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, Uradni list RS, št. 26/97, 70/97
in 10/98) in na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Videm na
36. redni seji dne 14. 5. 1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Videm
1. člen
V statutu Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 11/95) se v tretjem odstavku 8. člena črtata predzadnja in zadnja vrsta. V petem odstavku istega člena se besedica »brez soglasja KS« za besedo »odtujevati« spremeni, tako,
da glasi »si pridobi predhodno mnenje krajevne skupnosti na
območju katere se nahaja nepremičnina in naprava. Prav tako
si občinski svet priskrbi predhodno mnenje KS pred spremembo namembnosti premoženja ali naprav.«
2. člen
Za prvim odstavkom 8. člena se doda novi drugi odstavek, ki glasi:
»V Občini Videm so ustanovljene še KS Pobrežje, KS
Lancova vas, KS Tržec-Jurovci in KS Soviče–Dravci–Vareja.«
Dosedanji drugi, tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
3. člen
V četrtem odstavku 8. člena se za besedilom »odobri
občinski svet« postavi pika.
Četrta in peta alinea četrtega odstavka 8. člena se
črtata.
4. člen
Za dosedanjim 8. členom se doda novi 8.a člen, ki glasi:
8.a člen
»Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občin
(krajevne skupnosti). Pri notranji členitvi občine občinski
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svet upošteva geografsko in gospodarsko sklenjenost območja ožjega dela občine.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del
občine ali spremeni njegovo območje. Sprememba statuta s
katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo
ime, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta ožjega
dela občine.
Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali s tem
statutom določeno število prebivalcev dela občine, občinski
svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali
na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznega
območja v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občin.
Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega
dela občine.«
5. člen
Za dosedanjim 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b, 9.c
in 9.d členi, ki glasijo:
9.a člen
»Krajevna skupnost ima svet. Svet krajevne skupnosti
izvolijo upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta KS določa
zakon.
Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski
svet, ob upoštevanju števila naselij in števila prebivalcev.
Svet KS ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
sveta krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti lahko občinskemu svetu daje
pobude in predloge, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah
sveta KS, brez pravice glasovanja.
9.b člen
»Krajevna skupnost, ki ima svet, opravlja naloge, ki se
pretežno nanašajo na njene prebivalce in so ji prenesene v
izvajanje s tem statutom, predvsem pa:
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem namenjenim za potrebe
prebivalcev KS,
– pospeševanje kulturne, športne in drugih društvenih
dejavnosti in druge naloge, ki bodo določene z občinskimi
odloki.«
9.c člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava in
nastopa v pravnem prometu v okviru nalog določenih s tem
statutom in odloki občine.
Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne
skupnosti. Pravni posli nad vrednostjo 100.000 SIT so veljavni le ob soglasju župana, kadar gre za sredstva iz občinskega proračuna.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Za obveznost krajevne skupnosti odgovarja subsidiarno tudi občina.
V primeru, da KS preneha obstajati ali ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na
občino oziroma na druge KS z lastnostjo pravne osebe, ki
nastanejo z združitvijo ali razdružitvijo prejšnjih KS.«
9.d. člen
Krajevna skupnost, ki je pravna oseba, se njeno delovanje financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi
prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s
samoprispevkom in s prihodki od premoženja KS.
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KS se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki KS morajo biti zajeti v finančnem
načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. S prihodki
KS iz drugih virov le-ta razpolaga samostojno, vendar se ob
sprejemanju občinskega proračuna prikažejo kot delni finančni načrt.«

10. člen
Za 37. členom se doda novi 37.a člen, ki glasi:
»Razrešitev člana NO opravi občinski svet na predlog
nadzornega odbora. Članstvo v NO preneha z dne razrešitve«.

6. člen
V dosedanjem 30. členu statuta se doda nova osma
alinea, ki glasi:
»– in druge odbore in komisije, pod istimi pogoji ali na
predlog župana za opravljanje določenih nalog opredeljenih
ob ustanovitvi«.

