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DRŽAVNI ZBOR

3181. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju (ZPOOSRP-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju

(ZPOOSRP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (ZPOOSRP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Repub-
like Slovenije na seji 17. septembra 1998.

Št. 001-22-76/98
Ljubljana, dne 25. septembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV
IN SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU

(ZPOOSRP-A)

1. člen
V zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju

razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98) se v prvem
odstavku 6. člena besedilo “letih 1998 in 1999“ nadomesti
z besedilom “letu 1998“.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:

“(3) Posebnega prispevka ne plačajo fizične osebe, ki
so upravičenci iz 13. člena tega zakona, oziroma so imele
12. aprila 1998 stalno prebivališče v objektu, za katerega
je bila potrjena ocena škode v poročilu o škodi. Ministrstvo
za okolje in prostor posreduje davčnemu organu seznam
upravičencev z območja popotresne obnove, občine pa

posredujejo seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo navedene
pogoje.

(4) Posebni prispevek, ki je zavezancem iz prejšnjega
odstavka že odmerjen, se po uradni dolžnosti odpiše.“

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.

V šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se črta
besedilo “ter v letu 1999 po stopnji 0,2%“.

V sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se
črta besedilo “V letu 1999 se posebni prispevek odmeri z
odločbo na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodni-
ne za leto 1998 in podatkov, pridobljenih na podlagi odred-
be o dostavi podatkov o odmeri dohodnine za leto 1998“.

V osmem odstavku, ki postane deseti odstavek, se
doda nov prvi stavek, ki se glasi:

“Osnova za dohodnino za leto 1998 se zmanjša za
višino posebnega prispevka iz prvega odstavka tega člena,
ne glede na vrsto dohodka, ki je vir dohodnine.“

2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v 4. točki beseda “in“

nadomesti z vejico, v 5. točki pa se pika na koncu stavka
nadomesti z besedo “in“ ter doda 6. točka, ki se glasi:

“6. refundacijo stroškov, ki jih zaradi začasne preseli-
tve nosijo v potresu prizadeti prebivalci v zvezi s koriščenjem
začasnih stanovanj oziroma drugih začasnih objektov (stroški
najemnine in stroški, ki nastanejo zaradi uporabe pitne vo-
de, elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in drugi stroški komu-
nalne oskrbe ter povečani stroški prevoza na delo in z dela)
in sicer za čas, dokler se ne vselijo v njihove obnovljene
oziroma nadomeščene objekte.“

3. člen
V 13. členu se v tretjem odstavku 1., 2., 3. in 4. točka

spremenijo, tako da se glasijo:
“1. do 60% vseh sredstev, če gre za objekt v katerem

je lastnik objekta izvajal svojo dejavnost,
2. do 80% vseh sredstev, če gre za stanovanjski ob-

jekt, v katerem je imel stalno prebivališče na dan potresa
lastnik objekta ali njegov družinski član,

3. do 80% vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt
in pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ce-
ste in objekte za zajem vode kmetije na gričevnato-hribovi-
tem območju in je na kmetiji imel stalno prebivališče na dan
potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član,

4. do višine 80% sredstev, če gre za stanovanjski ob-
jekt in pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne
ceste in objekte za zajem vode kmetije na gorsko-višinskem
območju in je na kmetiji imel stalno prebivališče na dan
potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član,“.
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4. člen
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo “A enako

0,5, če gre za objekt iz 1. točke tretjega odstavka prejšnje-
ga člena“ nadomesti z besedilom “A enako 0,6, če gre za
objekt iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega člena“, bese-
dilo v 1), 2), 3) in 4) točki pa se spremeni, tako da se glasijo:

“1) za eno ali dve osebi s stalnim prebivališčem v sta-
novanjskem objektu je standardna neto površina enaka
90 m2;

2) za tri osebe s stalnim prebivališčem v stanovanjskem
objektu je standardna neto površina enaka 115 m2;

3) za štiri osebe s stalnim prebivališčem v stanovanj-
skem objektu je standardna površina enaka 120 m2;

4) za pet oseb s stalnim prebivališčem v stanovanj-
skem objektu je standardna površina enaka 135 m2.

5. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku besedilo:
“S dodatna državna pomoč = S državna pomoč.(5. D

zajamčeni – D lastnika) / (4. D zajamčeni)“
spremeni, tako da se glasi:
“S dodatna državna pomoč = S državna pomoč.(10. D

zajamčeni – D lastnika) / (6. D zajamčeni)“.
V četrtem odstavku se beseda “petkrat“ nadomesti z

besedo “desetkrat“.“

6. člen
V 16. členu se v tretjem stavku šestega odstavka bese-

dilo “150% sredstev“ nadomesti z besedilom “170% sred-
stev“.

7. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih državne po-

moči in o rezultatih izvajanja programa popotresne obnove
objektov ter poročilo o prioritetnih nalogah nadaljnje popotre-
sne obnove za posamezno časovno obdobje, predloži vlada
Državnemu zboru dvakrat letno: ob zaključku posamezne
obnovitvene sezone (meseca decembra) in pred začetkom
novega obnovitvenega obdobja (meseca marca). Celovito po-
ročilo o realiziranih prihodkih in izplačilih za posamezno leto
popotresne obnove pa predloži vlada Državnemu zboru v
roku iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona.“

8. člen
V 27. členu se v 5. točki tretjega odstavka vejica na

koncu besedila črta in doda besedilo: “ter nudi pravno in
finančno svetovanje v zvezi z odpravo posledic potresa,“.

9. člen
V 34. členu se v drugem odstavku za besedo “dovolje-

nja“ postavi pika in črta besedilo “na obravnavi, ki se pravilo-
ma opravi na kraju samem“. Dodata se novi drugi in tretji
stavek, ki se glasita:

“Če upravni organ, ki vodi postopek izdaje gradbene-
ga dovoljenja sam ugotovi stanje stvari, se gradbeno dovo-
ljenje lahko izda v skrajšanem postopku, razen če gre za
objekt, ki je zavarovan po predpisih o kulturni dediščini. V
tem primeru se lokacijski in drugi pogoji za izdajo gradbe-
nega dovoljenja določijo neposredno na obravnavi, ki se
opravi na kraju samem.“

10. člen
V 38. členu se v sedmi alinei prvega odstavka pika na

koncu stavka nadomesti z vejico ter dodata osma in deveta
alinea, ki se glasita:

“- sanacija ali zamenjava poškodovanih armiranobeton-
skih elementov in

– sanacija nosilnih zidov.“

11. člen
Za 40. členom se doda 40.a člen, ki se glasi:

“40.a člen
(1) Izvajalci del popotresne obnove zavarujejo izpolnje-

vanje obveznosti za dobro in pravočasno izvedbo del ter za
odpravo napak v garancijskem roku z izročitvijo naslednjih
vrst finančnih zavarovanj: menice, akceptnega naloga ali
bančne garancije.

(2) Za vrednost del po posamezni pogodbi, ki so plača-
na iz sredstev državne pomoči nad 10.000.000 tolarjev,
izročijo izvajalci del popotresne obnove Državni tehnični
pisarni:

– najkasneje v roku desetih dni od sklenitve pogodbe:
brezpogojno, na prvi poziv plačljivo garancijo prvorazredne
poslovne banke, kot varščino za dobro izvedbo in pravoča-
snost izvedbe posla v višini 10% vrednosti del, ki bodo
plačana iz sredstev državne pomoči po posamezni pogodbi.
Bančna garancija mora imeti veljavnost en dan več kot je rok
za izvedbo;

– ob primopredaji del: brezpogojno, na prvi poziv plač-
ljivo garancijo prvorazredne poslovne banke, kot varščino za
odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% vrednosti
del plačanih iz državne pomoči po posamezni pogodbi.
Bančna garancija mora imeti veljavnost en dan več kot je rok
za garancijo.“

12. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek.

13. člen
Za 46. členom se dodata nova 46.a in 46.b člen, ki se

glasita:

“46.a člen
(1) Osnova za dohodnino za leto 1998 se zmanjša za

prostovoljne prispevke, ki so jih zavezanci za dohodnino v
letu 1998 vplačali do 13. junija 1998 osebam, ki so v
skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje hu-
manitarnih dejavnosti in drugim osebam, ki so prostovoljne
prispevke nakazale v potresu prizadetim v Posočju ali nepo-
sredno osebam, prizadetim v potresu, ne glede na omejitev
iz 9. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS št. 71/93,
p.2/94, 7/95 in 44/96). Zavezanec za dohodnino mora
navedeno vplačilo dokazati z ustreznimi dokumenti, ki se
glasijo na njegovo ime.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki so jim bili nakazani
prostovoljni prispevki, morajo do 31. decembra 1998 pri-
stojnemu davčnemu uradu posredovati podatke o vplačnikih
prostovoljnih prispevkov in o višini vplačanih prispevkov ter
poročilo o tem, za katere namene so bila zbrana sredstva
porabljena.

46.b člen
Sredstva, prejeta iz naslova humanitarne pomoči od

oseb iz 46. in 46.a člena zakona v letu 1998 oziroma v letu
1999, se prejemnikom, ki so upravičenci do državne pomo-
či za popotresno obnovo po tem zakonu, ne vštevajo v
davčno osnovo za leto 1998 oziroma za leto 1999.“

14. člen
(1) Postopki za določitev sredstev državne pomoči po

določbah 10., 13., 14., 15. in 16. člena zakona, začeti
pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po določbah
2., 3., 4., 5. in 6. člena tega zakona.
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(2) Če se pri pravnomočno končanih postopkih za
določitev sredstev državne pomoči po določbah zakona iz
prejšnjega odstavka, ugotovi, da so bila upravičencem do-
deljena manjša sredstva državne pomoči, kot bi jim pripada-
la po določbah tega zakona, imajo takšni upravičenci pravi-
co do razlike. V takšnem primeru ministrstvo po uradni dolž-
nosti izda dopolnilno odločbo o namenu porabe in obsegu
sredstev državne pomoči pri popotresni obnovi objektov.

(3) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja na ob-
močju popotresne obnove, začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, se nadaljujejo po določbah 9. in 10. člena tega
zakona.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 433-07/98-13/6
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3182. Zakon o spremembah zakona o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic plazenja tal in
odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu
1997 (ZZSO97-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic

plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše
in neurja v letu 1997 (ZZSO97-a)

Razglašam zakon o spremembah zakona o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posle-
dic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZSO97-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. septem-
bra 1998.

Št. 001-22-77/98
Ljubljana, dne 25. septembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O ZAGOTOVITVI

SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC PLAZENJA
TAL IN ODPRAVO POSLEDIC POZEBE, SUŠE

IN NEURJA V LETU 1997 (ZZSO97-A)

1. člen
V zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic

plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v
letu 1997 (Uradni list RS, št. 49/98) se v 3. členu drugi
odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Sredstva za ta namen se zagotovijo iz sredstev rezerv
Republike Slovenije.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 411-09/98-10/2
Ljubljana, dne 17. septembra 1998

Predsednik
Državnega zbora

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

3183. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki sta ga najela
Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega
podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni
razvoj, za izvedbo programov pri popotresni
obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike

Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga
najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije

in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope

za socialni razvoj, za izvedbo programov
pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja

Posočja (ZPOKP)

Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad
Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranja-
nje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za so-
cialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji 17. septembra 1998.

Št. 001-22-78/98
Ljubljana, dne 25. septembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA

OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI STA GA NAJELA
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

IN SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
IN OHRANJANJE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

PRI SKLADU SVETA EVROPE ZA SOCIALNI
RAZVOJ, ZA IZVEDBO PROGRAMOV

PRI POPOTRESNI OBNOVI IN SPODBUJANJU
RAZVOJA POSOČJA (ZPOKP)
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1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Sta-

novanjskega sklada Republike Slovenije in Sklada za regio-
nalni razvoj ter ohranjanja slovenskega podeželja (v nadalj-
njem besedilu: kreditojemalca) za kredit, ki ga kreditojemal-
ca najameta pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (v
nadaljnjem besedilu: kreditodajalec) v višini 959,000.000
tolarjev (Stanovanjski sklad RS 225,000.000 tolarjev, Sklad
za regionalni razvoj 734,000.000 tolarjev), za izvedbo pro-
gramov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posoč-
ja, pod naslednjimi pogoji:

– rok odplačila kredita je deset let z vključenim petlet-
nim moratorijem za odplačilo glavnice;

– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja
posamezne tranše;

– obrestna mera je obrestna mera za izbrano valuto
črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna, trimesečni
LIBOR) ali stalna (fiksna). Kreditojemalci se za obrestno
mero in valuto črpanja odločajo pred vsako posamezno
tranšo črpanja s pismenim zahtevkom kreditodajalcu in sicer
30 dni pred nameravanim črpanjem;

– plačilo obresti: obresti za spremenljivo obrestno me-
ro so plačljive četrtletno, za stalno obrestno mero pa pollet-
no. Plačilo obresti se izvrši v isti valuti kot plačilo glavnice;

– zamudne obresti so vsota enomesečnih variabilnih
obresti LIBOR za izbrano valuto in dodatnih obresti v znesku
2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita in se
obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanske-
ga plačila zapadlega zneska kredita;

– obrestno mero, ki se določa za vsako posamezno
tranšo črpanja kreditodajalec zmanjša za 50 baznih točk.

Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija
v primeru da kreditojemalca ne bosta poravnala svojih dos-
pelih obveznosti po kreditnih pogodbah, na poziv kreditoda-
jalca plačala te obveznosti namesto kreditojemalcev.

2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike

Slovenije podpiše s kreditodajalcem minister, pristojen za
finance ali njegov pooblaščenec.

3. člen
Sredstva za plačilo obveznosti Republike Slovenije iz

drugega odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/98-81/1
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3184. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Lea Chiabai, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ajdovščina.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3185. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Silvester Ipavec, na sodniško mesto sodnika za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Ajdovščina.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3186. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Anica Ponikvar, na sodniško mesto sodnice za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Logatec.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3187. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Anton Rebrica, na sodniško mesto sodnika za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Nova Gorica.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3188. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Milan Petek, na sodniško mesto sodnika za prekrške

pri Sodniku za prekrške Nova Gorica.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3189. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Igor Manfreda, na sodniško mesto sodnika za prekrške

pri Sodniku za prekrške Nova Gorica.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3190. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Magdalena Krapež, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Nova Gorica.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3191. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zdenka Čeč Paternost, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Postojna.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3192. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vesna Zobec, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Sežana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3193. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zdenka Kuret, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Sežana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3194. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena Brezec, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Sežana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3195. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zdenka Podobnik, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Škofja Loka.
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Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3196. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Stanka Hribar Žužek, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Trebnje.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3197. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Liljana Petkovšek, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Vrhnika.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3198. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjeta Klinc, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Celje.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3199. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ivan Gabrovec, na sodniško mesto sodnika za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Grosuplje.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3200. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Alojzija Štucin, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Idrija.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3201. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Petra Simona Čenčur, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Kamnik.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3202. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Karmela Lozej, na sodniško mesto sodnice za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Koper.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3203. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zdenka Masleša, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Koper.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3204. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irma Surina Kostovič, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Koper.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3205. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Edita Fabijan, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Krško.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3206. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jožica Tuljak, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Krško.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3207. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Darja Dular, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Laško.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3208. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jelka Klun, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri

Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3209. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Živa Bukovac, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ljubljana.
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Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3210. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Franc Dobrovnik, na sodniško mesto sodnika za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3211. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Polona Gale, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3212. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Lidija Medvešček, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Piran.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3213. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Janja Port, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri

Sodniku za prekrške Mozirje.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3214. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Lidija Andolšek, na sodniško mesto sodnice za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3215. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Rajko Kotnik, na sodniško mesto sodnika za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3216. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jelka Jerina Mandič, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3217. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nadija Kardelj, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3218. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja Toni, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3219. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Agneza Rotar Vidic, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3220. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tatjana Polak, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3221. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mirjam Kline, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3222. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mija Papež, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri

Sodniku za prekrške Piran.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3223. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tanja Vobner, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Ptuj.
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Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3224. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Pavlina Drmota, na sodniško mesto sodnice za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Radovljica.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3225. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Dragana Galič, na sodniško mesto sodnice za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Slovenska Bistrica.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3226. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Janica Gajšek Rojs, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Slovenska Bistrica.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3227. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Darja Škoberne, na sodniško mesto sodnice za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Slovenske Konjice.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3228. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zdenka Košir, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Slovenske Konjice.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3229. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Snježana Kranjec, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Šmarje pri Jelšah.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3230. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tanja Maras, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Šmarje pri Jelšah.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3231. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Darko Oprešnik, na sodniško mesto sodnika za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Velenje.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3232. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Metka Jazbec, na sodniško mesto sodnice za prekrške

pri Sodniku za prekrške Velenje.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3233. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jože Golič, na sodniško mesto sodnika za prekrške pri

Sodniku za prekrške Žalec.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3234. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Miklič Ogrin, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Vrhnika.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3235. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Lidija Colja Roth, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3236. 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), prvega odstavka 258.c člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maruša Tavčar, na sodniško mesto sodnice za prekrš-

ke pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/98-2/77
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

3237. Odlok o slovenskem delu Pridružitvenega
parlamentarnega odbora

Na podlagi zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okvi-
ru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarod-
ne pogodbe, št. 13/97), tretjega odstavka 48. člena, druge-
ga odstavka 324. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Sloveni-
je na seji dne 24. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o slovenskem delu Pridružitvenega

parlamentarnega odbora

I
Ta odlok določa ustanovitev, naloge, sestavo in izvo-

litev slovenskega dela Pridružitvenega parlamentarnega
odbora.
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II
Ustanovi se slovenski del Pridružitvenega parlamentar-

nega odbora.

III
Slovenski del Pridružitvenega parlamentarnega od-

bora:
– spremlja uresničevanje sporazuma o pridruženem

članstvu;
– proučuje vse vidike odnosov med Evropsko unijo in

Republiko Slovenijo;
– sodeluje in izmenjuje mnenja med Evropskim parla-

mentom in Državnim zborom;
– daje priporočila pridružitvenemu svetu, Državnemu

zboru in Evropskemu parlamentu;
– opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti.

IV
Slovenski del Pridružitvenega parlamentarnega odbora

ima predsednika, podpredsednika, devet stalnih in dvanajst
nadomestnih članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državne-
ga zbora Republike Slovenije.

V slovenskem delu Pridružitvenega parlamentarnega
odbora ima:

Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije tri
člane in tri nadomestne člane,

Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke dva čla-
na in dva nadomestna člana,

Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-
nije dva člana in dva nadomestnega člana,

Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
enega člana in enega nadomestnega člana,

Poslanska skupina Združene liste socialnih demokra-
tov enega člana in enega nadomestnega člana,

Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana in enega nadomestnega člana,

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
enega nadomestnega člana,

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
enega člana in enega nadomestnega člana.

V
V slovenski del Pridružitvenega parlamentarnega odbo-

ra se izvolijo:
za predsednico:
Darja Lavtižar Bebler, Poslanska skupina Liberalne de-

mokracije Slovenije,

za podpredsednika:
Janez Kramberger, dr. vet. med., Poslanska skupina

Slovenske ljudske stranke,

za člane:
Jelko Kacin, Poslanska skupina Liberalne demokracije

Slovenije
mag. Janez Kopač, Poslanska skupina Liberalne de-

mokracije Slovenije
Leon Gostiša, Poslanska skupina Slovenske ljudske

stranke
Miroslav Luci, dr. med., Poslanska skupina Socialde-

mokratske stranke Slovenije
Bogomir Špiletič, Poslanska skupina Socialdemokrat-

ske stranke Slovenije
Alojz Peterle, Poslanska skupina Slovenskih krščan-

skih demokratov
Franc (Feri) Horvat, Poslanska skupina Združene liste

socialnih demokratov

Zoran Lešnik, Poslanska skupina Demokratične stran-
ke upokojencev Slovenije

Roberto Battelli, poslanec italijanske narodne skupnosti,

za nadomestne člane:
Jože Lenič, Poslanska skupina Liberalne demokracije

Slovenije
Herman Tomažič, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije
Ciril Pucko, samostojni poslanec
Franc Kangler, Poslanska skupina Slovenske ljudske

stranke
Janez Per, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
Ivo Hvalica, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije
dr. Jože Zagožen, Poslanska skupina Socialdemokrat-

ske stranke Slovenije
Izidor Rejc, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih

demokratov
Aurelio Juri, Poslanska skupina Združene liste social-

nih demokratov
mag. Franc Žnidaršič, dr. med., Demokratična stranka

upokojencev Slovenije
Polonca Dobrajc, Poslanska skupina Slovenske nacio-

nalne stranke
Maria Pozsonec, poslanka madžarske narodne skup-

nosti.

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

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/71
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3238. 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 odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno nesebično in zaslužno delovanje v Zdru-
ženju multiple skleroze Slovenije v dobro invalidnih oseb
podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
Alojzu Ješelniku.

Št. 996-01-25/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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3239. 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 odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za štiridesetletno delo na področju planinstva, alpiniz-
ma in drugih področjih telesne kulture podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije
Francu Ekarju.

Št. 996-01-26/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3240. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Kot izraz državne hvaležnosti in spoštovanja do po-
membnega prispevka, ki ga je odigral pri kulturnem, du-
hovnem in civilizacijskem razvoju slovenskega naroda, po-
deljujem

zlati častni znak svobode Republike Slovenije
Cistercijanskemu samostanu Stična.

Št. 996-01-28/98
Ljubljana, dne 1. oktobra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
3241. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

postopkih zadolževanja in prevzemanja
obveznosti pravnih oseb v lasti Republike
Slovenije

Na podlagi 48.a člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in
34/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe

o postopkih zadolževanja in prevzemanja
obveznosti pravnih oseb v lasti

Republike Slovenije

1. člen
V uredbi o postopkih zadolževanja in prevzemanja

obveznosti pravnih oseb v lasti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 52/98) se prvi odstavek 7. člena spremeni
tako, da glasi:

‘Določila te uredbe, razen 11. člena, se ne nanašajo
na tiste pravne osebe, ki najemajo posojilo z ročnostjo do
šest mesecev ali posojilo, s katerim nameravajo poplačati
svoje obstoječe posojilne obveznosti pri istem upniku.’

2. člen
V 8. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
‘Določilo tega člena se ne nanaša na pravne osebe, pri

katerih je pravna podlaga za izdajanje jamstev v zakonu.’

3. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo ‘od zapored-

ne številke 10 do vključno zaporedne številke 462’ zamenja
z besedilom ‘od zaporedne številke 10 dalje’.

4. člen
V prilogi uredbe se za zaporedno številko 462 doda

zaporedna številka 463, ki glasi:
‘463 5034345 Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,

Vrbina 12, Krško’.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-02/98-4
Ljubljana, dne 24. septembra 1998

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3242. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje
stroškov za vzdrževalna dela na skupnih
objektih in napravah na melioracijskih območjih
v letu 1998

Na podlagi 95. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov

za vzdrževalna dela na skupnih objektih
in napravah na melioracijskih območjih

v letu 1998



Stran 5022 / Št. 67 / 2. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije

1. člen
S to odredbo se določi višina nadomestila za kritje

stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napra-
vah, ki znaša:

Melioracijsko območje Višina nadomestila na hektar
SIT

Lozice 309
Manče–Podnanos 3.653
Slap I. 6.000
Slap II. 3.924
Log–Zemono 3.875
Lozice 5.639
Vipavski Križ–Male Žablje 4.751
Dolenje–Ustje 3.788
Lokavško polje 5.004
Vrtovin 6.000
Brje–Žablje 4.841
Selo–Batuje 4.575
Log–Zemono III. 6.000
Ajdovsko polje III. 6.000
Lokavec III. 5.991
Šempas 5.344
Šempaske gmajne 6.000
Črniče 6.000
Dolenje 6.000
Lepenje 6.000
Podvogrsko 2.872
Pod Lokami 5.685
Prvačina I. 5.820
Prvačina II. 6.000
Bukovica 6.000
Okroglica I. in II. 5.609
Renški Podkraj 6.000
Merljaki 6.000
Vrtoče 6.000
Renče 4.386
Orehovlje–Bilje 4.709
Dornberk 6.000
Kobate 6.000
Ajševica–Šmihel 6.000
Log 6.000
Kozarica–Virje I. in II. 2.000
Kokoriči 2.000
Kokoriči II. 2.000
Virje–Vučja vas 2.000
Cezanjevci I. in II. 2.000
Ob Turji–Berkovci 2.000
Bolehnečici 2.000
Logarevci 2.000
Dobrovnik–Strehovci 2.000
Pince 2.000
Lendava 2.000
Gabrje–Lakoš 2.000
Ujret I. in II. 2.000
Kasalaš 2.000
Mostje 2.000
Borošnjak 2.000
Trimlinski pašnik 2.000
Benica–Korung 2.000
Margaš 2.000
Ob Kopici 2.000
Zatak 2.000
Pince–pašnik 2.000
Riganovec 2.000
Kovečeš 2.000
Kamovci 2.000

Melioracijsko območje Višina nadomestila na hektar
SIT

Kamovci II. 2.000
Ob Bukovici 2.000
Ginjevec–Radmožanci–Nedelica 2.000
Radmožanci 2.000
Mostje II. 2.000
Dobrovnik I. in II. 2.000
Linica 2.000
Korong 2.000
Benica–Ritaš 2.000
Kasalaš II. 2.000
Slaptinci 2.000
Lomanoše 2.000
Plitvica 2.000
Boračeva–Črešnjevci 2.000
Selišči–Kupetinci 2.000
Žihlava–Biserjane 2.000
Biserjane–Grabonoš 2.000
Grabonoš–Sp. Ivanjci 2.000
Sp. Ščavnica II. 2.000
Sp. Ivanjci–Sp. Ščavnica 2.000
Sp. Ščavnica–Lešane 2.000
Gajevci (namakalni) 7.459
Formin (namakalni) 7.337
Velika Krka (k.o. Šalovci) 2.000
Velika Krka (k.o. Krplivnik) 2.000
Velika Krka (k.o. Hodoš) 2.000
Velika Krka (k.o. Markovci) 2.000
Velika Krka (k.o. Domanjševci) 2.000
Velika Krka (k.o. Peskovci) 2.000
Velika Krka (k.o. Križevci) 2.000
Velika Krka (k.o. Dolenci) 2.000
Moravske Toplice 2.000
Noršinci 2.000
Nemčavci 2.000
Polana 2.000
Vadarci 2.000
Bodonci 2.000
Zenkovci–Topolovci 2.000
Beznovci 2.000
Predanovci 2.000
Strukovci 2.000
Puiževci 2.000
Brezovci 2.000
Gorica–Puconci (k.o. Puconci) 2.000
Gorica (k.o. Gorica) 2.000
Cankova–Tišina (k.o. Topolovci) 2.000
Cankova–Tišina (k.o. Domajinci) 2.000
Cankova–Tišina (k.o. Cankova) 2.000
Cankova–Tišina (k.o. Cankova) 2.000
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Gerlinci) 2.000
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Sveti Jurij) 2.000
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Fikšinci) 2.000
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Kramarovci) 2.000
Tešanovci 2.000
Nemčavci 2.000
Gančki pašnik 2.000
Muzge–Rakičan 2.000
Beltinci–Hrenovica 2.000
Martjanci–Cobaričečka 2.000
Berek 2.000
Lemerje 2.000
Motvarjevci–Kobilje 2.000
Martjanci–Nemščak 2.000
Grad 2.000
Kramarovci 2.000
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Melioracijsko območje Višina nadomestila na hektar
SIT

Budinski mlin 2.000
Plese–Rakičan 2.000
Šalamanci–Mlačine 2.000
Barovje–Mlačine 2.000
Markišavci 2.000
Nad Lendavskim jezerom 2.000
Martjanci–Borovlje 2.000
Šalamanci–Mlačine 2.000

2. člen
Davčna uprava Republike Slovenije oziroma krajevno

pristojni davčni urad, izda vsem lastnikom in zakupnikom
kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju odločbo o
višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na
skupnih melioracijskih objektih in napravah.

Zbrana sredstva nadomestil se vplačujejo na vplačilni
račun, ki ga ima Davčna uprava Republike Slovenije odprte-
ga pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obvez-
nosti iz odločbo po prvem odstavku tega člena, sredstva
izterja Davčna uprava Republike Slovenije na način, kot to
velja za davke iz kmetijske dejavnosti.

3. člen
Upravna enota, na območju katere leži posamezno

melioracijsko območje, predloži Davčni upravi Republike
Slovenije oziroma krajevno pristojnim davčnim uradom sez-
nam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej ured-
bi ter podatke o njihovih površinah na melioracijskem ob-
močju.

4. člen
Upravljalec oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-

stvo in prehrano odda vzdrževalna dela, ki se financirajo po
tej odredbi, v skladu s predpisi o javnih naročilih ustreznemu
izvajalcu.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-01-10 /98
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

3243. Pravilnik o nomenklaturi poklicev

Na podlagi 11. člena zakona o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za
delo, družino in socialne zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o nomenklaturi poklicev

1. člen
Ta pravilnik določa poklice, ki so podlaga za pripravo

izobraževalnih programov poklicnega oziroma strokovnega
izobraževanja.

2. člen
Nomenklatura poklicev obsega seznam poklica/ev, ti-

pična dela poklica/ev, oceno ravni zahtevnosti tipičnih del,
ime poklica, kodo poklica/ev, strokovna znanja, ki naj jih
posameznik pridobi po izobraževalnem programu, nazive
poklicne oziroma strokovne izobrazbe in stopnjo izobrazbe.

Podatki iz prejšnjega odstavka so določeni v prilogah,
ki so sestavni deli tega pravilnika.

Stopnja izobrazbe je določena v:
– prilogi I – višja strokovna izobrazba,
– prilogi I/1 – višja strokovna izobrazba – speciali-

zacija,
– prilogi II – srednja strokovna izobrazba,
– prilogi II/1- srednja strokovna izobrazba – spe-

cializacija,
– prilogi III – srednja poklicna izobrazba,
– prilogi III/1 – srednja poklicna izobrazba – spe-

cializacija,
– prilogi IV – nižja poklicna izobrazba.

3. člen
Tipična dela v okviru najznačilnejših poklicev so vsa

dela, ki se izvajajo v tehnično-tehnološkem ali organizacij-
skem zaporedju delovnega procesa.

Tipična dela se naštevajo po naslednjih principih:
1. od tistih, ki se pojavljajo redno k tistim, ki se pojav-

ljajo od časa do časa in so zanje nujno potrebna strokovna
znanja,

2. od enostavnejših in manj zahtevnih del h komplek-
snejšim in bolj zahtevnim delom.

Opis tipičnih del dopolnimo z navedbo:
1. predmetov dela oziroma sredstev, na katerih se ta

dela opravljajo,
2. delovnih pripomočkov, s katerimi se opravljajo dela

na nekem predmetu dela.

4. člen
Raven zahtevnosti dela se določa glede na:
– kompleksnost delovnih nalog,
– zahtevano znanje,
– odgovornost za vodenje,
– psiho-fizične obremenitve in fizične pogoje.
Ocena ravni zahtevnosti tipičnih del se izvede za pokli-

ce, ki so si glede na opisana tipična dela med seboj podob-
ni, in za poklice, pri katerih se opisi razlikujejo.

5. člen
Poklic tvori eno- ali več sorodnih delovnih mest, ki so

sestavljena iz različnega števila med seboj zelo podobnih
opravil oziroma delovnih nalog. Poklic je statistično analitič-
na enota, v katero se razvršča delo sorodno po vsebini in
zahtevnosti, in ki ga je opravljala, ga opravlja ali pa bi ga
lahko opravljala praviloma ena oseba.

Temeljni kriteriji sorodnosti poklicev so:
– tehnološka sorodnost poklicev (sorodnost glede na

predmet dela, delovna sredstva, tehnološke postopke),
– sorodnost potrebnih splošnih, zlasti pa strokovnih

znanj,
– sorodnost potrebnih spretnosti in delovne usposob-

ljenosti,
– možnosti za graditev poklicne kariere in
– medsebojna zamenljivost poklicev.

6. člen
Strokovna znanja so strokovno-teoretična in praktič-

na znanja, ki jih mora posameznik osvojiti v času izobra-
ževanja.
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7. člen
Naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki ga dobi

posameznik po ustreznem izobraževalnem programu zago-
tavlja izobrazbo za vse poklice, ki jih za ta naziv navaja
nomenklatura poklicev.

Naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki pokriva
več poklicev, se določa na podlagi naslednjih kriterijev:

– tehnološka sorodnost poklicev (sorodnost glede na
predmet dela, delovna sredstva, tehnološke postopke);

– sorodnost potrebnih splošnih in strokovnih znanj;
– sorodnost ključnih kvalifikacij, spretnosti in sposob-

nosti;
– sorodnost položaja poklicev v poklicni vertikali in iz-

kustveno preverjanje možnosti za graditev poklicne kariere;
– možnost mobilnosti na delu, zamenljivost pri zapo-

slovanju.
Če se v naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe

razvršča več poklicev, predstavlja naziv vse poklice enako-
vredno.

8. člen
Poklicna – strokovna izobrazba se razvršča v naslednje

stopnje:
– nižja poklicna izobrazba,
– srednja poklicna izobrazba,
– srednja strokovna izobrazba,
– višja strokovna izobrazba.

9. člen
Predlog nomenklature poklicev in analizo potreb po

poklicih z vidika dolgoročnega razvoja gospodarskega in
drugih dejavnosti predlagajo pristojne zbornice, za področja
za katere zbornice niso organizirane, pa pristojna ministrs-
tva. Nomenklaturo poklicev na predlog zbornic, za področja
za katere zbornice niso organizirane, pa pristojna ministrstva
določi minister za delo, družino in socialne zadeve.

10. člen
Predlagatelji nomenklature poklicev (zbornice ali pri-

stojna ministrstva) usklajujejo svoje predloge v okviru Centra
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje,
ki imenuje za to nalogo strokovni odbor, ki je sestavljen
partnersko iz predstavnikov delodajalcev, sindikatov in pri-
stojnih ministrstev.

 11. člen
Strokovni odbor pri odločanju o nomenklaturi poklicev:
– upošteva analizo potreb po poklicih z vidika dolgo-

ročnega razvoja gospodarstva in drugih dejavnosti,
– upošteva mednarodno primerljivost poklicev,
– upošteva predpise, ki urejajo to področje v okviru

Evropske zveze,

– presoja usklajenost nomenklature poklicev z vidika
dolgoročnega razvoja gospodarstva in drugih dejavnosti.

12. člen
Center RS za poklicno izobraževanje usklajen predlog

nomenklature poklicev posreduje v mnenje Strokovnemu
svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobra-
ževanje.

13. člen
Če strokovni svet meni, da predlagana nomenklatura ni

primerna z vidika širine poklicev, ki jih obsega posamezen
naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ali ne bi zago-
tavljala potrebne zaposlitvene in izobraževalne mobilnosti
ljudi, ali bi bilo izobraževanje v skladu s tako nomenklaturo
neracionalno in podobno, svoje pomisleke utemelji in po-
sreduje Centru RS za poklicno izobraževanje odklonilno
mnenje.

14. člen
Center RS za poklicno izobraževanje opravi usklajeva-

nje med predlagatelji nomenklature, predstavniki strokovne-
ga sveta in odborom Centra RS za poklicno izobraževanje.

15. člen
Usklajen predlog in mnenje Strokovnega sveta RS za

poklicno in strokovno izobraževanje, Center RS za poklicno
izobraževanje posreduje predlagatelju, ki ga posreduje mini-
stru za delo, družino in socialne zadeve v sprejem.

16. člen
Center RS za poklicno izobraževanje pripravi čistopis

nomenklature poklicev.

17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 17/96 in
št. 2/97) razen prilog pravilnika (Uradni list RS, št. 2/97).

18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 017-01-003/96
Ljubljana, dne 3. avgusta 1998.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve
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3244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vrednotenju kakovosti in
financiranju programa JRO

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o raziskovalni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za zna-
nost in tehnologijo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vrednotenju kakovosti in financiranju

programa JRO

1. člen
V pravilniku o vrednotenju kakovosti in financiranju

programa JRO (Uradni list RS, št. 52/98) se za prvim
stavkom drugega odstavka 5. člena doda novi stavek, ki
glasi:

»Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le
ene programske skupine.«

2. člen
Na koncu četrtega odstavka 39. člena se pika nado-

mesti z vejico in se doda novo besedilo, ki glasi:
»ki je priloga št. 7 tega pravilnika.«

3. člen
Vprašalniki A, B in C, ki so priloge št. 7, 2 in 3 tega

pravilnika se nadomestijo z novimi vprašalniki A, B in C in
so priloge št. 7, 2 in 3 tega pravilnika.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 8/98
Ljubljana, dne 25. septembra 1998.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister

za znanost
in tehnologijo
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3245. Soglasje k aktu o ustanovitvi Skavtske
fundacije, ustanove Zveze tabornikov Slovenije

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) minister za šolstvo in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Skavtske fundacije,

ustanove Zveze tabornikov Slovenije

Soglašam z aktom o ustanovitvi Skavtske fundacije,
ustanove Zveze tabornikov Slovenije s katerim je ustanovite-
ljica Zveza tabornikov Slovenije, ki jo zastopata starešina
Zoran Thaler, Slomškova ulica 25, Ljubljana, in načelnik
Zveze tabornikov Slovenije Emil Okorn, Partizanska c. 40,
Škofja Loka, ustanovila Skavtsko fundacijo, ustanovo Zveze
tabornikov Slovenije, s sedežem v Ljubljani, na Parmovi 33,
o čemer je notarka Nada Kumar iz Ljubljane, Trdinova 7,
dne 7. maja 1997 izdala notarski zapis opr. št. SV-681/96.

Št. 028-6/97
Ljubljana, dne 5. septembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3246. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Blaža
Arniča, glasbene ustanove

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) minister za šolstvo in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Fundacije Blaža Arniča,

glasbene ustanove

Soglašam z aktom o ustanovitvi Fundacije Blaža Arni-
ča, glasbene ustanove, s katerim je ustanoviteljica Blaženka
Arnič Lemež ustanovila Fundacijo Blaža Arniča, glasbeno
ustanovo, s sedežem v Ljubljani, na Erjavčevi 4, o čemer je
notarka Nevenka Tory iz Ljubljane, dne 4. septembra 1998
izdala notarsko listino pod opr. št. SV-758/98.

Št. 028-16/97
Ljubljana, dne 9. septembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE

3247. Odločba o razveljavitvi 130. točke 2. člena
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij ter o ugotovitvi neskladnosti z
ustavo 146. točka 2. člena istega zakona

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Občinskega sveta občine Škocjan, na
seji dne 17. septembra 1998

o d l o č i l o:

1. 130. točka 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94
in 56/98) se razveljavi v delu, ki se nanaša na naselja
Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh,
Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt.

2. V neskladju z ustavo je, da 146. točka 2. člena
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
ne vsebuje naselij Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje
Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt.

3. Državni zbor mora to neskladje z ustavo odpraviti do
31. 2. 1998.

4. Dokler Državni zbor ne odpravi protiustavnosti iz
prejšnje točke izreka, so naselja iz 1. in 2. točke tega izreka
sestavni del območja Občine Škocjan.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Občinski svet občine Škocjan (v nadaljevanju: vla-

gatelj) izpodbija 130. in 146. točko 2. člena zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v delu, ki se
nanaša na naselja v nekdanji Krajevni skupnosti Bučka (na-
selja Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji
Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt). Navaja, da je
zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(v nadaljevanju: ZUODNO) v prvotnem besedilu določal, da
območje Občine Škocjan obsega tudi območje teh naselij.
Podlaga za tako odločitev, navaja vlagatelj, je bil izid refe-
renduma v letu 1994, na katerem se je 61,3% volivcev na
volišču Bučka odločilo za Občino Škocjan. Pod pritiskom
peščice občanov naj bi bil Občinski svet občine Škocjan
sprejel sklep, da “ne namerava ovirati Bučke pri njeni pri-
ključitvi k Sevnici, vendar pod pogojem, če se bo tako
odločila večina občanov legitimno na referendumu”. Pobud-
nik navaja, da z odlokom o razpisu referenduma in določitvi
referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določi-
tev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referen-
duma za spremembo imen in sedežev občin (Uradni list RS,
št. 21/98) ni bil razpisan referendum za izločitev naselij iz
Občine Škocjan in za priključitev Občini Sevnica. Državni
zbor pa je na podlagi amandmaja poslanca v tretji obravnavi
zakona o spremembah in dopolnitvah ZUODNO brez raz-
prave sprejel odločitev, da se devet vasi območja Bučke
izloči iz Občine Škocjan in priključi nazaj k Občini Sevnica.
Vlagatelj navaja, da je takšna priključitev v nasprotju z zako-
nom o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 44/96 v nadaljevanju: ZPUO)
in “ustavno pravico državljanov glede samoodločbe”.