11. člen
V 41. členu se druga alinea dopolni, tako da glasi:
»– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega
sveta in občinskih odlokov, razen proračuna in zaključnega
računa proračuna ter drugih aktov, za katere je po tem
statutu določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog
župana.«

7. člen
Dosedanji 36. člen se dopolni in spremeni, tako da
glasi:
»Nadzorni odbor je najvišji nadzorni organ javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– nadzoruje namenskost nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij proračunskih porabnikov in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev..
8. člen
Za dosedanjim 36. členom se doda novi, ki glasi:
36.a člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne
uradne in, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime
in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan in drugi porabniki občinskih proračunskih sredstev so
dolžni poročilo nadzornega odbora obravnavati ter spoštovati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.«
9. člen
Dosedanji 37. člen se dopolni in spremeni, tako da glasi:
»Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani NO so imenovani na podlagi liste kandidatov z
večino glasov vseh članov občinskega sveta. Listo kandidatov določi predsednik občinskega sveta na podlagi predlogov najmanj četrtine članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini in političnih strank zastopanih v
občinskem svetu.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev
ter člani vodstev političnih strank.
Strokovno in administrativno pomoč za delo NO zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog NO
imenuje občinski svet.
NO sprejme svoj poslovnik v skladu s statutom občine.«

12. člen
Dosedanji 59. člen se spremeni, tako da glasi:
»Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana, s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo.
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske
uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.«
13. člen
Za dosedanjim 59. členom se doda novi 59.a in 59.b
člen, ki glasita:
59.a člen
»Za posamezna področja dela občinske uprave se lahko z drugimi občinami ustanovi ene ali več organov.
Organ skupne občinske uprave se ustanovi s splošnim
aktom o ustanovitvi. Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi na skupen predlog županov občin, sprejmejo občinski sveti.«
59.b člen
»Glede vodenja skupnega organa občinske uprave,
načina delovanja in financiranja se uporabljajo določbe zakona.«
14. člen
Določbe 2. člena in določba drugega odstavka 12. člena tega statuta se pričneta uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti po
rednih lokalnih volitvah in volitvah v svete krajevnih skupnosti
v 1998.
15. člen
Obstoječe krajevne skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava so dolžne uskladiti svoje statute z občinskim
statutom, najkasneje do 31. 12. 1998.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37/98
Videm pri Ptuju, dne 14. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.
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VOJNIK
2195.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta za novogradnjo Zavoda za usposabljanje
in varstvo Dobrna

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet občine Vojnik na seji dne 24. 6. 1998

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
za novogradnjo Zavoda za usposabljanje
in varstvo Dobrna
I
Občinski svet občine Vojnik odreja javno razgrnitev
osnutka zazidalnega načrta za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna, ki ga je izdelal Razvojni center –
Planiranje, d.o.o., Celje, pod št. 233/98 in je v skladu s
prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000
(Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in
Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek zazidalnega načrta za novogradnjo Zavoda za
usposabljanje in varstvo Dobrna se nanaša na gradnjo novega zavoda na parcelah 1356/1, 1352/1, 1349/1, 1345,
1347/2, 1343/1 in 1356/5, k.o. Dobrna.
III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna se začne
osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu
KS Dobrna in v prostorih Občine Vojnik ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik.
O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Dobrna naknadno.
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ŽALEC

2196.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanje kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 12. in
104. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95,
16/96, 1/97) je občinski svet na 34. seji dne 28. maja
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih,
kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanje kapacitete obstoječih
priključkov na javno vodovodno omrežje
1. člen
V odloku o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih
priključkov na javno vodovodno omrežje se v 6. členu za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek:
“Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič pričenjajo z dejavnostjo oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Žalec, ter prosilci iz 3. točke
3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali v stacionarni
kmečki turizem. Le-tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo
pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja.
Odlog plačila je eno leto od pričetka poslovanja, vendar
največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja
oziroma od pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku
odložnega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilcainvestitorja ima upravljalec omrežja pravico, da investitorju
fizično prekine dobavo pitne vode.”
2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da
se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.

Št. 355/022/97
Žalec, dne 28. maja 1998.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

2197.

Št. 352-281/97
Celje, dne 24. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l.r.