2. Državni zbor na pobudo ni posebej odgovoril, tem-
več je poslal gradivo, ki je vsebovalo magnetogram
23. izredne seje (3. točka dnevnega reda) in nekatera dru-
ga gradiva, ki se nanašajo na odločanje o zakonu o spre-
membah in dopolnitvah ZUODNO.
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B)
3. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZUODNO

je prišlo do izločitve devetih naselij iz Občine Škocjan in
njihove priključitve k Občini Sevnica, ne da bi bil poprej
izveden referendum na območju spornih naselij in na ob-
močju Občine Sevnica. Ustava določa v tretjem odstavku
139. člena, da se občina ustanovi z zakonom po poprej
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebi-
valcev na določenem območju. Navedena ustavna določba
sicer ne zahteva izrecno, da bi bilo potrebno izvesti referen-
dum tudi v primeru izločitve dela občine in priključitve k
drugi občini, vendar iz namena te ustavne določbe izhaja,
da je referendum obvezen tudi v primeru takšnih sprememb.
Določba tretjega odstavka 139. člena zagotavlja prebival-
cem območij, na katerih so predlagane teritorialne spe-
membe v mreži občin, pravico do “zaslišanja” oziroma do
demokratičnega opredeljevanja do predlaganih sprememb.
ZPUO ureja postopek za ustanovitev novih občin in za spre-
membe njihovih območij tako, da se pred vsako teritorialno
spremembo (le-ta se izvede z zakonom) obvezno izvede
referendum na prizadetih območjih. V primeru izločitve dela
občine in vključitve v drugo občino je potrebno izvesti refe-
rendum na območju, ki naj bi se po predlogu izločilo, in na
območju občine, h kateri naj bi se to območje priključilo
(15. člen ZPUO). V 26. členu ZPUO je določeno, da se
lahko območje občin spremeni le, če se je za to na ustrez-
nih referendumskih območjih izrekla večina volivcev, ki so
glasovali. Izjema od tega pravila je dopustna le, če Državni
zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti z ustavo
ali zakonom (drugi odstavek 26. člena ZPUO).

4. V primeru naselij na območju nekdanje KS Bučka ni
bil izveden postopek za izločitev dela območja občine in
priključitev k drugi občini v skladu z ZPUO. Državni zbor na
spornem območju in na območju Občine Sevnica sploh ni
razpisal referenduma. Zakonske določbe o postopku za
ustanovitev občine torej niso bile spoštovane. Ustavno sodi-
šče sicer ni pristojno za presojo skladnosti zakona (v tem
primeru ZUODNO) z drugim zakonom (v tem primeru ZPUO),
toda kršitev zakonskih določb o obvezni izvedbi referendu-
ma pred spremembo območja občine hkrati pomeni tudi
kršitev določbe tretjega odstavka 139. člena ustave. Zato je
izločitev devetih naselij iz Občine Škocjan v Občino Sevnica
protiustavna.

5. Ustavno sodišče je razveljavilo del določbe
130. točke 2. člena ZUODNO (Občina Sevnica) v delu, ki
se nanaša na sporno območje, in hkrati ugotovilo protiu-
stavno pravno praznino v 146. točki 2. člena (Občina Škoc-
jan). Državnemu zboru je naložilo, da mora protiustavno
pravno praznino zapolniti do 31. 2. 1998. Ker je zaradi
razveljavitve nastala pravna praznina (sporna naselja po raz-
veljavitvi ne bi spadala v območje nobene občine), je ustav-
no sodi-šče na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona
o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94, v nadaljeva-
nju: ZUstS) določilo način izvršitve svoje odločbe tako, da je
zapolnilo nastalo pravno praznino. Do spremembe
ZUODNO v skladu s tretjo točko izreka te odločbe so spor-
na naselja del Občine Škocjan, tako kot so bila pred spre-
membo ZUODNO. Na rednih volitvah županov in članov
občinskih svetov v letošnjem letu volilni upravičenci s stal-
nim prebivališčem na območju teh naselij uresničujejo aktiv-
no in pasivno volilno pravico v Občini Škocjan.

C)
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi 21. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v
naslednji sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodnici
ter sodniki dr. Miroslava Geč–Korošec, dr. Peter Jam-

brek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Te-
sten, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam–Lukić. 1. toč-
ko izreka je sprejelo soglasno, 2., 3. in 4. pa s sedmimi
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je
napovedal ločeno mnenje.

Št. U-I-285/98
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3248. Odločba o ugotovitvi neskladnosti z ustavo 2.
točke 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Danijela Starmana iz Kopra in drugih
(“Državljanska pobuda Slovenska Istra”), na seji dne 17. sep-
tembra 1998

o d l o č i l o:

1. 2. točka 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94
in 56/98) je v neskladju z ustavo iz razlogov, navedenih v
obrazložitvi te odločbe.

2. Državni zbor mora najkasneje v enem letu po uvelja-
vitvi te odločbe spremeniti in dopolniti zakon o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij tako, da bodo na
območju sedanje Mestne občine Koper ustanovljene obči-
ne v skladu z ustavo.

3. Organom Mestne občine Koper se podaljša mandat
do nastopa mandata organov novih občin, ki bodo ustanov-
ljene v skladu z drugo točko tega izreka.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki izpodbijajo 2. točko 3. člena zakona o

ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94 in 56/98 - v nadaljevanju: ZUODNO) in
2. člen ZUODNO, kolikor se z njim ne ustanavljajo nove
občine na območju Mestne občine Koper. Pobudniki nava-
jajo, da zakon o spremembah in dopolnitvah ZUODNO
(Uradni list RS, št. 56/98) ustanavlja Mestno občino Koper
na območju, ki je teritorialno preobsežno, tako da takšna
občina ne ustreza ustavni zasnovi občine in zakonskim po-
gojem. Pobudniki se sklicujejo na odločbi ustavnega sodi-
šča št. U-I-90/94 z dne 20. 5. 1994 (OdlUS III, 58) in
U-I- 183/94 z dne 9. 1. 1994 (OdlUS III, 122). V teh dveh
odločbah, navajajo pobudniki, je ustavno sodišče ugotovilo,
da Mestna občina Koper po teritorialnem obsegu, številu
vključenih naselij in prebivalcev in po posledični notranji
heterogenosti tako močno in očitno odstopa od ustavno
določenega koncepta občin, da ne ustreza območju, na
katerem bi bilo mogoče ustanoviti eno občino. Pobudniki
predlagajo tudi zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb
zakona.

2. Državni zbor na pobudo ni posebej odgovoril, tem-
več je poslal gradivo, ki je vsebovalo magnetogram
23. izredne seje (3. točka dnevnega reda) in nekatera dru-
ga gradiva, ki se nanašajo na odločanje o zakonu o spre-
membah in dopolnitvah ZUODNO.
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B)
3. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZUDNO je

Državni zbor spremenil teritorialno mrežo občin po poprej
opravljenem postopku, kot ga določa zakon o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list
RS, št. 44/96 – v nadaljevanju: ZPUO). Prišlo je do ustanovi-
tve novih občin in do sprememb meja med občinami. Veliko
občin je ostalo teritorialno nespremenjenih; to velja tudi za
Mestno občino Koper. Navedba pobudnikov, da je bila z
zakonom o spremembah in dopolnitvah ZUODNO Mestna
občina Koper “ustanovljena”, je zmotna. Mestna občina Ko-
per je bila ustanovljena z ZUODNO leta 1994, zakon o spre-
membah in dopolnitvah ZUODNO pa jo je pustil v nespreme-
njenem teritorialnem obsegu. Zakonodajalec se je sicer
odločil za takšno nomotehnično rešitev, da je dopolnil in
spremenil 2. in 3. člen ZUODNO v celoti, ne pa le tistih točk,
ki so se spremenile oziroma dopolnile vendar kljub temu ni
mogoče sklepati, da so bile občine, ki so nastale z ZUODNO
leta 1994, sedaj ponovno ustanovljene.

4. O ustavnosti območja Mestne občine Koper je us-
tavno sodišče odločalo najprej v zadevi št. U-I-90/94. Tedaj
je ugotovilo, da je referendumsko območje za ustanovitev
Občine Koper “po predvidenem teritorialnem obsegu, števi-
lu vključenih naselij in prebivalcev in po posledični notranji
heterogenosti tako močno in očitno odstopa od ustavno
določenega koncepta občin, da ne ustreza območju, na
katerem bi bilo mogoče ustanoviti eno občino”. Državni
zbor je ponovno razpisal referendum na istem območju, le
da je bilo določeno, da se mora izid ugotavljati za območje
vsake krajevne skupnosti posebej. Na celotnem območju in
na območju vsake krajevne skupnosti posebej so se volivci
izrekli za ustanovitev občine na celotnem referendumskem
območju. Z ZUODNO (2. točka 3. člena) je bila ustanovlje-
na Mestna občina Koper na enakem območju, kot ga je
zajemala razveljavljena določba 73. točke prvega poglavja
odloka o določitvi referendumskih območij za ustanovitev
občin (Uradni list RS, št. 22/94).

5. V zadevi št. U-I-183/94 je ustavno sodišče ugotovi-
lo protiustavnost 2. in 3. člena ZUODNO in naložilo Držav-
nemu zboru, da protiustavnost odpravi najkasneje šest me-
secev pred razpisom naslednjih lokalnih volitev. Ustavno
sodišče kot protiustavne ni ocenilo le posameznih točk 2. in
3. člena ZUODNO, ampak oba izpodbijana člena v celoti,
ker bi odprava protiustavnosti posameznih točk izpodbijanih
členov ali celo le posameznih delov točk vplivala tudi na
območja drugih občin, katerih ustanovitev ni bila ustavno
sporna. Ustavno sodišče je navedlo razloge protiustavnosti
2. in 3. člena ZUODNO. Med temi razlogi je navedlo tudi
takšne, ki se neposredno nanašajo na Mestno občino Ko-
per. V obrazložitvi odločbe je izrecno ugotovilo, da 2. točka
3. člena zakona (točka, s katero se ustanavlja Mestna obči-
na Koper) ni v skladu z ustavo (OdlUS III, str. 554). Pri tem
se je v celoti sklicevalo na odločbo v zadevi št. U-I-90/94 in
dodatno navedlo:

“V mestno občino praviloma ne morejo biti vključena
ruralna naselja, upoštevati pa je potrebno še to, da gre tudi
pri mestni občini za osnovno teritorialno enoto, v kateri
mora biti zagotovljeno uresničevanje lokalne samouprave.
Od določitve območja, kjer bo še zagotovljena ozemeljska
povezanost, na podlagi katere se oblikuje mreža medoseb-
nih in sosedskih odnosov ter zavest o pripadnosti (v tem
primeru mestni) občini, lahko zakonodajalec odstopa le toli-
ko, kolikor je to potrebno zaradi posebne narave nalog in
problemov mestne občine, ki so določene v prvem odstav-
ku 16. člena ZLS.”

6. Vlada je v juniju 1997 Državnemu zboru predložila
“Predlog za ustanovitev občin ter za določitev njihovih ob-

močij s predhodno opredelitvijo Vlade RS.” V tem aktu se je
vlada opredelila do predlogov, pobud in drugih vlog za usta-
novitev občin in za spremembo njihovih območij, poleg tega
pa je na podlagi 6. člena ZPUO sama predlagala nekatere
teritorialne spremembe. Med drugim je predlagala tudi usta-
novitev treh novih občin na območju Mestne občine Koper:
Ankaran Škofije, Dekani in Šmarje Marezige. Na podlagi
11. člena ZPUO pa je vlada 15. 1. 1998 Državnemu zboru
predložila svoje mnenje o predlogih za ustanovitev občin in
za spremembo njihovih območij. Vlada je predlagala Držav-
nemu zboru, da ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in zako-
nom določeni pogoji za ustanovitev občin Ankaran Škofije,
Dekani in Šmarje Marezige in da na teh območjih razpiše
referendum.

7. Državni zbor je z odlokom (Uradni list RS, št. 21/98)
razpisal referendum na območjih Ankaran Škofije, Dekani in
Šmarje Marezige. Na referendumu, ki je bil izveden 19. 4.
1998, se je večina volivcev na vseh treh referendumskih
območjih izrekla proti ustanovitvi občine.

8. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZUODNO
Državni zbor ni posegel v območje Mestne občine Koper,
temveč je ohranil to mestno občino v nespremenjenem ob-
segu.

9. Mestna občina Koper meri 311 kvadratnih kilome-
trov in ima 46.763 prebivalcev. Vanjo je vključenih 105
naselij. Območje Mestne občine Koper daleč presega ob-
močje mesta in mestne okolice (primestja). Mestna občina
Koper odstopa od ustavne določbe, da “mesto lahko dobi
status mestne občine” (prvi odstavek 141. člena ustave) in
od določbe drugega odstavka 16. člena ZLS, po kateri je
mestna občina “gosto in strnjeno naselje ali več naselij,
povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okoli-
co, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva”. Mestna
občina je občina, ki se ustanovi zaradi specifičnih upravljal-
skih problemov mest, ki se nanašajo na promet, varstvo
okolja, varnost ljudi, urejanje prostora itd. Zato mestna obči-
na lahko zajame samo tista primestna naselja, ki so z me-
stom povezana v enoten prostorski organizem, torej urbani-
stično strnjena.

10. Povezovanje mesta in z njim nepovezanih naselij v
eno občino ni le v nasprotju z ustavno zasnovo mestne
občine, temveč tudi z ustavno zasnovo občine nasploh.
Ustava v drugem odstavku 139. člena določa, da območje
občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s
skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. V občini kot
temeljni lokalni skupnosti povezujejo prebivalce osnovne
skupne (javne) potrebe, zavest o povezanosti in pripadnosti
najožji lokalni skupnosti. Ti elementi pa ne morejo obstajati
na območju, ki vključuje tolikšno število naselij in je po
značaju teh naselij tako heterogeno kot območje sedanje
Mestne občine Koper. O skupnih potrebah in interesih, ki
so značilni za najožjo lokalno skupnost, ni mogoče govoriti
na ozemlju, ki vključuje poleg mesta in njegove neposredne
okolice (primestja) še globoko zaledje mesta naselja, ki ne
sodijo v primestno območje. Na teh območjih se oblikujejo
drugačne potrebe in interesi kot v samem mestu in njego-
vem primestju.

11. Merila za ustanovitev občine iz drugega odstavka
139. člena sicer dajejo dokaj širok prostor lastne presoje
zakonodajalcu, vendar tako očitnih odstopanj kot v primeru
Mestne občine Koper ne dopuščajo. Protiustavnosti ob-
močja Mestne občine Koper ne spremeni dejstvo, da so se
volivci na referendumskih območjih izrekli zoper nove obči-
ne Ankaran–Škofije, Dekani in Šmarje Marezige. Tudi ZPUO
omogoča ustanovitev občine ne glede na izid referenduma.
Ta zakon v 26. členu sicer določa, da se z zakonom lahko
ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če se
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je za to na ustreznih referendumskih območjih izrekla veči-
na volivcev, ki so glasovali, vendar dopušča tudi izjemo: ne
glede na navedeno določbo se z zakonom lahko ustanovi
občina oziroma spremenijo območja občin, “če Državni zbor
oceni, da je potrebno območja občin uskladiti s pogoji, ki
jih določata ustava in zakon”.

12. Ustavno sodišče je v celoti ostalo na stališčih, ki jih
je glede Mestne občine Koper zavzelo v navedenih odloč-
bah. Ugotovilo je, da je 2. točka 3. člena ZUODNO v nas-
protju z ustavo. Ustavno sodišče je zato naložilo Državnemu
zboru, da protiustavnost odpravi, in sicer v roku enega leta
po uveljavitvi te odločbe. Hkrati je na podlagi drugega od-
stavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94) sklenilo podaljšati mandat organom Mestne
občine Koper, tako da se lahko redne volitve izvedejo na
območjih novih, v skladu z ustavo ustanovljenih občin.

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

21. člena in drugega odstavka 40. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v naslednji sestavi:
predsednik dr. Lovro Šturm in sodnici ter sodniki dr. Miro-
slava Geč–Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam–Lukić. Odločbo je sprejelo s petimi
glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica dr. Dragica
Wedam–Lukić in sodnika mag. Matevž Krivic ter dr. Lojze
Ude, ki so napovedali ločeno mnenje. Pritrdilno ločeno mne-
nje je napovedal sodnik Jambrek.

Št. U-I-301/98
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3249. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti

Ustavno sodišče je v postopku za odločitev o sporu
glede pristojnosti na zahtevo Okrajnega sodišča v Grosup-
ljem na seji dne 17. septembra 1998

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi J. V. in M. R. za denacionaliza-
cijo lastninskega deleža na nepremičninah, vpisanih pred
podržavljenjem pri vl. št. 148 in 223 k.o. D., je pristojno
Okrajno sodišče v Grosupljem.

O b r a z l o ž i t e v
A)

1. Okrajno sodišče v Grosupljem je dne 22. 6. 1998
vložilo zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti v
zadevi denacionalizacije nepremičnin, podržavljenih predni-
koma obeh vlagateljev zahteve J. V. in A. R.. V zahtevi
navaja, da je Upravna enota Grosuplje z dopisom št.
321-195/93-TR in št. 321-197/93-TR z dne 26. 6. 1997
obe zahtevi odstopila Okrajnemu sodišču z utemeljitvijo, da
ni stvarno pristojna za reševanje teh zahtev, ker naj bi bilo
premoženje podržavljeno na podlagi kupne pogodbe z dne
19. 1. 1948. Okrajno sodišče pa meni, da je do podržavlje-
nja prišlo na podlagi zaplembenih aktov takratne oblasti:
sodbe Vojaškega sodišča ljubljanskega vojnega področja v
Ljubljani št. 1501/45-16 z dne 29. 8. 1945, prisojila Okraj-

nega sodišča v Grosupljem št. Z 140/47 z dne 7. 1. 1948
in sklepa Okrožnega sodišča v Grosupljem št. 19/48-2 z
dne 20. 1. 1948 o sekvestraciji dednih deležev obeh upra-
vičencev. Kupoprodajna pogodba naj bi služila le zemljiš-
koknjižnemu vpisu. Okrajno sodišče v Grosupljem zato me-
ni, da je za odločitev o navedenih zahtevah pristojen upravni
organ.

B)
2. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91

in 31/93 - v nadaljevanju: ZDen) deli pristojnost za odloča-
nje 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 držav-
no last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grož-
nje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika
oblasti, je za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo pri-
stojno sodišče (56. člen ZDen).

3. V obravnavanem primeru sta pravna naslednika upra-
vičencev do denacionalizacije vložila zahtevo za denaciona-
lizacijo nepremičnin, ki naj bi bile podržavljene s sodbo
Vojaškega sodišča ljubljanskega vojaškega področja v Ljub-
ljani št. Sod 1501/45-16 z dne 29. 8. 1945. Navajata, da
so bile nepremičnine, ki so predmet zahteve za denacionali-
zacijo, v času podržavljenja vpisane v vl. št. 148 in 223 k.o.
D. Upravičenca do denacionalizacije naj bi bila postala so-
lastnika teh nepremičnin (vsak do 1/14) na podlagi prisojila
Okrajnega sodišča v Grosupljem št. Z 140/47 z dne 7. 1.
1948.

4. Iz priloženih listin izhaja, da je Okrajno sodišče v
Grosupljem dne 7. 1. 1948 prisodilo zapuščino, t.j. nepre-
mičnine vl. št. 148 in 223 k.o. D., dne 10. 1. 1947 umrle-
ga A. V. njegovim zakonitim dedičem. Za oba upravičenca
je veljala zaznamba utesnitve razpolaganja zaradi morebitne
zaplembe. Dne 20. 1. 1948 je Okrajno sodišče v Grosup-
ljem odredilo sekvestracijo dednih deležev obeh upravičen-
cev, ker naj bi bilo utemeljeno pričakovati, da bo izrečena
zaplemba. Dediči po pokojnem A. V. so dne 19. 1. 1948
kot prodajalci sklenili s FLRJ, zastopano po Ministrstvu za
prosveto LRS, kupoprodajno pogodbo za nepremičnine vpi-
sane v vl. št. 148 in 223 k.o. D. Odsotna upravičenca je na
podlagi odločbe Okrajnega izvršilnega odbora v Grosupljem
zastopal začasni skrbnik, ki je v njunem imenu podpisal
kupoprodajno pogodbo.

5. Ustavno sodišče je ob pregledu celotnega spisa
ugotovilo, da se zaplemba premoženja, izrečena s sodbo
vojaškega sodišča, ni mogla nanašati na solastninski delež
na nepremičninah, ker so bile le-te v času izdaje sodbe še v
lasti brata obeh upravičencev. Iz odločbe Okrajnega sodi-
šča v Grosupljem št. 64/49 z dne 24. 1. 1949, s katero je
odredilo vpis lastninske pravice na dediče, pa izhaja, da v
zvezi s prenosom nepremičnin na dediče kljub sekvestraciji
ni bilo ugovorov.

6. Sekvestracija je pomenila začasno odvzetje in po-
stavitev premoženja, za katero se je domnevalo, da bo za-
plenjeno, pod kontrolo državne uprave. Sekvestracija torej
še ni pomenila podržavljenja. Ker sekvestraciji očitno ni
sledila zaplemba, je bil v tem primeru lahko podlaga za
prehod premoženja v državno lastnino le pravni posel, ki je
tudi naveden v zemljiški knjigi. Zahteve za denacionalizacijo
so na podlagi tega pravnega posla pri pristojnem sodišču
podali tudi drugi upravičenci, ki so kot prodajalci sklenili
navedeno kupoprodajno pogodbo.

7. O tem, ali je šlo za prehod premoženja v državno
last na podlagi pravnega posla, sklenjenega brez svobodne
odločitve takratnih lastnikov, bo tudi glede zahteve navede-
nih upravičencev odločalo Okrajno sodišče v Grosupljem.
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8. Iz spisa je razvidno, da sta bili zahtevi za denaciona-
lizacijo vloženi že 8. 3. 1993. Več kot pet let je trajalo, da je
prišlo do odločitve o pristojnosti za reševanje zadeve. Us-
tavno sodišče ugotavlja, da gre še za en primer očitno
prepočasnega postopanja v denacionalizacijskih zadevah.
Na prepočasno postopanje v teh zadevah in na kršenje roka
iz prvega odstavka 58. člena ZDen je ustavno sodišče že
nekajkrat opozorilo (na primer v zadevah U-II-119/96 z dne
6. 6. 1996, U-II-351/96 z dne 5. 12. 1996, 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. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam–Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-241/98
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3250. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o
denacionalizaciji

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Združenja lastnikov razlaščenega premoženja Republike Slo-
venije na seji dne 30. septembra 1998

s k l e n i l o:

1. Izvrševanje zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji (Uradni list, RS, št. 65/98) se do
končne odločitve ustavnega sodišča zadrži.

2. Začasno zadržanje iz 1. točke izreka tega sklepa
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnik izpodbija zakon o spremembah in dopol-
nitvah zakona o denacionalizaciji (Uradni list, RS, št. 65/98
- v nadaljevanju: novela ZDen) v celoti. Navaja, da določbe
novele ZDen neposredno posegajo v že priznane pravice
denacionalizacijskih upravičencev in bistveno poslabšujejo
njihov pravni položaj v denacionalizacijskih postopkih. Po-
budnik uveljavlja kršitev načel pravne države (2. člen usta-
ve), kršitev premoženjskih upravičenj denacionalizacijskih
upravičencev, ki izhajajo iz ustavno varovane pravice do
zasebne lastnine (33. člen ustave) in kršitev načela prepo-
vedi povratne veljave predpisa (155. člen ustave). Pobudnik
predlaga, da ustavno sodišče začasno zadrži njegovo izvrše-
vanje, da bi se preprečila nepopravljiva škoda, ki bi nastala,
če bi se novela ZDen začela uporabljati. Na podlagi 27.
člena novele ZDen bi se vsi še nepravnomočno končani
postopki denacionalizacije nadaljevali po določbah novele
ZDen, ki pa po vsebini in po postopku v razmerju do določb
ZDen pomeni bistven odmik. Novela ZDen po mnenju po-
budnika oži dosedanji krog upravičencev in širi krog oseb, ki

jim je priznan položaj stranke v postopku denacionalizacije
ter omogoča poseganje v že pravnomočno končane po-
stopke denacionalizacije. Ker naj bi šlo za bistvene vsebin-
ske spremembe ZDen, ki med drugim dopuščajo tudi pose-
ge v pravnomočne odločbe o denacionalizaciji, pobudnik
meni, da bi lahko nastale nepopravljive škodljive posledice.

2. Novela ZDen s 1. členom dopolnjuje 9. člen in
vnaša med pogoje za pridobitev statusa denacionalizacij-
skega upravičenca še dodatne pogoje in s tem spreminja
dosedanjo ureditev, kdo je lahko upravičenec do denacio-
nalizacije. Hkrati pa v 2. točki prvega odstavka 23. člena
določa možnost obnove postopka v primerih, če je bila s
pravnomočno odločbo o denacionalizaciji priznana pravica
do denacionalizacije osebi, ki ne more biti upravičenec. Z
dopolnitvijo 3. točke 19. člena ZDen (prvi odstavek 4. člena
novele ZDen) se tudi naknadno onemogoča vračanje nepre-
mičnin v naravi verskim skupnostim, če gre za nepremičnine
fevdalnega izvora.

3. Ustavno sodišče ugotavlja, da navedene spremem-
be in dopolnitve veljavne ureditve denacionalizacije pomeni-
jo bistven poseg v premoženjska upravičenja, ki uživajo
ustavnopravno varstvo na podlagi 33. člena ustave (odločba
ustavnega sodišča št. U-I-107/96, Uradni list RS, št. 1/97,
OdlUS V, 174). Če bi se izpodbijana novela ZDen pričela
izvrševati, ustavno sodišče pa bi v postopku ocene ustavno-
sti teh določb ugotovilo, da niso v skladu z ustavo, bi se
podaljšal proces denacionalizacije, ki že tako traja predolgo
(skoraj sedem let). S tem bi se lahko povzročile težko po-
pravljive posledice vsem udeležencem denacionalizacijskih
postopkov. Na drugi strani pa ustavno sodišče ob upošteva-
nju tega, da bo zadevo reševalo prednostno, ni moglo ugo-
toviti nobenih škodljivih posledic, ki bi nastale zaradi zadrža-
nja.

4. Začasno zadržanje izvrševanja novele ZDen bo pri-
čelo učinkovati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Glede na to, da je zagotovljena objava tega sklepa v Urad-
nem listu RS dne 2. oktobra 1998, bo začasno zadržanje
izvrševanja novele ZDen pričelo učinkovati z dnem začetka
njene veljavnosti, to je dne 3. oktobra 1998.

5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 39.
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. Lojze Ude,
dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep
je sprejelo soglasno.

Št. UI 326/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3251. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti in
o začasnem zadržanju izvrševanja četrtega
odstavka 3. člena zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
SCT d.d., Ljubljana, in IBI p.o., Kranj, po opravljeni javni
obravnavi dne 29. septembra 1998 na seji dne 30. sep-
tembra 1998
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s k l e n i l o:

1. Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka
3. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji prav-
nih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS,
št. 30/98) se sprejme.

2. Izvrševanje določbe, navedene v prejšnji točki izre-
ka tega sklepa, se do končne odločitve Ustavnega sodišča
zadrži. V tem času Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj ne more odločiti o pritožbah zoper odločbe o preho-
du družbenega kapitala po izpodbijani zakonski določbi,
Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo pa ne more od-
ločiti o soglasju iz četrtega odstavka 20. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik SCT d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: SCT)

navaja, da je delniška družba, v kateri se proces privatizaci-
je še ni zaključil, in da je v dosedanjem postopku lastninske-
ga preoblikovanja po opravljeni reviziji odpravil vse ugotov-
ljene neskladnosti in domnevna oškodovanja družbene
lastnine. Dne 29. 5. 1997 je bilo izdano prvo soglasje na
program lastninskega preoblikovanja, dne 14. 7. 1998 pa
je skupščina družbe sprejela sklep o lastninskem preobliko-
vanju in statut družbe, na podlagi česar je bila vložena vloga
za izdajo drugega soglasja.

V času, ko naj bi bilo izdano drugo soglasje, pa bi na
podlagi izpodbijane določbe družbeni kapital pobudnika mo-
ral preiti na Slovensko razvojno družbo (v nadaljevanju:
SRD). Po mnenju pobudnika je zakonska določba, ki izred-
no hude posledice za pravno osebo – prenos premoženja
na SRD – veže na ugotovitev, da je podan zgolj sum, da je
določena oseba, zaposlena v tej pravni osebi, storila kazni-
vo dejanje, v neskladju z 2., 14., 15., 23., 27., 28. in
33. členom ustave. Navaja, da naj bi šlo za poseg v lastnin-
sko pravico upravičencev v postopku privatizacije s tem, ko
so jim upravljalske pravice odvzete in prenesene na SRD.
Za osebo, zoper katero je uveden kazenski postopek, ob-
staja le sum, da je storila kaznivo dejanje, in velja za nedolž-
no, dokler njena krivda ni ugotovljena s pravnomočno sod-
bo. Prenos premoženja na SRD naj bi bil torej vezan na
dejanje nedolžne osebe. Pravne osebe, ki lastninskega
preoblikovanja še niso zaključile, so postavljene v slabši in
neenakopraven položaj v primerjavi s pravnimi osebami, ki
so to že storile – ne glede na to, ali je bil zoper njihove
odgovorne osebe uveden kazenski postopek, in tudi ne
glede na to, ali je bila odgovorna oseba pravnomočno obso-
jena za kaznivo dejanje. Izpodbijana določba naj bi bila tudi
tako široka in nedorečena, da jo je mogoče tolmačiti na
različne načine, in naj bi zato ne dajala nikakršne pravne
varnosti.

2. Pobudnik SCT predlaga tudi začasno zadržanje izvr-
ševanja izpodbijane določbe. S prehodom družbenega ka-
pitala na SRD naj bi pri prizadetih subjektih nastali neizogib-
ni zastoji v dnevnem poslovanju in pri dolgoročni poslovni
strategiji, utrpeli pa naj bi tudi izgubo celotnega good-willa
pri poslovnih partnerjih. Izvedba lastninskega preoblikova-
nja je enkratno dejanje, ki ga ni mogoče ponoviti. Zakon
tudi ni določil, kako sanirati situacijo v primerih, če bi bil
kazenski postopek v kasnejši fazi ustavljen. Po zaključku
lastninjenja, ki ga bo izvedel nekdo drug in ne tisti, ki so ga
začeli, in bo družbeni kapital že razdeljen, nikakršna vzpo-
stavitev prejšnjega stanja ne bo več mogoča.

3. Pobudnik IBI p.o. Kranj (v nadaljevanju: IBI) navaja,
da je prejel odločbo Agencije RS za prestrukturiranje in

privatizacijo z dne 23. 3. 1998, s katero je dano prvo
soglasje za lastninsko preoblikovanje podjetja. Nadaljnje last-
ninsko preoblikovanje pa je preprečila izpodbijana določba,
na podlagi katere je agencija 28. 7. 1998 izdala odločbo o
prehodu družbenega kapitala podjetja na SRD z dnem uve-
ljavitve ZZLPPO in o ustavitvi postopka lastninskega preobli-
kovanja. Namen ZZLPPO naj bi bil pospešitev procesa pri-
vatizacije. Z izpodbijano določbo pa ta namen gotovo ne bo
dosežen. Pri pobudniku je bilo vse pripravljeno za zaključek
lastninskega preoblikovanja in je podjetje tudi že vložilo vlo-
go za izdajo drugega soglasja. Potrebno bi bilo le še soglas-
je agencije, s čimer bi bil proces lastninskega preoblikova-
nja zaključen. Za pospešitev zaključka privatizacije bi bilo
torej treba le pospešiti delo agencije. Izpodbijana določba
predpisuje sankcijo – prepoved nadaljnjega lastninskega
preoblikovanja – le zaradi uvedbe kazenskega postopka
zoper odgovorne osebe, ne da bi bilo zaradi tega postopka
družbeno premoženje kakorkoli oškodovano. Agencija je
odločila, da preide družbeni kapital na SRD z dnem uveljavi-
tve ZZLPPO zaradi postopka, uvedenega s sklepom Okrož-
nega sodišča v Kranju z dne 21. 5. 1998 zaradi kaznivih
dejanj, ki naj bi bila storjena v letih 1991 in 1992. Po
mnenju IBI je izpodbijana določba nejasna: glede opredeli-
tve dneva uvedbe kazenskega postopka, glede kroga oseb,
na katere se nanaša in glede opredelitve, za katera kazniva
dejanja gre. Določba o prehodu družbenega kapitala na
SRD z dnem uvedbe kazenskega postopka naj bi bila tudi v
nasprotju s 155. členom Ustave. Kolikor je bil kazenski
postopek uveden pred uveljavitvijo ZZLPPO, ne odgovorne
osebe ne podjetja takrat niso mogla vedeti, da se zaradi
tega ne bodo mogla lastniniti po lastnem programu. S po-
dobno utemeljitvijo kot SCT tudi IBI meni, da je izpodbijana
določba v nasprotju s 14. in 27. členom ustave.

4. Prav tako kot SCT tudi IBI predlaga začasno zadrža-
nje izvrševanja izpodbijane določbe. Na podlagi izpodbijane
določbe naj bi bil brez utemeljenega razloga zaustavljen
nadaljnji proces lastninskega preoblikovanja podjetja. Ta
proces naj bi se le podaljšal, kar je v nasprotju z nujnostjo,
da se proces lastninjenja pri pobudniku pa tudi pri drugih
podjetjih čimprej zaključi. Predlog za zadržanje izvršitve ute-
meljuje tudi s tem, da rok za lastninsko preoblikovanje pote-
če 31. 10. 1998, IBI pa bi želel ta postopek do tega roka
zaključiti po lastnem programu.

B)
5. Eden od temeljnih namenov zakona o zaključku last-

ninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvoj-
ne družbe (Uradni list RS, št. 30/98 – v nadaljevanju:
ZZLPPO) je zaključevanje lastninjenja podjetij. Zaključek
lastninjenja po opredelitvi iz 2. člena ZZLPPO pomeni pre-
hod družbenega kapitala v last in upravljanje SRD. V
3. členu so določeni roki, v katerih pride do prehoda.
ZZLPPO je pričel veljati 1. 5. 1998. Družbeni kapital podje-
tij, ki še niso pridobila soglasja Agencije RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo (v nadaljevanju: agencija) iz četrtega
odstavka 20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96 –
v nadaljevanju: ZLPP), preide v last in upravljanje SRD s
1. 11. 1998.

6. Po četrtem odstavku 3. člena ZZLPPO pa preide
na SRD družbeni kapital podjetja že z dnem uveljavitve
zakona, kolikor je bil zoper osebo, odgovorno za to pod-
jetje ali poslovanje, v zvezi s premoženjem podjetja ali
poslovanja uveden kazenski postopek. Če je bil oziroma je
kazenski postopek uveden po uveljavitvi ZZLPPO, preide
družbeni kapital takega podjetja na SRD z dnem uvedbe
kazenskega postopka. Izpodbijana določba je bila v zakon
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vnesena na podlagi amandmaja vlade, ki je kot njegov
namen navedla “preprečitev lastninjenja družbenega pre-
moženja po programu podjetja v tistih podjetjih, kjer je
ugotavljanje oškodovanja družbenega premoženja pred-
met kazenskih postopkov”.

7. Po določbi drugega odstavka 24. člena zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) je pravni interes za vložitev pobude podan, če
zakon, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno po-
sega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni po-
ložaj. ZLPP je urejal lastninsko preoblikovanje podjetij z
družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki (1. člen
ZLPP). V teh postopkih je imelo podjetje (pravna oseba)
aktivno vlogo. V okviru zakona je praviloma podjetje samo
izbralo način ali kombinacijo načinov lastninskega preobli-
kovanja (prvi odstavek 19. člena ZLPP). Pravna oseba je v
postopkih lastninskega preoblikovanja torej imela določene
pravice in obveznosti, zato ji ni mogoče odrekati pravice do
uveljavljanja pravnih sredstev bodisi zoper posamične akte
bodisi zoper predpise, ki neposredno posegajo v te postop-
ke – vključno s pravico do vložitve ustavne pritožbe oziroma
pobude za začetek presoje ustavnosti in zakonitosti predpi-
sa. Izpodbijana določba (in ZZLPPO v celoti) nedvomno
posegajo v tekoče postopke lastninskega preoblikovanja
tudi obeh pobudnikov in s tem neposredno tudi v njune
pravne interese oziroma pravni položaj. Za odločitev o izka-
zanosti pravnega interesa ni bistveno, katere ustavne pravi-
ce pobudnik navaja kot domnevno kršene. O tem ali so bile
res kršene ali ne (torej o tem, ali so trditve pobudnikov
utemeljene ali ne), bo odločilo Ustavno sodišče po izvede-
nem postopku.

8. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Presodilo bo,
ali je izpodbijana določba v skladu z ustavnimi določbami,
navedenimi v pobudi.

9. ZUstS v 39. členu določa, da lahko Ustavno sodiš-
če do končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvršitev
zakona ali drugega predpisa, če presodi, da bi zaradi njego-
vega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice.
Pri tej presoji mora sodišče pretehtati tudi posledice, ki bi
jih povzročilo zadržanje izvrševanja zakona v primeru, ko bi
odločilo, da izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo.

10. Pravna posledica prenosa družbenega kapitala na
SRD pomeni po 4. členu ZZLPPO tudi, da pridobi SRD vse
pravice delničarja oziroma družbenika (kolikor je podjetje že
organizirano v pravnoorganizacijski obliki kapitalske druž-
be), oziroma da prenehajo vsa pooblastila dosedanjih orga-
nov upravljanja podjetja (kolikor podjetje še ni organizirano v
pravnoorganizacijski obliki kapitalske družbe). V primeru, da
postane SRD na tak način edini ali večinski delničar, pome-
ni to prevzem vseh oziroma sorazmernega dela upravljalskih
upravičenj v družbi – s tem pa dejansko lahko vpliva na
upravljanje in poslovanje družbe tudi izven postopkov priva-
tizacije. Na postopek privatizacije pa zaključek lastninjenja
pri podjetjih, ki so že pridobila soglasje iz drugega odstavka
19. člena ZLPP (“prvo soglasje”), praviloma sploh ne vpliva:
postopek izvede tudi SRD na podlagi potrjenega privatizacij-
skega programa (15. člen ZZLPPO). Lastninsko preobliko-
vanje podjetij naj bi se zaključilo po potrjenih privatizacijskih
programih, kar pomeni tudi, da so morala biti vsa že ugotov-
ljena oškodovanja družbene lastnine odpravljena.

11. Ustavno sodišče je ocenilo, da bi zaradi izvrševa-
nja izpodbijane določbe lahko nastale težko popravljive ško-
dljive posledice, in tudi, da je nevarnost nastanka škodljivih
posledic, če bi se kasneje ugotovilo, da zakona ni potrebno
razveljaviti, manjša, kot pa bi bila nevarnost nastanka ško-
dljivih posledic izvrševanja izpodbijane zakonske določbe,
če bi se kasneje izkazalo, da določba ni v skladu z ustavo. V

prvem primeru bistveni in v zakonodajnem postopku deklari-
rani namen izpodbijane ureditve (“preprečiti lastninjenje druž-
benega premoženja po programu podjetja”) z zadržanjem
sploh ne bi bil prizadet, saj v primerih, na kakršne bi se
zadržanje lahko nanašalo (torej pri podjetjih, ki že imajo
prvo soglasje agencije – tista, ki ga nimajo, so namreč
prešla na SRD že 1. 8. 1998) tega namena z izpodbijano
določbo sploh ne bi bilo mogoče doseči, saj izpodbijani
zakon sam določa, da taka podjetja tudi SRD privatizira po
njihovih lastnih potrjenih programih (15. člen). V drugem
primeru, torej v primeru nezadržanja in kasnejše ugotovitve
neustavnosti izpodbijane zakonske določbe, pa bi zaradi
prenosa družbenega kapitala in s tem vseh upravljalskih
pravic na SRD lahko nastale težko popravljive škodljive po-
sledice. Popolna sprememba lastništva v vsakem primeru,
tudi kadar do tega ne pride zaradi državne oziroma zakon-
ske intervencije, pomeni dogodek, ki lahko bistveno spre-
meni odnos do podjetja pri poslovnih partnerjih. Še toliko
bolj to velja v primeru, kot je obravnavani, ko do spremem-
be lastništva pride zaradi državne (zakonske) intervencije,
podjetje (čeprav le začasno) preide posredno v državno
last, vzrok prehoda pa je uvedba kazenskega postopka “proti
osebam, odgovornim za podjetje ali poslovanje”. Posledice
takega prehoda lastništva so za podjetje nedvomno lahko
tudi škodljive (zlasti v primeru, če bi bil kazenski postopek
kasneje ustavljen ali končan z oprostilno sodbo, poprejšnji
sumi pa na pripravljenost poslovnih partnerjev za sodelova-
nje s podjetjem niso bistveno vplivali) – take možne škodlji-
ve posledice pa so za podjetje (in posredno potem tudi za
njegove kasnejše zasebne lastnike) lahko tudi zelo velike,
vsekakor pa težko popravljive.