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanje kapacitete
obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 12. in
104. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95,
16/96, 1/97) je občinski svet na 34. seji dne 28. maja
1998 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih,
kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanje kapacitete obstoječih
priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1. člen
V odloku o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih
priključkov na javno kanalizacijsko omrežje se v 6. členu za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek:
“Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič pričenjajo z dejavnostjo oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Žalec. Le-tem se priključek
izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo
izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na
pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od pričetka
poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o
priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odložnega roka in v primeru prenehanja
poslovanja prosilca-investitorja ima upravljalec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.”
2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355/001/97
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2198.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Braslovče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85
in Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na 34. seji dne 28. maja 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Braslovče
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Braslovče (Uradni list RS, št. 6/97) se
spremeni tako, da se prvi odstavek 6. člena glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Braslovče, Glinje, Kamenče, Male
Braslovče, Parižlje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje,
Spodnje Gorče, Topovlje, Zgornje Gorče;
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2. za podružnično šolo Gomilsko:
– naslednja naselja: Gomilsko, Grajska vas, Šmatevž,
Zakl;
3. za podružnično šolo Letuš:
– naslednja naselja: Dobrovlje, Letuš, Podgorje pri Letušu.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/001/96
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2199.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Griže

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85
in Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na 34. seji dne 28. maja 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Griže
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Griže (Uradni list RS, št. 6/97) se
spremeni tako, da se prvi odstavek 6. člena glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Griže, Migojnice, Pongrac (razen
hišnih številk od 155 do 170/a),
Zabukovica (razen hišnih številk od 138 do160/a in
hišne številke 169).
2. za podružnično šolo Liboje:
– naslednja naselja: Brnica, Kasaze, Liboje, Pongrac
(od hišne številke 155 do 170/a),
Zabukovica (od hišne številke 138 do 160/a in hišne
številke 169).”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/001/96
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

2200.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85
in Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na 34. seji dne 28. maja 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 6/97) se
spremeni tako, da se prvi odstavek 6. člena glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Arja vas, Dobriša vas, Drešinja
vas, Levec, Mala Pirešica, Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica,
Novo Celje,
2. za podružnično šolo Velika Pirešica:
– naslednja naselja: Velika Pirešica, Pernovo, Železno,
3. za podružnično šolo Galicija:
– naslednja naselja: Galicija, Hramše, Zavrh pri Galiciji.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/001/96
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2201.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Polzela

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85
in Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na 34. seji dne 28. maja 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Polzela

Št.
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1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Polzela (Uradni list RS, št. 6/97) se
spremeni tako, da se prvi odstavek 6. člena glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji,
Orova vas, Podvin pri Polzeli, Polzela, Založe,
2. za podružnično šolo Andraž:
– naslednja naselja: Dobrič, Andraž nad Polzelo.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/001/96
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2202.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Prebold

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85
in Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na 34. seji dne 28. maja 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Prebold
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Prebold (Uradni list RS, št. 6/97) se
spremeni tako, da se prvi odstavek 6. člena glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Dolenja vas, Sv. Lovrenc, Kaplja
vas, Latkova vas, Marija Reka, Prebold, Matke, Šešče pri
Preboldu,
2. za podružnično šolo Trnava:
– naslednja naselja: Orla vas, Šentrupert, Trnava.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/001/96
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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2203.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85
Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na 34. seji dne 28. maja 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (Uradni list
RS, št. 6/97) se spremeni tako, da se prvi odstavek
6. člena glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Dobrteša vas, Kale, Podlog v Savinjski dolini, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Šempeter v
Savinjski dolini, Zalog pri Šempetru, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/001/96
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2204.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vransko

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85
Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na 34. seji dne 28. maja 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vransko
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko (Uradni list RS, št. 6/97) se
spremeni tako, da se prvi odstavek 6. člena glasi:
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“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. Za matično šolo:
– naslednja naselja: Brode, Čeplje, Čreta, Jeronim,
Limovce, Ločica pri Vranskem, Prapreče, Prekopa, Selo pri
Vranskem, Stopnik, Tešova, Vologa, Vransko, Zahomce,
Zajasovnik-del, Zaplanina,
2. za podružnično šolo Tabor:
– naslednja naselja: Črni vrh, Kapla, Loke, Miklavž pri
Taboru, Ojstriška vas, Pondor, Tabor.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/001/96
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2205.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
I. osnovna šola Žalec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85
in Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine
Žalec na 34. seji dne 28. maja 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
I. osnovna šola Žalec
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda I. osnovna šola Žalec (Uradni list RS, št. 6/97) se
spremeni tako, da se prvi odstavek 6. člena glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša,
ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Ložnica pri Žalcu, Podvin, Žalec,
Vrbje,
2. za podružnično šolo Gotovlje:
– naslednje naselje: Gotovlje,
3. za podružnično šolo Ponikva:
– naslednja naselja: Podkraj, Ponikva pri Žalcu, Studence.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/001/96
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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Št. 263-81/98-0706
Ljubljana, dne 30. junija 1998.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
28. 5. 1998 sprejel