12. Takojšen prehod družbenega kapitala na SRD v
podjetjih, ki so program lastninskega preoblikovanja že iz-
vedla in jim manjka le še soglasje agencije k preoblikovanju,
pomeni tudi ustavitev tega, v bistvu že zaključenega postop-
ka in to iz razlogov, ki na izvedeni postopek lastninskega
preoblikovanja (morda niti) nimajo neposrednega (nobene-
ga) vpliva. Kolikor obstajajo razlogi za zavrnitev soglasja po
20. členu ZLPP, bi agencija o tem lahko in morala odločiti
že na podlagi vložene zahteve podjetja za izdajo takega
soglasja. Podjetja, ki do 1. 11. 1998 ne bodo pridobila
tega soglasja, pa bodo na SRD prešla že na podlagi prvega
in tretjega odstavka 3. člena ZZLPPO – ne glede na more-
bitne prej ali kasneje uvedene kazenske postopke zoper
odgovorne osebe.

13. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (v na-
daljevanju: ministrstvo) je v svojem “odgovoru na pobudo”
(čeprav je bilo v skladu s 26. členom ZUstS pozvano le, naj
“posreduje stališče do navedb pobudnika” – odgovor na
pobudo da namreč lahko le Državni zbor kot udeleženec
postopka) med drugim sporočilo tudi svoje stališče do pred-
laganega začasnega zadržanja. Po tem stališču naj bi zadr-
žanje izvrševanja sporne določbe “povzročilo veliko škodo
zaključku lastninjenja in ustvarilo pravno praznino, ki bi na-
stala v trenutku, ko po sili zakona 31. 10. 1998 agenciji
prenehajo določena zakonska pooblastila”, češ da bi v pri-
meru, če bi ta začasna odredba učinkovala tudi po 31. 10.
1998, “ostala taka podjetja v družbeni lastnini in brez nad-
zora lastninjenja katerekoli državne institucije”. Ta trditev ne
drži in jo v svojem dopisu zanika tudi ministrstvo samo, ko v
nadaljevanju pravilno navaja, da bi tudi to zadržanje “le pre-
maknilo čas prehoda družbenega kapitala na SRD na
1. november 1998”. Če bi se to zgodilo, pa s tem “hitrost
zaključka lastninjenja”, kar je bil po stališču ministrstva te-
meljni namen obravnavanega zakona, ne bi bila povečana,
ampak zelo verjetno zmanjšana. S tem bi bila namreč pre-
prečena možnost zaključka lastninjenja po normalni poti,
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torej z izdajo drugega soglasja agencije. Seveda bo agenci-
ja lahko izpeljala svoje odločanje o izdaji drugega soglasja,
za kar ima čas samo še do konca oktobra, le v primeru, če
bo Ustavno sodišče pred tem po zadržanju sporne določbe
o njeni ustavnosti dokončno odločilo kar najhitreje, tako da
bo agencija še imela čas dokončati začeti postopek do
konca oktobra – seveda pod pogojem, da bo sporna zakon-
ska določba razveljavljena. V nasprotnem primeru, če bo
torej ugotovljeno, da sporna zakonska določba ni protiu-
stavna, kakor tudi v primeru, če Ustavnemu sodišču iz kakr-
šnegakoli razloga ne bi uspelo dokončno odločiti pred kon-
cem oktobra, pa bodo prizadeta podjetja v skladu z ZZLPPO
prešla na SRD, in sicer v prvem primeru z dnem uveljavitve
take odločbe Ustavnega sodišča, v drugem primeru pa s
1. 11. 1998. Časovna razlika med obema možnima datu-
moma je minimalna in enako tudi možna posledica te razlike
za pospešitev zaključka lastninjenja, medtem ko pa bi v
primeru nezadržanja sporne določbe in takojšnjega preho-
da prizadetih podjetij na SRD, čeprav bi se kasneje taka
ureditev izkazala za protiustavno, bila lahko s tem povzroče-
na škoda občutna in težko popravljiva, v bistvu nepopravlji-
va, in to tako za prizadeta podjetja kot gospodarske subjek-
te kakor tudi za proces njihovega dokončnega lastninskega
preoblikovanja (privatizacije) po že sprejetih programih, ka-
terih realizacija pa bi se zaradi vmesnega prehoda “nadzor-
nih pristojnosti” z agencije na SRD zelo verjetno zavlekla.

14. V zvezi z zadržanjem je na podlagi drugega odstav-
ka 40. člena ZUstS (določitev načina izvršitve, kadar je to
potrebno) Ustavno sodišče odločilo, da v času zadržanja
ministrstvo ne more odločati o vloženih pritožbah zoper od-
ločbe o prehodu družbenega kapitala po izpodbijani zakon-
ski določbi, agencija pa ne more odločati o soglasju iz
20. člena ZLPP (“drugo soglasje”). Če bi agencija štela, da
zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe pomeni isto, kot
da v tem času te določbe sploh ne bi bilo in bi kljub zadrža-
nju izdala omenjeno drugo soglasje, bi to ne bilo združljivo z
morebitno kasnejšo odločitvijo Ustavnega sodišča, da iz-
podbijana določba ZZLPPO ni v neskladju z ustavo. More-
bitna zavrnitev pritožbe zoper prenos družbenega kapitala s
strani ministrstva pa bi lahko po nepotrebnem zapletla polo-
žaj v primeru, da bi bila v končni odločitvi Ustavnega sodiš-
ča izpodbijana zakonska določba spoznana za neustavno.
Da bi se preprečili nepotrebni zapleti in spori, ki bi iz tega
lahko nastali, je Ustavno sodišče izrecno odločilo, kako je
glede tega vprašanja treba ravnati – ne da bi se s tem
opredelilo tudi do načelnega vprašanja, ali ima v takih in
podobnih primerih zadržanje izvrševanja izpodbijane zakon-
ske določbe že smo po sebi tak učinek in v takem primeru
izrecno urejanje tega vprašanja v izreku sklepa o zadržanju
izvrševanja niti ne bi bilo potrebno, ampak bi na to posledi-
co zadržanja lahko opozorilo samo v obrazložitvi sklepa.

C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki
dr. Miroslava Geč – Korošec, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragi-
ca Wedam – Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je
sprejelo soglasno.

Št. UI 302/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE

3252. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju
sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino

Na podlagi 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o
poslih s tujino (Uradni list RS, št. 60/92) in 23. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
guverner Banke Slovenije

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
N A V O D I L A

o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja
o poslih s tujino

1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o

poslih s tujino (Uradni list RS, št. 8/93, 19/93, 11/96,
11/97, 23/97, 13/98 in 26/98) se v 21. točki pod I.B. in
II.B. SPREMEMBE V ČETRTLETJU za odstavek, ki se zač-
ne z besedami “Vrstica 2: obveznik prikaže celotno vrednost
blaga izvoženega/uvoženega po carinskih deklaracijah ...”
doda nov odstavek, ki glasi:

“Poročevalec, ki izvaža kot posrednik v svojem imenu
za tuj račun, je dolžan vrednost izvoženega/uvoženega bla-
ga iz vrstice 2 specificirati po matičnih številkah naročnikov
izvoza/uvoza, če so naročniki vpisani na izvoznem/uvoz-
nem ECL v polju 2/8.”

2
V isti točki navodila se za odstavek, ki se začne z

besedami “Vrstica 4: obveznik prikaže vsa plačila za bla-
go ...” doda nov odstavek, ki glasi:

“Poročevalec je dolžan vrednost prejetih/danih plačil
za blago iz vrstice 4 specificirati po vrsti plačila na a. plačila
prejeta/dana prek domačih bank (obr. 743/1450), b. plači-
la na/iz devizni(ega) račun(a) v tujini (poročilo C), c. plačila v
devizni gotovini pri/iz blagajne in d. plačila dana direktno s
strani tujega kreditodajalca tujim dobaviteljem.”

3
V isti točki navodila se za odstavek, ki se začne z

besedami “Vrstica 6: obveznik vključi vrednost vseh plačil
prejetih in plačanih nerezidentu za opravljene storitve ...”
doda nov odstavek, ki glasi:

“Poročevalec je dolžan vrednost prejetih/danih plačil
za storitve iz vrstice 6 specificirati po vrsti plačila na a.
plačila prejeta/dana prek domačih bank (obr. 743/1450),
b. plačila na/iz devizni(ega) račun(a) v tujini (poročilo C), c.
plačila v devizni gotovini pri/iz blagajne in d. plačila dana
direktno s strani tujega kreditodajalca tujim dobaviteljem.”

4
V isti točki navodila se za odstavek, ki se začne z

besedami “Vrstica 18: obveznik poroča o vzpostavitvi terja-
tev/obveznosti na osnovi danih/prejetih avansov ...” doda
nov odstavek, ki glasi:

“Poročevalec je dolžan vrednost danih/prejetih avan-
sov za blago iz vrstice 18 specificirati po vrsti plačila na a.
plačila prejeta/dana prek domačih bank (obr. 743/1450),
b. plačila na/iz devizni(ega) račun(a) v tujini (poročilo C), c.
plačila v devizni gotovini pri/iz blagajne in d. plačila dana
direktno s strani tujega kreditodajalca tujim dobaviteljem.”
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5
V isti točki navodila se za odstavek, ki se začne z

besedami “Vrstica 19: obveznih poroča o vzpostavitvi terja-
tev/obveznosti na osnovi danih/prejetih avansov ...” doda
nov odstavek, ki glasi:

“Poročevalec je dolžan vrednost danih/prejetih avan-
sov za storitve iz vrstice 19 specificirati po vrsti plačila na a.
plačila prejeta/dana prek domačih bank (obr. 743/1450),
b. plačila na/iz devizni(ega) račun(a) v tujini (poročilo C), c.
plačila v devizni gotovini pri/iz blagajne in d. plačila dana
direktno s strani tujega kreditodajalca tujim dobaviteljem.”

6
To navodilo začne veljati dne 30. 9. 1998 in se upo-

rablja za poročanje na obrazcih SKV za podatke o kratko-
ročnih komercialnih terjatvah in obveznostih do tujine od
tretjega četrtletja 1998 naprej.

Št. 28.70-1303/98
Ljubljana, dne 29. septembra 1998.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3253. Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo
sredstev fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi 14. člena odloka o ustanovitvi fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/98) je svet fundacije na 10. seji dne 27. 7.
1998 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih in pogojih za uporabo sredstev

fundacije za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa način razporeditve sredstev, pogoje

za sofinanciranje izvajalcev programov, postopek za izbor
izvajalcev in merila za izbor izvajalcev, katerih programi se
financirajo oziroma sofinancirajo iz sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v na-
daljnjem besedilu: fundacija).

II. NAČIN RAZPOREDITVE SREDSTEV

2. člen
V skladu s finančnim načrtom za tekoče leto se sred-

stva za naloge iz 12. člena odloka o ustanovitvi fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v na-
daljnjem besedilu: odlok) razdelijo na naslednji način:

– za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot
50% sredstev,

– za gradnje športnih objektov ne manj kot 40 in ne
več kot 50% sredstev,

– za raziskovanje in razvoj športa ne manj kot 4 in ne
več kot 12% sredstev,

– za založništvo v športu ne manj kot 2 in ne več kot
4% sredstev.

Za programe, ki jih je treba nujno izvesti, in za delova-
nje fundacije se lahko v letnem programu predvidi do 5%
sredstev fundacije.

3. člen
Za sofinanciranje programov iz 2. člena tega pravilni-

ka lahko kandidirajo izvajalci, ki so določeni v 13. členu
odloka.

Športne dejavnosti

4. člen
S sredstvi za športne dejavnosti se sofinancirajo:
– dejavnosti vrhunskega športa – programi reprezen-

tanc do 40%,
– dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerje-

nih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc
do 40%,

– dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športna rekreacija do 20%,

– drugi programi do 10% sredstev.
Sredstva za športne dejavnosti, ki jih namenja fundaci-

ja, lahko predstavljajo največ 50% vrednosti dejavnosti.

Gradnja športnih objektov

5. člen
S sredstvi za gradnje športnih objektov se sofinanci-

rajo:
– novogradnje,
– rekonstrukcije športnih objektov,
– adaptacije športnih objektov,
– vzdrževanja športnih objektov.
Izjemoma lahko svet fundacije (v nadaljnjem besedilu:

svet) nameni sredstva za pridobitev dokumentacije (projek-
te), vendar le-ta ne smejo presegati 5% vseh sredstev, na-
menjenih gradnji športnih objektov.

Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja
fundacija, lahko predstavljajo največ 30% predračunske
vrednosti celotne investicije.

Raziskovanje in razvoj športa

6. člen
S sredstvi za raziskovanje in razvoj športa se sofinanci-

rajo:
– nakupi tehnologij, ki so potrebne za spremljanje in

razvoj treninga,
– programi spremljanja in razvoja treninga,
– manjkajoči programi za strokovno usposabljanje in

izobraževanje v športu,
– štipendije za usposabljanje in izobraževanje strokov-

nih delavcev v športu,
– izbrani znanstveno raziskovalni projekti.
Sredstva za raziskovanje in razvoj športa, ki jih name-

nja fundacija, lahko predstavljajo največ 75% vrednosti
programa.
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Založništvo v športu

7. člen
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira na-

slednja strokovna in znanstvena literatura na vseh medijih s
področja športa:

– strokovne knjige,
– strokovne in znanstvene revije oziroma deli revij s

strokovno ali znanstveno tematiko,
– zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in pos-

vetov.
Sredstva za založniško dejavnost, ki jih namenja funda-

cija, lahko predstavljajo največ 70% stroškov. Pod prvo in
drugo alineo prvega odstavka tega člena fundacija sofinan-
cira stroške tiska in avtorskih honorarjev, pod tretjo alineo
prvega odstavka tega člena pa stroške tiska.

III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
PROGRAMOV

Športne dejavnosti

8. člen
Za sofinanciranje dejavnosti iz 4. člena tega pravilnika

lahko kandidirajo izvajalci, če:
– so v programe iz prve alinee vključeni športniki med-

narodnega, svetovnega in perspektivnega razreda,
– so v programe iz druge alinee vključeni športniki,

usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,
– za programe iz tretje in četrte alinee predložijo pred-

videno število vključenih udeležencev.
Vsi izvajalci morajo predložiti natančno vsebino progra-

ma, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne
stroške in finančni načrt programa.

Gradnja športnih objektov

9. člen
Na objavljenih razpisih fundacije lahko kandidirajo last-

niki športnih objektov oziroma investitorji novogradnje, re-
konstrukcije, adaptacije ali vzdrževalnega dela na športnih
objektih.

Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja
fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena naj-
več enkrat.

Za sofinanciranje novogradenj in rekonstrukcij športnih
objektov lahko kandidirajo investitorji, ki predložijo lokacij-
sko dokumentacijo in investicijski program. Investitorjem se
odobrena sredstva nakažejo po predložitvi gradbenega do-
voljenja, ki ga morajo investitorji predložiti najkasneje do
31. 8. tekočega leta.

Za sofinanciranje adaptacij in vzdrževanj športnih ob-
jektov lahko kandidirajo investitorji, ki predložijo investicijski
program in odobreno priglasitev del pristojnega upravnega
organa.

Za dokazovanje javnega interesa v investicijah, ki bodo
kandidirale za sredstva fundacije, je treba predložiti program
nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zve-
ze ali občine, ki je potrjen s strani pristojnega organa in iz
katerega bo razvidna vloga, položaj in pomen športnega
objekta in investicije.

Investitorji morajo s sredstvi, pridobljenimi s strani fun-
dacije, razpolagati v skladu z zakonom o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97).

Raziskovanje in razvoj športa

10. člen
Za sofinanciranje programov iz 6. člena tega pravilnika

lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo projekt, iz katerega
mora biti razvidna vsebina in natančni finančni načrt.

Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki so potrebne za
spremljanje in razvoj treninga, in programov spremljanja in
razvoja treninga morajo izvajalci programov dokazati pro-
storske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo
izvedbo programov, ter imeti zagotovljeno najmanj 50% sred-
stev iz drugih virov.

Izvajalci manjkajočih programov za strokovno usposab-
ljanje in izobraževanje v športu morajo dokazati, da imajo za
izvedbo programov usposabljanja in/ali izobraževanja us-
trezno koncesijo Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljnjem
besedilu: MŠŠ).

Kandidati za štipendije za usposabljanje in izobraževa-
nje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipen-
dije doma in v tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacional-
ne športne zveze. Za domače programe morajo dokazati, da
se bodo udeležili programov usposabljanja ali izobraževanja
z ustrezno koncesijo MŠŠ.

Za sofinanciranje izbranih znanstveno raziskovalnih pro-
jektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki imajo znans-
tveno raziskovalne projekte sofinancirane v okviru Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo (aplikativni projekti, CRP).

Založništvo v športu

11. člen
Za sofinanciranje programov iz 7. člena tega pravilnika

lahko pridobijo sredstva kandidati, ki predložijo:
– vsebinski opis dela,
– natančni finančni načrt.
Za sofinanciranje strokovnih knjig morajo kandidati pred

izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno mnenje dveh re-
cenzentov. Enega recenzenta določi svet, drugega pa Fa-
kulteta za šport (v nadaljnjem besedilu: FŠ) ali pristojna
nacionalna panožna športna zveza.

Za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih revij oziroma
delov revij s strokovno ali znanstveno tematiko mora kandi-
dat predložiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdru-
ženja športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS – ZŠZ), FŠ
ali pristojne nacionalne panožne športne zveze.

IV. POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCEV

12. člen
Izvajalce letnega programa fundacije se izbere v skladu

z določili 13. člena odloka. Javni razpis za prihodnje leto se
objavi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem
listu Republike Slovenije. Prosilci oddajo vloge do 15. de-
cembra tekočega leta. Strokovne komisije sveta fundacije
pripravijo predlog razdelitve sredstev do 28. februarja pri-
hodnjega leta.

V. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV

Športne dejavnosti

13. člen
Pri izboru programov dejavnosti športne vzgoje otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, imajo
prednost programi, v katere so vključeni športniki medna-
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rodnega in svetovnega razreda, ki so v tekočem letu dosegli
pomembnejše rezultate, oziroma perspektivni športniki in
športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ki so v
letu pred tem dosegli pomembnejše rezultate. Rezultate
ovrednoti OKS – ZŠZ oziroma združenje ali zveza, v katero
je športnik vključen, če to združenje ali zveza ni članica OKS
– ZŠZ.

Pri izboru programov dejavnosti interesne športne vgo-
je otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne
rekreacije ter drugih programov imajo ob enakih pogojih
prednost programi športnih društev in njihovih združenj ozi-
roma zvez.

Gradnja športnih objektov

14. člen
Za sofinanciranje programov iz prve in druge alinee

5. člena tega pravilnika lahko investitorji predložijo mnenje
pristojne službe MŠŠ – sektorja za šport o ustreznosti ob-
jekta. V primeru, da za sredstva gradnje športnih objektov
kandidirajo investitorji iz iste panoge, lahko svet zaprosi za
mnenje in prednostno razvrstitev prošenj nacionalno panož-
no športno zvezo oziroma drugo krovno organizacijo.

Prednost pri izboru imajo investicije, ki so opredeljene
hkrati v programu investicij nacionalnih panožnih športnih
zvez in programu investicij na področju športa v občinah.
Prednost imajo investicije, ki so v obeh programih uvrščene
višje na prednostni lestvici in zagotavljajo pogoje za vadbo
večjemu številu prebivalstva (izvajanje programa športne
vzgoje v šoli, interesne vadbe otrok in mladine, izvajanje
programov športnih društev, ki so v javnem interesu, in
vadba rekreativnih skupin).

Raziskovanje in razvoj športa

15. člen
Prednost pri izboru programov raziskovanja in razvoja

športa imajo programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 10. člena in
so ob enakih pogojih finančno ugodnejši za uporabnike.

Založništvo v športu

16. člen
Prednost pri izboru programov založništva v športu ima-

jo programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena in so ob
enakih pogojih finančno ugodnejši za uporabnike.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko se pridobi soglasje

Državnega zbora Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 27. julija 1998.

Predsednik
sveta fundacije

Tone Vogrinec l. r.

3254. Pravila fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi 23. člena odloka o ustanovitvi fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/98) je svet fundacije na 9. seji dne 2. 6. 1998
sprejel

P R A V I L A
fundacije za financiranje športnih organizacij

v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravila določajo znak fundacije, urejajo organizacijo

fundacije, način dela organov in strokovnih teles fundacije,
pravila postopka sprejemanja odločitev pri izvajanju dejavno-
sti, pogoje in postopek imenovanja predsednika, podpred-
sednika, direktorja ter članov strokovnih komisij fundacije
ter merila in pogoje za izplačevanje sejnine in povračila
drugih stroškov za člane organov fundacije.

2. člen
Fundacija je pravna oseba javnega prava s pravicami,

obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po zakonu, odloku
o ustanovitvi, po teh pravilih, pravilniku o merilih in pogojih
za uporabo sredstev fundacije in drugih splošnih aktih.

3. člen
Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije.

Znak fundacije je sestavljen iz črk F in Š ter dveh debelih
puščic; prva izhaja iz dna črke Š in se v polkrožnem loku
končuje v dnu črke F, druga pa izhaja iz vrha črke F in se v
polkrožnem loku končuje kot strešica črke Š.

II. ORGANI FUNDACIJE

4. člen
Organi fundacije so svet fundacije, direktor in strokov-

ne komisije.

1. Svet fundacije

5. člen
Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet) upravlja

fundacijo in opravlja naloge, določene v 20. členu odloka o
ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odlok).

6. člen
Predsednik sveta

Predsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na redni
seji, ki se opravi najkasneje v 30 dneh od imenovanja članov
sveta. Predsednika sveta izvolijo člani sveta z večino glasov
vseh članov.

Kandidata za predsednika sveta predlagajo člani sveta.
Glasuje se tajno z glasovnicami. Če je za predsednika sveta
predlaganih več kandidatov, se kandidate uvrsti na glasovni
listič po abecednem redu. Če v prvem glasovanju nihče ne
dobi večine glasov, se na listo za drugo glasovanje uvrstita
tista dva, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov. Če
nobeden od kandidatov v drugem krogu ne dobi večine
glasov vseh članov sveta, je za predsednika sveta izvoljen
tisti kandidat, ki dobi večino glasov navzočih članov.
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7. člen
Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo.
Predsednik sveta zlasti:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta,
– skrbi za izvajanje pravil, pravilnika o merilih in pogojih

za uporabo sredstev fundacije in drugih aktov sveta,
– obvešča javnost o delu sveta fundacije,
– opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta.
Predsednik sveta je za svoje delo odgovoren svetu.

8. člen
Razrešitev predsednika lahko predlagajo najmanj trije

člani sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno.
Predsednik je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina
navzočih članov sveta.

9. člen
Podpredsednik sveta

Podpredsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na red-
ni seji z večino glasov vseh članov sveta.

Kandidata za podpredsednika sveta predlagajo člani
sveta. Glasuje se tajno z glasovnicami. Če je za podpred-
sednika sveta predlaganih več kandidatov, se kandidate
uvrsti na glasovni listič po abecednem redu. Če v prvem
glasovanju nihče ne dobi večine glasov, se na listo za drugo
glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v prvem glasovanju preje-
la največ glasov. Če nobeden od kandidatov v drugem kro-
gu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za podpred-
sednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov
navzočih članov.

10. člen
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku sveta pri

njegovem delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne
naloge iz njegove pristojnosti. Če je predsednik sveta zadr-
žan ali iz drugih razlogov ne more opravljati svoje funkcije,
ga nadomešča podpredsednik.

11. člen
Razrešitev podpredsednika lahko predlagajo najmanj

trije člani sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen
pisno. Podpredsednik je razrešen, če je za razrešnico gla-
sovala večina navzočih članov sveta.

12. člen
Odločanje

Svet odloča na sejah.
Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov

in sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
Svet z večino glasov vseh članov sprejme pravila funda-

cije in pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije.

13. člen
Glasovanje

Glasovanja so javna, razen tistih, za katera svet z veči-
no glasov odloči, da so tajna, in glasovanja o volitvah.

2. Direktor

14. člen
Poslovodni organ fundacije je direktor.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje

naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo,
– da ni član sveta,
– je državljan Republike Slovenije,
– ima izkušnje pri vodenju.

15. člen
Direktorja fundacije (v nadaljnjem besedilu: direktor)

imenujejo člani sveta na redni seji sveta na podlagi javnega
razpisa. Če javni razpis ni uspešen, se ponovi. Če je za
direktorja prijavljenih več kandidatov in v prvem glasovanju
noben ne dobi večine, se na listo za drugo glasovanje uvrsti-
ta tista dva, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov.
Direktorja izvolijo člani sveta s tajnimi glasovnicami z večino
glasov vseh članov sveta. Kandidati so na glasovnem lističu
razvrščeni po abecednem vrstnem redu. Če nobeden od
kandidatov v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh
članov sveta, se razpis takoj ponovi.

16. člen
Kadar zaradi neuspešnega razpisa ali zaradi razrešitve

direktorja ni mogoče pravočasno imenovati direktorja, svet
imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Kandidate predlagajo
člani sveta.

Za v.d. direktorja je lahko predlagan kandidat, ki izpol-
njuje pogoje iz 14. člena pravil. Kandidat je imenovan z
večino glasov navzočih članov sveta do imenovanja direktor-
ja, vendar najdlje za dobo enega leta.

17. člen
Direktor lahko s sredstvi fundacije razpolaga samo za

namen in v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi.
Direktor je odgovoren za razpolaganje s sredstvi funda-

cije v skladu z odlokom.
Omejitev porabe sredstev za poslovanje se lahko spre-

minja glede na potrebe fundacije, vendar mora direktor skr-
beti, da višina sredstev, potrebnih za poslovanje fundacije,
ne ogroža premoženja, potrebnega za izpolnjevanje name-
nov fundacije.

18. člen
Če sklep sveta ni v skladu z zakoni ali drugimi podza-

konskimi akti, direktor o tem pisno obvesti svet. V primeru,
da svet vztraja pri izvršitvi takšnega sklepa, direktor pisno
obvesti ustanovitelja.

19. člen
Direktor pripravi predlog letnega programa dela, pred-

log pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev ter
predloge drugih splošnih aktov fundacije.

20. člen
Če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z odlokom

oziroma s pravili, ga svet lahko predčasno razreši. Razreši-
tev direktorja lahko predlagajo najmanj trije člani sveta. Pred-
log za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Direktor je
razrešen, če za razrešnico glasuje večina navzočih članov
sveta, in k njegovi razrešitvi da soglasje Državni zbor.

3. Strokovne komisije

21. člen
Strokovne komisije pripravljajo predloge gradiv za seje.

Pri tem sodelujejo z direktorjem. Pri svetu delujejo strokov-
ne komisije za:

– športne dejavnosti,
– gradnjo športnih objektov,
– raziskovanje in razvoj športa in
– založništvo v športu.
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22. člen
Strokovna komisija ima najmanj tri člane iz vrst članov

fundacije. Kandidate za člane strokovne komisije predlaga
svet. Mandatna doba članov strokovne komisije poteče s
potekom mandata sveta, ki jih je imenoval.

Člani strokovne komisije izmed sebe z večino glasov
izvolijo predsednika.

III. IZPLAČEVANJE SEJNIN IN POVRAČILO STROŠKOV

23. člen
Člani sveta in direktor imajo za udeležbo na rednih in

izrednih sejah sveta pravico do izplačila sejnine.
Člani sveta, direktor in člani strokovne komisije, ki so-

delujejo na sejah strokovne komisije, imajo pravico do izpla-
čila sejnine.

Člani sveta, direktor in člani strokovnih komisij imajo
pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji
(dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja).

IV. POGODBENA RAZMERJA

24. člen
Direktor kot poslovodni organ fundacije za potrebe

fundacije (pravno, finančno svetovanje, strokovno svetova-
nje s področja športa itd.) sklepa pogodbe s fizičnimi in
pravnimi osebami na podlagi sklepov sveta.

25. člen
Na predlog direktorja svet fundacije z večino glasov

odloča o sistemizaciji delovnih mest glede na potrebe fun-
dacije.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Določbe 15. člena teh pravil ne veljajo za prvo imeno-

vanje direktorja po ustanovitvi fundacije, če kandidat izpol-
njuje pogoje.

27. člen
Organizacija in način dela organov fundacije se uredi s

poslovnikom, ki ga sprejme svet fundacije.

28. člen
Spremembo pravil lahko predlagajo najmanj trije člani

sveta in direktor. O predlogu za spremembo pravil glasujejo

3255. Sprememba tarife za opravljanje pomorske
pilotaže na območju teritorialnega morja in
notranjih morskih voda Republike Slovenije

Na podlagi 41. člena zakona o lukah (Uradni list SRS,
št. 7/77, 29/86) družba Piloti Koper, pomorska pilotaža,
d.o.o., Koper objavlja

S P R E M E M B O  T A R I F E
za opravljanje pomorske pilotaže na območju
teritorialnega morja in notranjih morskih voda

Republike Slovenije

1. člen
Spremembe in dopolnitve tarife za opravljanje pomor-

ske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih
morskih voda Republike Slovenije, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 49/98, se prenehajo uporabljati s 1. januarjem
1999.

2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Koper, dne 15. septembra 1998.

Piloti Koper,
pomorska pilotaža, d.o.o., Koper

direktor
kap. Valentin Valenčič l. r.

člani sveta na redni seji. Sprememba pravil mora biti spreje-
ta z večino glasov vseh članov sveta. Pravila stopijo v velja-
vo, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije.

29. člen
Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov sveta

in stopijo v veljavo, ko da k njim soglasje Državni zbor
Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 2. junija 1998.

Predsednik
sveta fundacije

Tone Vogrinec l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

3256. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 45/97 - odl. US, 56/98), ter 26. in 85. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97
in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na izredni seji
dne 18. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto

1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne

občine Ljubljana za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in
upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in
dolgovi.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog,

ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ljublja-
na.

Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter ra-
čun financiranja skupaj s prilogami, ki tvorijo posebni del proraču-
na in je sestavni del tega odloka.

Bilanca prihodkov in odhodkov vključuje tudi prihodke in
odhodke za urejanje stavbnih zemljišč in Stanovanjskega sklada
mestne občine Ljubljane.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo

31.234,847.000 SIT.
Odhodki proračuna za leto 1998 znašajo 31.234,847.000

SIT od tega:
– financiranje zagotovljene porabe – 17.809,436.000 SIT,
– financiranje drugih dogovorjenih nalog – 13.425,411.000

SIT.
4. člen

Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in od-
hodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Mestne občine Ljubljana.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v

skladu s predpisi ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za
posamezno vrsto prihodkov.

Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina
Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.

6. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim

letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi
oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki so dolžni Oddelku za
finance mestne uprave mestne občine Ljubljana predložiti finanč-
ne načrte za leto 1998 s primerjalnimi podatki preteklega leta in
programe investicij za celotno obdobje izvajanja investicij, najpoz-
neje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo
poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni
odbor.

7. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom

proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci
postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za name-
ne, ki so določeni s proračunom.

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena
iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga
pooblaščena oseba kot odredbodajalec.

8. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziro-

ma pristojnost uporabnika se sorazmerno poveča ali zmanjša ob-
seg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega
odstavka odloča mestni svet na predlog župana.

9. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne

prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prerazpore-
dijo drugim proračunskim uporabnikom. O prerazporeditvi odloča
mestni svet.

10. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska

rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvi-
denih oziroma premalo predvidenih odhodkov.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča žu-
pan. O odločitvi obvesti mestni svet na njegovi naslednji seji.

III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV

11. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.

12. člen
Sredstva za plače zaposlenim se uporabnikom zagotavlja

mesečno glede na število zasedenih delovnih mest in poklicnih
funkcij v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje
plač zaposlenih pri teh uporabnikih.

13. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom

dodeljujejo sredstva za: regres za letni dopust, jubilejne nagrade,
odpravnine ob upokojitvi, sredstva za zagotavljanje pravic trajno
presežnim delavcem in solidarnostne pomoči.

14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma

dodeljujejo na podlagi predloženih dokumentov o že opravljenih
storitvah, dobavah oziroma nabavah. Pri tem višina dodeljenih
sredstev ne more presegati mesečnih dvanajstin na proračunskih
postavkah zagotovljenih sredstev.

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih ob-
veznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pri-
de do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za
zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v tekočem delu
posebnega dela proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še
omogoča delovanje uporabnikov.

15. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v

javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določe-
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no v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in
zakoni.

16. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih

dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na
podlagi predhodnega soglasja župana oziroma oddelka za finance
in ob primernem zavarovanju predplačila.

17. člen
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje se uporab-

ljajo v skladu z letnim planom.

18. člen
Uporabnikom proračuna se zagotavljajo sredstva za amorti-

zacijo do višine, ki je zagotovljena s proračunom.
Uporabniki uporabljajo amortizacijo za ustrezne namene iz

17. člena.

19. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki

med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno
zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10 %. Če prihodki proraču-
na do 30. 11. pritekajo v višini, ki je za 10% ali več manjša od
predvidenega plana, župan predlaga sprejem spremembe odloka
o proračunu.

Za del proračuna, ki je namenjen delovanju mestnega sveta,
njegovih delovnih teles, strokovne službe mestnega sveta in volil-
ne komisije je odredbodajalec predsednik mestnega sveta.

Za del proračuna, ki je namenjen delovanju nadzornega od-
bora, je odredbodajalec predsednik nadzornega odbora.

20. člen
Za kritje obveznosti iz naslova obveznic Mestne občine Ljub-

ljana za leto 1998 se zagotovijo sredstva v proračunu.

IV. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgo-

voren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba,
razen za sredstva dela proračuna iz drugega in tretjega odstavka
19. člena tega odloka.

22. člen
Oddelek za finance mestne uprave Mestne občine Ljubljana

je pristojen, da :
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki

jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu spre-
jem potrebnih ukrepov;

– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom pora-
čunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela
organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;

– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo pro-
stih denarnih sredstev na vseh računih Mestne občine Ljubljana,
zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče
likvidnosti proračuna;

– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicijskih ob-
jektov in nakupa opreme.

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

Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine
sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od
1. januarja 1998.

Št. 400-1/98
Ljubljana, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

PRORAČUN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 1998

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 1998 se določa v
naslednjih zneskih:

v tolarjih

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 31.234,847.000
Odhodki 31.154,156.000 80.691.000
Primanjkljaj
Presežek 80,691.000
Povečanje sredstev na računih
Zmanjšanje sredstev na računih

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta
sestavni del proračuna.

Znesek v SIT

I. PRIHODKI PRORAČUNA 31.234,847.000

A) Prenešena sredstva iz preteklega leta 3.846,552.000
1. Namenska sredstva 3.841,720.000
2. Prenos v integralni proračun 4,832.000
B) Prihodki za zagotovljeno porabo 17.409,809.000
1. Sredstva finančne izravnave 0
2. Dohodnina: 15.382,949.000
2.1. Davek od osebnih prejemkov 13.584,327.000
2.2. Davek od dohodka iz kmetijstva 8,236.000
2.3. Davek od dohodka iz dejavnosti 638,655.000
2.4. Davek od dohodka iz kapitala 10,951.000
2.5. Davek od dohodka iz premoženja 378,132.000
2.6. Davek od dohodka iz premož. pravic 365,252.000
2.7. Zamudne obresti od dohodnine 397,396.000
3. Davki od prometa proizvodov in storitev 1.684,955.000
3.1. Davek od prometa nepremičnin 1.684,955.000
4. Davki na premoženje 123,807.000
4.1. Davek na dediščine in darila 55,838.000
4.2. Davek na dobitke od iger na srečo 67,969.000
5. Prihodki od taks povračil in den. kazni 218,098.000
5.1. Upravne takse 1,304.000
5.2. Posebne takse na igral. avtomate 216,794.000
C) Prihodki za druge naloge 9.978,486.000
1. Davki od premoženja 168,310.000
2. Turistična taksa 43,000.000
3. Taksa od registracije kmet. strojev 140.000
4. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 5,000.000
5. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 600.000
6. Odškodnina za spremembo nam. kmet. zemljišč 20,000.000
7. Prihodki upravnih organov 1.490,381.000
7.1. Lastni prihodki upravnih organov 528,471.000
7.2. Prihodki od obresti 334,732.000
7.3. Najemnine za poslovne prostore 627,178.000
8. Drugi prihodki 8.251,055.000
8.1. Holding 669,167.000
8.2. Prihodki za urejanje stavb.zemljišč 5.900,000.000
8.3. Sredstva stanovanjskega sklada 1.523,023.000
8.4. Požarna taksa 58,927.000
8.5. Dotacije - sofinanciranje 79,938.000
8.6. Izredni prihodki 20,000.000

Znesek v SIT

II. ODHODKI PRORAČUNA

A) Tekoči odhodki
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
1.1. V upravnih organih in v mest. svetu 1.586,474.000
1.2. V izvajalskih organizacijah 6.217,039.000
2. Materialni in drugi stroški z amortizacijo
2.1. V upravnih organih in v mest. svetu 1.119,198.000
2.2. V izvajalskih organizacijah 2.464,520.000
3. Socialni transferi
3.1. Socialno skrbstvo 747,625.000
3.2. Zdravstvo 304,149.000
4. Sredstva za znanost 73,020.000
4.1. Raziskovalna dejavnost 73,020.000
5. Plačila storitev ter subvencije v gospodarstvu 411,382.000
5.1. Kmetijstvo 134,263.000
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Znesek v SIT

5.2. Požarna varnost 122,709.000
5.3. Sred.za podjet. (malo gospod.) 71,571.000
5.4. Turizem 75,589.000
5.5. Sofinanciranje linije MPP Ljubljana-Tuji Grm 7,250.000
6. Drugi odhodki
6.1. Stroški plačilnega prometa 4,293.000
6.2. Sredstva za lokalno samoupravo 252,920.000
6.3. Program civilne zaščite 69,194.000
6.4. Drugi odhodki 714,307.000
B) Investicijski odhodki
1. Investicije in investicijsko vzdrževanje
1.1. Stanovanjsko gospodarstvo 3.749,757.000
1.2. Invest. vzdrževanje družb.dejavnosti 831,876.000
1.3. Invest. vzdrževanje v komun. gosp. 2.505,796.000
1.4. Program prometa 138,053.000
1.5. Program cest 398,797.000
1.6. Urejanje stavbnih zemljišč 8.047,331.000
1.7. Holding 824,499.000
1.8. Drugi odhodki 527,144.000
2. Kapitalske naložbe 110,532.000
C) Rezerve 136,941.000

BOROVNICA

3257. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Borovnica

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) je Ob-
činski svet občine Borovnica na 34. redni seji dne 17. 9. 1998
sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Borovnica

1. člen
Spremeni se 6. člen tako, da glasi:
“Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb se občina

razdeli na vaške skupnosti, ki obsegajo območja naslednjih naselij
oziroma delov naselij:

– Borovnica-Nova vas; območje volišča št. 1,
– Borovnica-Pod goro; območje volišča št. 2, razen obča-

nov Pot v Jele,
– Borovnica-Center; območje volišča št. 3,
– Borovnica-Grič; območje volišča št. 4,
– Pot v Jele,
– Breg-Pako; območje obeh naselij,
– Zabočevo,
– Brezovica; območje naselja Brezovica in Niževec,
– Dražica; območje naselij Dražica, Ohonica, Lašče, Pristava,
– Dol,
– Laze.
Pobudo za ustanovitev vaške skupnosti ali za spremembo

območja lahko da zbor krajanov ali s podpisovanjem skupina naj-
manj 20 polnoletnih prebivalcev dela občine.