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 2128/5 - cesta v izmeri 50 m2, vpisane v seznam
I., k.o. Zabukovica. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.
3
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46600/037/97
Žalec, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2208.

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

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za junij 1998
Cene življenjskih potrebščin so se junija 1998 v primerjavi z majem 1998 povišale za 0,0%, cene na drobno pa
za 0,3%.
Št. 941-02-7/98
Ljubljana, dne 1. julija 1998.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

MINISTRSTVA
2207.

Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem
času javnih letališč
odreda – ZN M1 (Bled)

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in 263. člena zakona
o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89,
29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) izdaja minister za promet in zveze

ODREDBO
o spremembi odredbe o obratovalnem času
javnih letališč
1
V odredbi o obratovalnem času javnih letališč (Uradni
list RS, št. 26/95, 72/95 in 35/97) se v točki 1.a) spremeni zaporedna številka 2 tako, da glasi:
Zap.
št.

Javno
letališče

Lokalni čas
od ure
do ure

2.

Maribor

10.00
19.00

18.00
20.00

Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu na območju med Savsko
cesto in Cesto Gorenjskega odreda – ZN M1 (Bled), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-3413/97 z dne 21. XI.
1997, se prvi stavek drugega odstavka 6. člena pravilno
glasi:
“Objekti so osnovnega pravokotnega tlorisa, ko ga je
možno dopolnjevati z različnimi volumni do maksimalne tlorisne velikosti 8 m2 in 18 m2 za enojno garažo oziroma 33 m2
za dvojno garažo.”
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

Dnevi
–

12345––
–––– –67

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

Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Tišina

Popravek
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda OŠ Tišina, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
2-103/97 z dne 17. I. 1997, 7. člen pravilno glasi:
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja:
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Tišina, Vanča vas, Borejci, Rankovci, Petanjci, Tropovci, Gradišče, Murski Črnci in naselja Gederovci, Krajna,
Sodišinci, Murski Petrovci ob prehodu učencev na predmetno stopnjo.
Šola ima dislocirane oddelke na podružnični šoli Gederovci za učence od 1. do 4. razreda, z naslednjim šolskim
okolišem:
Gederovci, Krajna, Sodišinci in Murski Petrovci.
V enoto vrtca vpisujejo starši otroka iz naslednjih naselij: Tišina, Vanča vas, Borejci, Rankovci, Petanjci, Tropovci,
Gradišče, Murski Črnci, Gederovci, Sodišinci, Krajna, Murski Petrovci.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova–Tišina
Franc Horvat, st. l. r.
–

Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS
Negova (Gornja Radgona)

Popravek
V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje KS Negova (Gornja Radgona),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 24-1016/98 z dne
27. 3. 1998, se v 15. členu, v tretjem odstavku datum
31. 5. 2003 pravilno glasi 31. 8. 2003.
Predsednik
Sveta KS Negova
Štefan Pucko l. r.
–

Uradni list Republike Slovenije
roškem), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3888/96
z dne 6. XII. 1996, se spremeni 2. člen in pravilno glasi:
2. člen
Zavod posluje pod imenom: GLASBENA ŠOLA RAVNE
NA KOROŠKEM.
Sedež zavoda: Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

–

Popravek
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Rogatec), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
21-923/98 z dne 19. 3. 1998, se preambula pravilno
glasi:
Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter
17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95,
19/96 in 30/97) je Občinski svet občine Rogatec na
27. redni seji dne 10. 3. 1998 sprejel...
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Obrov (Hrpelje-Kozina)