Pred ustanovitvijo vaške skupnosti ali pred spremembo ob-
močja vaške skupnosti mora občinski svet na zborih krajanov ali na
referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v
občini. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega
dela občine.”

2. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet lahko z odlokom prenese upravljanje določe-

nih zadev, ki so v interesu prebivalcev posamezne skupnosti, iz
občinske pristojnosti v pristojnost vaške skupnosti.

Te zadeve se nanašajo:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,

– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe vaške-
ga prebivalstva,

– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.”

3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Kadar odloča o zadevah, ki se nanašajo le na ožji del občine

- vaško skupnost, mora občinski svet predhodno pridobiti mnenje
odbora vaške skupnosti. Odbor vaške skupnosti je dolžan mnenje
posredovati najkasneje v 30 dneh, v nasprotnem primeru občinski
svet njihovega mnenja ni dolžan upoštevati. “

4. člen
Črta se tretja alinea 7. točke 10. člena.
(zagotavlja in organizira izvensodno poravnavo sporov)

5. člen
Črta se 16. alinea 11. člena.
(izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj)

6. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
“Občina ima tudi odbor vaških skupnosti.”

7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Organi občine se volijo za štiri leta. Odbori pri občinskem

svetu se imenujejo za čas trajanja mandata članov občinskega
sveta.”

8. člen
V 31. členu se doda nov, četrti odstavek, ki glasi:
“Delo nadzornega odbora je javno. Pri svojem delu je dolžan

varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivno-
sti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti
občinskega sveta in uporabnikov proračunskih sredstev. Prav tako
je dolžan spoštovani dostojanstvo, dobro ime in integriteto posa-
meznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah ocenah in mnenjih izde-
la poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi
porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo
nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge
v skladu s svojimi pristojnostmi.”

9. člen
V 32. členu se za prvim stavkom doda nov stavek:
“Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklic-

no.”
Zadnji odstavek 32. člena se spremeni tako, da glasi:
“Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega

sveta, župan, podžupan, člani odborov, tajnik občine, delavci ob-
činske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so porabniki pro-
računskih sredstev.”

10. člen
V 33. člen se doda nov, drugi odstavek:
“Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega

odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne posebne
strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na pred-
log nadzornega odbora imenuje občinski svet.”

11. člen
V poglavju III. ORGANI OBČINE se naslov podpoglavja

5. Svet krajevnih skupnosti spremeni tako, da glasi:
5. Odbor vaških skupnosti

12. člen
34. člen se spremeni tako, da glasi:
“Odbor vaških skupnosti predstavlja interese vaških skupno-

sti v občini. Vsaka vaška skupnost ima v tem odboru enega pred-
stavnika, ki ga imenuje občinski svet na predlog zbora krajanov
vaške skupnosti (izmed članov vaškega odbora). Odbor vaške
skupnosti je posvetovalno telo občinskega sveta.

13. člen
35. člen se spremeni tako, da glasi:
“Odbor vaških skupnosti daje mnenje občinskemu svetu,

odborom in županu o vseh zadevah, ki se nanašajo na interese
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vaških skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski
proračun, razvoj občine in prostorsko ureditev občine.

Odbor vaških skupnosti lahko od občinskega sveta zahteva,
da ponovno obravnava in odloči o aktu, s katerim je uredil zadevo
iz prejšnjega odstavka. To zahtevo lahko odbor poda najkasneje v
15 dneh od sprejema takega akta. Odločitev o taki zahtevi sprej-
me odbor z večino glasov vseh svojih članov.

Sklep občinskega sveta po pritožbi je dokončen.”

14. člen
V 37. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
“Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev ob-

činskega sveta odgovoren svetu.”

15. člen
V poglavju III. ORGANI OBČINE se naslov podpoglavja 7. Or-

gani krajevnih skupnosti nadomesti z naslovom podpoglavja 7. Or-
gani vaških skupnosti.

16. člen
41. člen se spremeni tako, da glasi:
“Organ vaške skupnosti je vaški odbor. Sestavljen je iz treh

članov vaške skupnosti. Volijo ga polnoletni vaščani na zboru
krajanov z večino glasov prisotnih. Občinski svet na predlog vaške
skupnosti, enega izmed treh članov vaškega odbora imenuje v
odbor vaških skupnosti.”

17. člen
42. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vaški odbor odloča in razpravlja o vseh zadevah, ki se

nanašajo na interese vaške skupnosti.
Glede načina dela vaškega odbora se smiselno uporabljajo

določbe tega statuta, ki urejajo način dela občinskega sveta”.

18. člen
43. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vaški odbor izmed sebe izvoli predsednika in tajnika. Tajnik

pomaga predsedniku pri njihovem delu, vodi zapisnik in opravlja
druge naloge po navodilih predsednika.”

19. člen
45. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali pa za eno ali

več vaških skupnosti.”
20. člen

47. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zbor občanov v vaški skupnosti:
– razpravlja o spremembah statuta občine,
– razpravlja o delu vaškega odbora oziroma o njegovem

poročilu,
– razpravlja o delo svojega predstavnika v odboru vaških

skupnosti,
– razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesov vaš-

ke skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinei.”

21. člen
48. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo

občinskega sveta ali na zahtevo najmanj 5% volilcev v občini, zbor
občanov v vaški skupnosti, pa tudi na pobudo najmanj 5% volilcev
v tej skupnosti ali na pobudo vaškega odbora.”

22. člen
54. člen se spremeni tako, da glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske upra-

ve pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje
župan. Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.

Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih
aktov poslovanja.”

23. člen
V 56. členu se besede “tajnika občinske uprave” nadomesti-

jo s “tajnika občine”.
24. člen

63. člen se spremeni tako, da glasi:

“O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet. O
izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik.”

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

25. člen
Določbe 54. člena se začnejo uporabljati s konstituiranjem

novih občinskih organov po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.

26. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati v roku pet-

najstih dni po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 066/3-2/5-34/98
Borovnica, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

3258. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Borovnica

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št.
72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 20. člena statuta Občine
Borovnica (Naš časopis, marec 1995) je Občinski svet občine
Borovnica na 34. redni seji dne 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Borovnica

1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote v Občini Borovnica

za izvedbo rednih lokalnih volitev v občinske svete.

2. člen
V Občini Borovnica se določita dve volilni enoti, in sicer

volilna enota Borovnica I in volilna enota Borovnica II.

3. člen
Volilna enota Borovnica I obsega območje naselja Borovni-

ca.

4. člen
Volilna enota Borovnica II obsega območja naselij: Breg pri

Borovnici, Brezovica pri Borovnici, Dol pri Borovnici, Dražica,
Lašče, Laze pri Borovnici, Niževec, Ohonica, Pako, Pristava in
Zabočevo.

5. člen
V Občini Borovnica se voli trinajst članov občinskega sveta.
V volilni enoti Borovnica I bodo volilci volili sedem članov

občinskega sveta.
V volilni enoti Borovnica II bodo volilci volili šest članov občin-

skega sveta.

6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne z

dnem sprejema.

Št. 066/3-1/5-34/98
Borovnica, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.
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3259. Vrednost točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Borovnica

Na podlagi sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 11/98) objavljamo

V R E D N O S T  T O Č K E
za odmero nadomestila za uporabo stavbnih

zemljišč na območju Občine Borovnica

Vrednost točke je 0,028 SIT in se uporablja od 1. 10. 1998
do 31. 12. 1998.

Št. 066/3-141/1-98
Borovnica, dne 8. septembra 1998.

Župan
Občinskega sveta
občine Borovnica

Andrej Ocepek l. r.

BREŽICE

3260. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
osnutka ureditvenega načrta Cesta svobode
center v Brežicah

Na podlagi 36., 37., 38. in 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 26/90, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 52/93,
56/93, 71/93 in 44/97) in 40. ter 70. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list SRS, št. 38/95) je župan Občine Brežice dne
16. 9. 19987 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev

osnutka ureditvenega načrta Cesta svobode
center v Brežicah

1. člen
Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek UN Cesta

svobode center (v nadaljevanju: UN CSV), ki ga je izdelal Savapro-
jekt Krško d.o.o. v septembru 1998.

Javna razgrnitev se prične z dnem objave v Uradnem listu RS
in traja še naslednjih 30 koledarskih dni.

2. člen
Osnutek UN CSV bo javno razgrnjen v prostorih krajevnih

skupnostih: Zakot–Bukošek–Trnje in Brežice ter na Zavodu za
prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice (Cesta prvih bor-
cev 18 – podstrešje).

3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje

in razvoj Občine Brežice organiziral javno obravnavo osnutka UN
CSV in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na
krajevno običajen način.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje

pripombe in predloge v knjigo pripomb ali pa jih pismeno posredu-
jejo Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Rok za pripombe in predloge poteče osem dni po zaključku
javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem

objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-11/97
Brežice, dne 16. septembra 1998.

Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.

CERKNICA

3261. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Cerknica

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) in 31. člena, ki je
v zvezi z 108. členom statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
54/95 in 51/96) je Občinski svet občine Cerknica na 32. redni
seji dne 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Cerknica

1. člen
Občinski svet občine Cerknica šteje devetnajst članov.

2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se v Občini Cerknica

določijo volilne enote:
1. Volilna enota, ki zajema naselja: Cerknica, Dolenja vas,

Dolenje Jezero, Otok, Podskrajnik, Zelše.
V volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
2. Volilna enota, ki zajema naselja: Rakek, Rakov Škocjan,

Slivice, Unec, Ivanje selo.
V volilni enoti enoti se voli pet članov občinskega sveta.
3. Volilna enota, ki zajema naselja: Bloška Polica, Bločice,

Gorenje Jezero, Goričice, Grahovo, Laze pri Gorenjem Jezeru,
Lipsenj, Martinjak, Žerovnica, Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Beč,
Bečaje, Brezje, Cajnarje, Čohovo, Dobec, Dolenje Otave, Gora,
Gorenje Otave, Hribljane, Hruškarje, Jeršiče, Korošče, Kožljek,
Koščake, Kranjče, Kremenca, Krušče, Križišče, Lešnjake, Mah-
neti, Milava, Osredek, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podslivnica,
Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slugovo, Stražiš-
če, Sveti Vid, Štrukljeva vas, Ščurkovo, Tavžlje, Topol pri Begu-
njah, Zahrib, Zala, Zibovnik, Župeno.

V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 00607/0002/98-9
Cerknica, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

3262. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica

Na podlagi 19.a, 21. in 24. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 31. člena statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je Občinski svet
občine Cerknica na 32. redni seji dne 17. 9. 1998 sprejel
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S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Cerknica

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroš-

kov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo

preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči

40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za
20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kam-
panje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni

organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za
katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali.

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za žu-
pana se povrnejo stroški v višini 40 tolarjev za dobljeni glas. Če
pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki na tem glasovanju
kandidirata upravičena do povrnitve stroškov še za 20 tolarjev za
dobljeni glas na ponovnem glasovanju.

Določilo prvega odstavka se uporablja tako za prvi kot za
drugi krog glasovanja.

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči porablje-
nih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.

V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve

v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne-
jo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Cerknica v roku
30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 00601-0003/98-9
Cerknica, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

3263. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Cerknica

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) ter 52. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je
Občinski svet občine Cerknica na 32. redni seji dne 17. 9. 1998
sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Cerknica

I
V Občinsko volilno komisijo občine Cerknica se imenujejo:
za predsednico:
Mojca Štritof-Brus, roj. 27. 8. 1972, stanujoča v Podskrajni-

ku 8a,

za namestnico predsednice:
Zora Noč, roj. 7. 6. 1960, stanujoča Dolenje jezero 14,

za člana:
Igor Gornik, roj. 21. 1. 1954, stanujoč Cerknica, Cesta na

Jezero 16,

za namestnico člana:
Marija Komočar, roj. 7. 4. 1943, stanujoča Cerknica, Rim-

ska ulica 6,

za člana:
Mojmir Jovič, roj. 14. 10. 1935, stanujoč Otonica 6,

za namestnika člana:
Boris Rupar, roj. 14. 4. 1952, stanujoč Begunje 110,

za članico:
Zvonka Godeša, roj. 17. 5. 1960, stanujoča Unec 92,

za namestnico članice:
Jana Skuk, roj. 5. 2. 1950, stanujoča Rakek, Dovce 20.

II
Sedež Občinske volilne komisije občine Cerknica je v pro-

storih Občine Cerknica v Cerknici, C. 4. maja 53.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 00601-0002/98
Cerknica, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

CERKNO

3264. Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične
zasnove za naselje Cerkno

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 57/93 in 44/97) in na
podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehod-
nem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 25. člena
statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet
občine Cerkno na seji dne 22. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove

za naselje Cerkno

1. člen
Občinski svet občine Cerkno odreja javno razgrnitev osnutka

urbanistične zasnove za naselje Cerkno, ki ga je izdelal Studio AXA
iz Nove Gorice.
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2. člen
Dokumentacija iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjena v času

od 1. 10. 1998 do 31. 10. 1998 v sejni dvorani Krajevne skupno-
sti Cerkno, Platiševa 7, in sicer v delovnem času občinskega
upravnega organa.

3. člen
V času javne razgrnitve, in sicer:
– vsako sredo od 11. do 12. in od 15. do 16. ure ter
– vsako nedeljo od 9. do 10.30,
bo možen vpogled v dokumentacijo ob prisotnosti predstav-

nikov strokovnih služb.

4. člen
Javna obravnava osnutka urbanistične zasnove za naselje

Cerkno bo v petek, 16. 10. 1998 ob 19. uri, v avli Osnovne šole
Cerkno.

5. člen
Pisne predloge, pripombe in priporočila na javno razgrnjen

osnutek lahko podajo občani, organi in organizacije ter drugi zain-
teresirani, in sicer do zaključka javne razprave.

Predlogi se posredujejo na Občinski urad občine Cerkno ali
vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen

način.

Št. 35303-03/98
Cerkno, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

ČRENŠOVCI

3265. Sklep o sedežu Občinske volilne komisije
občine Črenšovci

Na podlagi 28. člena zakona o postopku za ustanovitev
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) in
35. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet občine Črenšovci na
33. seji dne 22. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o sedežu Občinske volilne komisije

občine Črenšovci

1
Sedež Občinske volilne komisije občine Črenšovci je v Čren-

šovcih, Prekmurske čete 20.

2
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 200/98
Črenšovci, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

3266. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne
komisije občine Velika Polana

Na podlagi 28. člena zakona o postopku za ustanovitev
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) in
35. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet občine Črenšovci na
33. seji dne 22. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sestave Občinske volilne komisije

občine Velika Polana

1
Razreši se namestnik predsednice občinske volilne komisije:
Štefan Prša, Velika Polana 216/c.
in
imenuje se namestnica predsednice občinske volilne

komisije:
Terezija Balažek, Mala Polana 121.

2
Sedež občinske volilne komisije je v Veliki Polani 111, 9225

Velika Polana.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 205/98
Črenšovci, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

JESENICE

3267. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Jesenice

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95) ter 26. člena statu-
ta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je
Občinski svet občine Jesenice na 5. izredni seji dne 17. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot v Občini Jesenice

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega

sveta občine Jesenice ter število članov, ki se jih voli v posamezni
volilni enoti.

2. člen
Občinski svet občine Jesenice šteje osemindvajset članov.
Za volitve se določijo 4 volilne enote, in sicer:
1. Volilna enota št. 1 – zajema območje celotne Krajevne

skupnosti Hrušica, Planina pod Golico in Staneta Bokala, v kateri
se voli šest članov občinskega sveta.

2. Volilna enota št. 2 – zajema območje celotne Krajevne
skupnosti Cirila Tavčarja in Mirka Roglja Petka, v kateri se voli
sedem članov občinskega sveta.

3. Volilna enota št. 3 – zajema območje celotne Krajevne
skupnosti Sava in Podmežaklja, v kateri se voli sedem članov
občinskega sveta.

4. Volilna enota št. 4 – zajema območje celotne Krajevne
skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela in Blejska Dobrava, v
kateri se voli osem članov občinskega sveta.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

čitvi volilnih enot v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 67/94).

Št. 008-1/98-21402
Jesenice, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

3268. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Žirovnica

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95) ter 26. člena statu-
ta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je
Občinski svet občine Jesenice na 5. izredni seji dne 17. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot v Občini Žirovnica

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega

sveta občine Žirovnica ter število članov, ki se jih voli v volilni enoti.

2. člen
V Občinski svet občine Žirovnica se voli štirinajst članov.
Za volitve se določi ena volilna enota, ki zajema območje

celotne Občine Žirovnica.

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

Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

čitvi volilnih enot v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 67/94).

Št. 008-1/98-21402
Jesenice, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

3269. Sklep o številu članov svetov krajevnih
skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih
skupnostih za volitve v svete krajevnih skupnosti
v Občini Jesenice

Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 70/97) so sveti
krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice na sejah v skla-
du z določili statutov sprejeli

S K L E P
o številu članov svetov krajevnih skupnosti ter

določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih za
volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini

Jesenice

1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne skup-

nosti, ki se voli ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov,ki se volijo po volilnih enotah za volitve
na območju Občine Jesenice.

2
1. Svet krajevne skupnosti Hrušica ima sedem članov.
V Krajevni skupnosti Hrušica se določi ena volilna enota, ki

obsega območje celotne krajevne skupnosti.
2. Svet krajevne skupnosti Planina pod Golico ima sedem

članov.
V Krajevni skupnosti Planina pod Golico se določi ena volilna

enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
3. Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala ima sedem čla-

nov.
V Krajevni skupnosti Staneta Bokala se določi ena volilna

enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
4. Svet krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka ima sedem

članov.
V Krajevni skupnosti Mirka Roglja Petka se določi ena volilna

enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
5. Svet krajevne skupnosti Cirila Tavčarja ima sedem članov.
V Krajevni skupnosti Cirila Tavčarja se določi ena volilna

enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
6. Svet krajevne skupnosti Sava ima sedem članov.
V Krajevni skupnosti Sava se določi ena volilna enota, ki

obsega območje celotne krajevne skupnosti.
7. Svet krajevne skupnosti Podmežaklja ima sedem članov.
V Krajevni skupnosti Podmežaklja se določi ena volilna eno-

ta, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
8. Svet krajevne skupnosti Slovenski Javornik–Koroška Bela

ima sedem članov. V Krajevni skupnosti Slovenski Javornik–Ko-
roška Bela se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
krajevne skupnosti.

9. Svet krajevne skupnosti Blejska Dobrava ima sedem čla-
nov.

V Krajevni skupnosti Blejska Dobrava se določijo tri volilne
enote, od katerih se v eni voli štiri člane, v drugi dva člana in v tretji
en člana sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava.
V tej volilni enoti se voli štiri člane sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Lipce.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Kočna.
V tej volilni enoti se voli en člana sveta krajevne skupnosti.

Jesenice, dne 17. septembra 1998.

Predsednik Sveta KS Hrušica
Zoran Kramar l. r.

Predsednik Sveta KS Planina pod Golico
Dušan Lavtar l. r.

Predsednica Sveta KS Staneta Bokala
Vlasta Mencinger l. r.

Predsednica Sveta KS Mirka Roglja Petka
Marija Divjak l. r.

Predsednica Sveta KS Cirila Tavčarja
Vera Pintar l. r.

Predsednik Sveta KS Sava
Tomaž Mencinger l. r.

Predsednik Sveta KS Podmežaklja
Zdravko Črv l. r.

Predsednik Sveta KS Slovenski Javornik–Koroška Bela
Danilo Svetlin l. r.