Popravek
V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov (Hrpelje-Kozina),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58-2943/97 z dne
25. IX. 1997, se v 5. členu 1. točka pravilno glasi:
1. vsi zaposleni po stopnji 1% mesečno od bruto
plače,
Predsednik
KS Obrov
Joško Miklavec l. r.
–

Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na
Koroškem (Ravne na Koroškem)

Popravek
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem (Ravne na Ko-

Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Rogatec)

–

Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora
(Šmarje pri Jelšah)

Popravek
V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora (Šmarje pri Jelšah),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33-1485/98 z dne
24. 4. 1998, se 7. člen pravilno glasi:
7. člen
Samoprispevek se nakazuje na posebni račun pri Agenciji za plačilni promet Celje, Podružnici Šmarje pri Jelšah, št.
50700-842-124-82320, na naslov krajevni samoprispevek
KS Sladka gora.
Predsednik
Sveta KS Sladka gora
Vili Novak l. r.
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Stran

DRŽAVNI ZBOR
2140. Zakon o policiji (ZPol)
2141. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in
neurja v letu 1997 (ZZSO97)
2142. Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev
(ZPIZVZ)
2143. Odlok o imenovanju vršilke dolžnosti direktorice
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije
2144. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2145. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2146. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o
okoliščinah in posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998
na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te države

3465
3479

USTAVNO SODIŠČE
3480
3484
3484
3484

3485

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2147. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
3485
2148. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
3486

VLADA
2149. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa 3486

MINISTRSTVA
2150. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o označevanju
zdravil
2151. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine
1998
2152. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Pokljuka
2153. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Plešivec
2154. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Kras I
2155. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Vojnik
2156. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Jurklošter
2157. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Suhi vrh-Podgora
2158. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Bistra-Borovnica
2159. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Rast

Stran

2160. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Trbovlje-Zagorje
3491
2207. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem
času javnih letališč
3543

3486
3486
3488
3488
3488

2161. Poslovnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2162. Odločba o razveljavitvi točke 4 člena 1 in tarife
št. 4 odloka o komunalnih taksah Občine Pivka
2163. Odločba o ugotovitvi neskladnosti dela drugega
odstavka 5. člena zakona o društvih z ustavo, o
razveljavitvi dela drugega odstavka istega člena,
ter o razveljavitvi dela 8. člena in 10. člena zakona o društvih
2164. Odločba o ugotovitvi, da sta 37. člen zakona o
vojnih veteranih in 53. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju skladna z ustavo
2165. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o Gospodarski
zbornici Slovenije v neskladju z ustavo
2166. Odločba o razveljavitvi točke 7 člena 2 in tarife
št. 6 odloka o komunalnih taksah Občine Sežana
2167. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti

3491
3500

3500

3504
3506
3511
3511

BANKA SLOVENIJE
2168. Sklep o spremembi sklepa o razvrstitivi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
3512
2169. Sklep o spremembi sklepa o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic
3513

SODNI SVET
2170. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto namestnika predstojnika
Okrajnega sodišča v Postojni
3513
2171. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča
3514
2172. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča, o imenovanju sodnika
na položaj svetnika okrožnega sodišča in o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega
sodišča
3514

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
3489
3489

2173. Poročilo o izidu referendumov za ustanovitev občin in za določitev oziroma spremembo njihovih
območij ter za spremembo sedeža občine dne
21. junija 1998
3514

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3490
3490
3490

2174. Sklep o spremembi sklepa o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo
upokojencev v letu 1998
3516
2175. Sklep o potrditvi učbenika ORGANIZACIJA
PROIZVODNJE
3517
2176. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO
POSLOVANJE 1
3517
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2177. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO
POSLOVANJE 2
2178. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MEHANIKA –
DINAMIKA
2179. Sklep o potrditvi delovnega zvezka za poklicno
šolo PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO
KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV
2180. Sklep o potrditvi delovnega zvezka za tehniško
šolo PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO
KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV
2181. Sklep o potrditvi učbenika GONILNI STROJI 1
2182. Sklep o potrditvi učnega sredstva KULINARIČNI
SLOVAR v šestih jezikih
2183. Sklep o potrditvi učbenika: ELEKTROTEHNIKA
2184. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 6. 12. 1997 do 13. 3. 1998 izdano
dovoljenje za promet
2208. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za junij 1998

3517
3517
3518
3518
3518
3519
3519
3519
3543

OBČINE
GORNJI PETROVCI
2185. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci
2186. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planov Občine Gornji Petrovci
2187. Sklep o spremembi sklepa o izgradnji javne razsvetljave na področju novozgrajenih parkirnih prostorov pri pokopališčih in avtobusnih postajališčih z okolico v letu 1998
2188. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

3528

KRŠKO
2189. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1998

3529

3521
3527

3527

MISLINJA
2190. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 1998 3532
2191. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3533
RADENCI
2192. Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1998 3533
TRŽIČ
2193. Splošni pogoji poslovanja pomembnejšega avtobusnega postajališča Tržič
3535
VIDEM
2194. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm 3537
VOJNIK
2195. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna
3539

Stran

ŽALEC
2196. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih
priključkov na javno vodovodno omrežje
2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih
priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
2199. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
2200. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
2202. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko
2205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec
2206. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
–
Popravek odloka o zazidalnem načrtu na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda – ZN M1 (Bled)
–
Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Tišina
–
Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Negova (Gornja Radgona)
–
Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov (Hrpelje-Kozina)
–
Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na
Koroškem (Ravne na Koroškem)
–
Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Rogatec)
–
Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora (Šmarje pri Jelšah)

3539

3539
3540
3540
3541
3541
3541
3542
3542
3542
3543

3543
3543
3544
3544
3544
3544
3544
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Pravkar izšlo

Letnik ’97 na CD-ROMu
Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino (več kot 14.000 strani) uradnega lista letnika
1997. Oblika je enaka kot pri prvih dveh izdajah (letnik 1995 in 1996), ki sta imeli med uporabniki
zelo lep uspeh, predvsem zaradi izredne prijaznosti pri uporabi v okolju Windows.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami, tako da s klikom miške
takoj dobimo tisto stran, kjer je predpis objavljen. Znotraj ene številke je možno iskanje po polnem
besedilu, kopiranje besedil in tiskanje posameznih strani. Od letnika 1996 je uvedena tudi možnost
hitrega iskanja po polnem besedilu vseh številk skupaj (obstaja le nekaj posebnosti pri iskanju
besed, ki vsebujejo šumnike, za kar so pripravljena posebna navodila).
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.
Glede na to, da ČZ Uradni list RS od 1. 1. 1997 izdaja uradne liste tudi na sprotni način po
Internetu, priporočamo kombinacijo uporabe obeh oblik. Praviloma bo zgoščenka namenjena za
arhiviranje in uporabo za nazaj (izhaja enkrat letno), Internet pa za sprotno uporabo med letom.

Ob nakupu vseh treh letnikov hkrati
vam nudimo 15% popust
NAROČILNICA

Uradni list
Republike Slovenije

Naročite po faksu: 125 14 18

Število uporabnikov

Cena v SIT

1

14.000

2–5

17.500

6–10

21.800

11–25

29.000

26–50

45.000

V ceni ni upoštevan prometni davek
S tem nepreklicno naročam

qLetnik '95 na CD-ROM-u kosov

število licenc za

uporabnikov

qLetnik '96 na CD-ROM-u kosov

število licenc za

uporabnikov

qLetnik '97 na CD-ROM-u kosov

število licenc za

uporabnikov

Naročene zgoščenke mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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GRADBENI DNEVNIK
KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER
po Pravilniku o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter
o načinu označitve gradbišča (Uradni list RS, št. 35/98)
Uradni list
Republike Slovenije

N A R O Č I L N I C A

Naročite po faksu: 125 14 18
Naročene obrazce mi pošljite na naslov

S tem nepreklicno naročam

Firma – ime naročnika
Sektor – oddelek

50070 Gradbeni dnevnik

štev. blokov

50068 Knjiga obračunskih izmer - uvodni del

štev. listov

Kraj

50069 Knjiga obračunskih izmer - seznam vloženih listov

štev. listov

Datum

50067 Knjiga obračunskih izmer - obračunski list

štev. listov

Podpis pooblaščene osebe

Ulica in številka

Žig

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