Predsednik Sveta KS Blejska Dobrava
Anton Kos, dipl. inž. l. r.
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3270. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Žirovnica

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 56/98) ter v skladu z 26. členom statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je Občinski svet
občine Jesenice na predlog komisije za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja na 5. izredni seji dne 17. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Žirovnica

1
V Občinsko volilno komisijo občine Žirovnica so imenovani:

1. predsednik: Dušan Rajgelj, roj. 1957, Žirovnica, Zabrez-
nica 58a,

2. namestnik predsednika: Simona Ferjan, roj. 1953, Žirov-
nica, Moste 22,

3. član: Marjana Černilec, roj. 1964, Žirovnica, Breznica 35,

4. namestnik člana: Marija Klinar, roj. 1938, Žirovnica, Za-
breznica 38a,

5. član: Breda Justin, roj. 1941, Žirovnica, Žirovnica 87b,

6. namestnik člana: Damjana Dolar, roj. 1973, Žirovnica,
Vrba 9,

7. član: Herman Debelak, roj. 1962, Žirovnica, Smokuč 27,

8. namestnik člana: Miran Mekina, roj. 1944, Moste 60,
Žirovnica.

2
Sedež Občinske volilne komisije občine Žirovnica je v Žirov-

nici, Breznica št. 3.

3
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 008-1/98
Jesenice, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

3271. Sklep o spremembah v Občinski volilni komisiji
občine Jesenice

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93,7/94, 70/95) ter v skladu s 26. členom statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je
Občinski svet občine Jesenice na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na 5. izredni seji dne 17. 9. 1998
sprejel

S K L E P
o spremembah v Občinski volilni komisiji občine

Jesenice

1
r a z r e š i t v i

1. namestnika predsednika Občinske volilne komisije občine
Jesenice Dušana Rajglja, roj. 1957 iz Žirovnice, Zabreznica 58a,

2. članice Občinske volilne komisije občine Jesenice Mete
Ferjan, roj. 1943 z Jesenic, Cesta M.Tita 1a

in o
i m e n o v a n j u

1. Samire Kovač-Ališič, roj. 1964, z Jesenic, Hrušica 71/g
za namestnico predsednika Občinske volilne komisije občine Je-
senice,

2. Marjete Rinaldo, roj. 1938 z Jesenic, Prosvetna cesta 1.

2
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 008-1/98
Jesenice, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

KIDRIČEVO

3272. Plakatna mesta za redne lokalne volitve članov
občinskega sveta in župana

Župan Občine Kidričevo na podlagi tretjega odstavka 8. čle-
na zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in
23. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 10/95 in 36/95) objavlja

P L A K A T N A  M E S T A
za redne lokalne volitve članov občinskega sveta

in župana

1
S to objavo se podrobneje ureja način in pogoji oglaševanja

(plakatiranja) in nameščanja panojev za čas volilne kampanje ob
rednih volitvah članov občinskega sveta in župana.

2
Občina Kidričevo ponuja organizatorjem volilne kampanje (v

nadaljnjem besedilu: organizatorjem) naslednje vrste oglasnih
mest:

– stalne samostojno stoječe table,
– prenosne table (panoji).
Na obstoječih mestih (tablah) je dovoljeno namestiti le en

plakat največje velikosti 594 × 841 mm (format A1).

3
Oglasna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem

volilnem območju Občine Kidričevo.

4
Plakatiranje v Občini Kidričevo izvaja družba Revital, d.o.o.,

Tovarniška c. 10, 2325 Kidričevo.
Kontaktna oseba je Janez Kostanjevec, tel. 062/796-979.

5
Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do 30. 10.

1998 na družbo Revital, d.o.o., Tovarniška c. 10, 2325 Kidriče-
vo, z oznako “volilna kampanja”.

6
Družba Revital, d.o.o., Tovarniška c. 10, 2325 Kidričevo,

zbere vloge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti za
vsakega organizatorja določi enako število oglasnih mest.

7
Plakatiranje izven določenih oglasnih mest se opravlja v so-

glasju z lastnikom oziroma upravljalcem stavb, drugih objektov ali
zemljišč.
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Za plakatiranje zunaj plakatnih mest je potrebno dovoljenje,
ki ga izda pristojni organ na zahtevo organizatorja volilne kampa-
nje.

8
Plakatiranje bo organizatorjem omogočeno do dne, ko bo

organizator predložil odločbo volilne komisije o potrditvi kandida-
ture.

9
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh

po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno
propagandna sporočila s plakatnih mest iz drugega odstavka 8. in
9. člena zakona o volilni kampanji.

Št. 006-07/98
Kidričevo, dne 22. septembra 1998.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KRŠKO

3273. Odlok o zazidalnem načrtu Stanovanjsko-
poslovnega območja Komočar

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

O D L O K
o zazidalnem načrtu Stanovanjsko-poslovnega

območja Komočar

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko-poslov-

nega območja Komočar, ki ga je izdelal Elite, d.o.o., Krško pod št.
70034/U, ki obravnava del območja ob Ulici 11. novembra in Ulici
MDB v Leskovcu.

2. člen
Določbe tega načrta so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Ocena stroškov za izvedbo
4. Odlok
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz grafičnih prilog spremembe

in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990 1:5000

2. Geodetska podloga 1:500
3. Katastrski načrt 1:2880
4. Obstoječe stanje 1:500
5. Arhitektonsko zazidalna situacija 1:500

6. Situacija infrastrukture 1:500
7. Načrt gradbenih parcel 1:500
8. Situacija zakoličbe 1:500
9. Ukrepi za obrambo in zaščito 1:500

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah: 797/1,

797/2, 797/3 in 110. k.o. Leskovec.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Znotraj zazidalnega načrta so dopustne gradnje in ureditve:
– stanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih, pomožnih objektov,
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav ter

objektov in naprav zveze in telekomunikacij,
– zelenih površin,
– odprtih prostorov za razstave, zabavišča, rekreacijo, otroš-

ka igrišča ipd.

5. člen
Na obravnavanem območju so poleg stanovanjske pozidave

dovoljene naslednje dejavnosti, ki ne narekujejo dodatnih pomož-
nih objektov oziroma zunanjih površin za manipulacijo:

– nemoteča proizvodnja,
– storitvene,
– servisne,
– nemoteče obrti,
– rekreativno-zabaviščne.

6. člen
Pomožni objekti so sestavni del funkcionalnega zemljišča in

so dopustni v skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov za
potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in
Uradni list RS, št. 62/95).

7. člen
2/3 parcele je funkcionalno zemljišče, z maksimalno 60%

pozidavo.
Parcele je možno medsebojno združevati in prilagajati potre-

bam posameznega poslovnega programa.

8. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja izraba

prostora:
– stanovanjski objekti,
– stanovanjsko-poslovni objekti,
– prometni, komunalni, energetski in telekomunikacijski ko-

ridorji ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine,
– prostori za posode za smeti,
– zelenice,
– vrtovi, sadovnjaki, cvetličnjaki ipd.,
– ute, bazeni, terase, nadstrešnice,
– pomožni objekti,
– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in vzdrževalna dela,
– manjša rekreativna igrišča, otroška igrišča in zabavišča.

9. člen
Obstoječi stanovanjski objekti so na parcelni številki 110 in

797/3 k.o. Leskovec.
Predvideni stanovanjsko-poslovni objekti so na parcelnih šte-

vilkah 797/2, 797/1, 797/3 in 110 k.o. Leskovec.
Objekti so osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki črke

»L«, v osnovi z dvokapno streho, sleme vzporedno z ulico.
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Zasnova:
– klet – shramba,
– pritličje – poslovni del (trgovina, skladišče, servis, delavni-

ca, pisarne, garaža, kurilnica, stanovanjski del...),
– nadstropje – stanovanjski del,
– podstrešje – stanovanjski del.

Konstrukcija:
– stanovanjsko-poslovni objekti – klasična, zidana, montaž-

na in kombinirana,
– nadstrešnice – lesena, betonska ali kovinska. Obvezno je

da sta dve nadstrešnici, ki se držita skupaj enako oblikovane in
zgrajene iz enakega materiala,

– pomožni objekti – klasična, zidana ali lesena.

Gabariti:
– objekti ob Ulici 11. novembra – 15 x 9 m + 13 x 9 m, kota

slemena max. 12 m nad koto terena,
– objekti ob Ulici MDB – 15 x 9 m, kota slemena max. 10 m

nad koto terena,
– nadstrešnice med objekti – 6 x 4 m, kota slemena max.

5 m nad koto terena,
– pomožni objekti v globini parcele – 4 x 6 m (dva skupaj

8 x 6 m), kota, slemena max. 8 m nad koto terena.
Obvezno je, da dva pomožna objekta, ki se držita skupaj

imata enako višino slemena in da sta enako oblikovana kot enotni
objekt.

Klet je v celoti vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom
le za 50 cm.

Kota pritličja: max. 50 cm nad koto terena – natančno se
določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.

Streha: v osnovi je dvokapna, možna večkapna, smer osnov-
nega slemena vzporedna z ulico, naklona 35–45 stopinj, možna
uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad in kolektorjev le na dvoriščni
strani. Obvezen je enak naklon strehe in višina slemena za objek-
te, ki se držita skupaj (pomožni objekti in nadstrešnice).

Kritina: Je enotne barve in vrste kritine – temnorjava. Pomož-
ni objekti in nadstrešnice sledijo značilnosti strehe glavnega objek-
ta. Prepovedana je uporaba plastične, pločevinaste in salonitne
kritine.

Fasada: omet svetlejših barv, kombinacija s steklom. Objek-
ta, ki se držita skupaj morata imeti enako obdelavo in barvo fa-
sade.

Oblikovanje odprtin: svobodno, le za objekte, ki se držita
skupaj je obvezno enotno oblikovanje odprtin.

Osvetlitev podstrešij: frčade, strešna okna na dvoriščni strani.

Gradbena linija: 15 m oddaljena od ulice – cestišča.

10. člen
Parkirišča so asfaltirana z vrisanimi parkirnimi mesti.

11. člen
Zelenice:
– ob parkirišču so zasajene z visokim drevjem,
– ostali del parcele je zatravljen in hortikulturno urejen,
– na zelenicah je možna ureditev otroških igrišč in zabavišč

ter manjših rekreativnih površin.

12. člen
Ograje:
– dopustna je postavitev ograje ob ulicah – kombinacija be-

tona in kovine, ob parcelnih mejah – lesena ali živa meja. Ograje
so max. višine 2 m, poenotene za vse parcele. Na asfaltiranih
površinah in dostopih na parcelo ni možna postavitev ograje.

13. člen
Prostor za kontejnerje je betoniran in ograjen s treh strani z

leseno ograjo ter zamaskiran z okrasnim grmičevjem.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA

14. člen
Promet
Izvedejo se asfaltirani dostopi za po dve parceli skupaj širine

6 m.
Ob Ulici 11. novembra se asfaltira peš pločnik na južni strani

cestišča v širini 1,2 m in dolžini 180 m.
Ob pločniku se rezervira koridor v širini 2 m za izgradnjo

kolesarske steze, ki bo obravnavana v drugemu prostorskemu
dokumentu.

Asfaltirajo se dostopni platoji pred objektom za dve parceli
skupaj min. širine 11 m v dolžini 38 m.

Parkirišča se asfaltirajo, enostransko vrišejo pod kotom 90
stopinj, dimenzij 2,5 x 5 m.

Na parkiriščih se postavijo lovilci olj.
Peš poti na parceli so min. širine 2 m, tlakovane in potekajo

ob objektu.

15. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Stanovanjsko-poslovni objekti se priključijo na obstoječe vo-

dovodno omrežje S-200 mm.
Sekundarni vodovod se izvede v dolžini 160 m z cevmi PHD

65 mm.
Izvedejo se ločeni priključki za stanovanjski del objekta (PHD

25mm) in poslovni (PHD 65 mm).
Pod asfaltiranimi površinami se vodovodna cev položi v zaš-

čitno cev BC profila 150 mm. Vodomerni jaški se postavijo na
zelenici izven objekta, na dostopno mesto.

Zgradi se hidrantno omrežje iz cevi PHD 80 mm in dva
nadzemna hidranta.

V poslovnem delu objekta se zgradi notranje hidrantno
omrežje.

16. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija se spelje v pretočne dvoprekatne grez-

nice, ki se vežejo s PVC cevmi profila 250 mm v dolžini 70 m na
predvideni kolektor mešane kanalizacije AB cevi profila 30 cm, ki
poteka po Ulici 11. novembra in se priključi na obstoječi kanaliza-
cijski kolektor na Ulici MDB.

Meteorne vode s strehe so speljane preko peskolovov na
jašek, ki se nahaja za greznico in v kanalizacijski kolektor. Prav
tako meteorne vode s parkirnih površin preko lovilcev olj in PVC
cevi profila 200 mm v skupni dolžini 80 m.

Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje uredi-
tve in objektov ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje
ceste in cestnega telesa.

17. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo ločeno za komunalne in posebne odpad-

ke v zabojnikih kapacitete, ki jih predpiše upravljalec. Zabojniki se
odvažajo s smetarskimi vozili na skupno deponijo. Mesta za posta-
vitev zabojnikov morajo biti na dostopnem mestu za specialna
smetarska vozila.

18. člen
Elektroenergetsko omrežje
NN omrežje
Priključek na NN omrežje se izvede v kabelski izvedbi na

obstoječo TP Obrtna cona v dolžini 100 m zunaj meje zazidalnega
načrta in 170 m znotraj meja ureditve.

Kablovodi so položeni direktno v zemljo, oziroma v kabelsko
kanalizacijo iz PVC cevi profila 110 mm pod asfaltiranimi površinami.

Vsi predvideni objekti znotraj meje zazidalnega načrta mora-
jo biti odmaknjeni od obstoječih visokonapetostnih kablovodov
najmanj 3 m.

Javna razsvetljava
Dostopno pot in manipulativne površine ter parkirišče je po-

trebno osvetliti z vrtnimi svetili, ki bodo nameščeni v zelenici in na
objektu.
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19. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je iz lastne kurilnice, ki se nahaja v sklopu objek-

ta. Po izgradnji plinske mestne mreže je obvezna priključitev na njo
po pogojih, ki jih bo določil upravljavec.

20. člen
TK omrežje
PTT in KaTV omrežje se izvede v sistemu dvocevne kabelske

kanalizacije.
Novi objekti se priključijo na predvideno kabelsko kanalizaci-

jo ob Ulici MDB.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

21. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– zunanje hidrantno omrežje,
– v notranjosti objekta se namestijo gasilni aparati,
– strelovodna zaščita,
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite,
– v času gradnje urediti skladišče vnetljivih snovi,
– minimalni razmak med dvema objektoma 8 m,
– ustrezni radij prometnic, minimalno 6 m,
– požarni zid med nadstrešnicama.

22. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za intenzite-

to potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MSC.

23. člen
Zaščita okolja in hrup
Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spuščati v

kolektor mešane kanalizacije le preko lovilcev olj in maščob.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da

imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi tehnološ-

kimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih

ravneh hrupa za stanovanjsko območje.

24. člen
Način ravnanja s plodno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zem-

ljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev
zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.

25. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe za

invalide naklona 1:16.
Potrebno je izvesti »vhode« na peš pločnike ob objektu z

utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.

VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

26. člen
I. etapa
– prometno, komunalno in energetsko opremiti zemljišče,
– posekati nasad,
– izvesti dozidave obstoječega objekta.

II. etapa
– porušiti gospodarsko poslopje,
– zgraditi nove objekte.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti

varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno
urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje
tega odloka.

Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec pose-
ga v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine Krško poda-
ti vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim materialom, ki bo
nastal ob izkopu.

VIII. TOLERANCE

28. člen
Tolerance za horizontalne gabarite znašajo 1,2 m, vertikalne

pa 1 m, za ostale ureditve so 10%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja organiza-

cije programa po etažah in določitve vhodov v objekt in na parcelo.
Pri oblikovanju nadstrešnic in pomožnih objektov, ki se držita

skupaj, možna so odstopanja le v manjših okrasnih detajlih na
fasadi nikakor ne v velikosti in obliki odprtin, barvi fasade ter barvi
in vrsti kritine in višini slemena.

Pri oblikovanju kritine je obvezna enaka barva za vse objekte,
vrsta kritine je lahko različna le za samostoječe objekte.

Nadstrešnici med objektoma je možno po potrebi nameniti
za garaže, vendar ni dovoljena sprememba namembnosti le ene
nadstrešnice med objektoma.

Dopustne so tudi tolerance pri prometno komunalnem in
energetskem urejanju prostora ob pogoju, da prestavitve ne spre-
minjajo vsebinskega koncepta ZN.

IX. KONČNE DOLOČBE

29. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.

30. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občin-

skem organu za urejanje prostora Občine Krško.

31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 1/15-352-1/97
Krško, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3274. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru v Občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97,
70/97 in 10/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 37. seji dne
10. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem

redu in miru v Občini Krško
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1. člen
V odloku o javnem redu in miru v Občini Krško (Uradni list

RS, št. 21/92) se za 8. členom dodata dva nova člena, ki glasita:

»8.a člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetij-

skih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti občinsko
cesto in druge javne površine, ki so jih onesnažili s hlevskim
gnojem, prstjo ali blatom pri vožnji ali obračanju teh vozil in strojev
na koncu njiv in drugih kmetijskih ter gozdnih površin.

Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno
tako, da s tem ni ovirana javna površina.

Vzdrževalci oziroma upravljavci cest so dolžni zaradi varnosti
prometa in čistoče pravočasno, predvsem pa ob koncu izvajanja
zimske službe odstraniti z asfaltnih ulic in pločnikov pesek, ki so ga
posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi
lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.

8.b člen
Pooblaščena oseba, ki izvaja komunalni nadzor lahko zaradi

varstva zunanjega videza naselij ali nemotenega in varnega prome-
ta na občinskih cestah odredi odvoz ali druge potrebne ukrepe
nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili ter počitniškimi
prikolicami.

Za zapuščeno vozilo se šteje motorno vozilo na cesti, parkir-
nem prostoru, zeleni, kmetijski, gozdni ali drugi javni površini, ki
nima registrskih tablic ali ni registrirano ali je huje poškodovano
oziroma zanj nihče ne skrbi.

Postopek, način odvoza in druge potrebne ukrepe nad us-
tavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili ter počitniškimi prikoli-
cami, predpiše občinski svet s pravilnikom.«.

2. člen
V odloku se povsod, kjer se uporablja okrajšava »SLT« le-to

nadomesti z okrajšavo »SIT«.

3. člen
V prvem odstavku 11. člena odloka se številka »3.500«

nadomesti s številko »14.000«, številka »30.000« pa s številko
»360.000«.

V drugem odstavku se številka »2.500« nadomesti s številko
»10.000«, številka »5.000« pa s številko »60.000«.

V tretjem odstavku se številka »2.000« nadomesti s številko
»8.000«, številka »5.000« pa s številko »60.000«.

4. člen
V 12. členu odloka se številka »3.000« nadomesti s številko

»12.000«, številka »30.000« s številko »360.000«, številka
»2.500« s številko »10.000«, številki »5.000« s številkama
»60.000« in številka »2.000« s številko »8.000«.

Na koncu 12. člena se pred besedno zvezo »tega odloka«
doda »ter 8.a člena«.

5. člen
V 13. členu odloka se številka »2.000« nadomesti s številko

»8.000«, številka »5.000« pa s številko »60.000«.

6. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se številka »2.500«

nadomesti s številko »10.000«.
V drugem odstavku se številki »5.000« nadomestita s števil-

kama »60.000«, številka »2.500« pa s številko »10.000«.

7. člen
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
»Pristojen inšpektor, delavec policije oziroma pooblaščena

oseba za komunalni nadzor, lahko izrečejo in izterjajo denarno
kazen od storilca takoj na mestu za posamezen prekršek iz 14.
člena tega odloka.«

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 1-222-1/92
Krško, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3275. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
v Občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97,
70/97 in 10/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 37. seji dne
10. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o komunalnih taksah

v Občini Krško

1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Krško (Uradni list RS,

št. 16/97) se v tarifi komunalnih taks pod tarifno številko 6, točko
3, črta podtočka b).

Podtočka c) postane podtočka b).

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 353-5/97-1/18
Krško, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3276. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
lokacijskem načrtu “prečna povezava glavne
ceste G1/5 (prej M/10) z regionalno cesto
R1/220 (prej R/362) kot preložitev obstoječe
regionalne ceste skozi Krško” – I. faza – most

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/98 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona o planiranju in
urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 in 26/97 ter odločbe US
RS 6/94, 45/94, 9/96, 44/96) ter 35. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem

načrtu “prečna povezava glavne ceste G1/5
(prej M/10) z regionalno cesto R1/220 (prej
R/362) kot preložitev obstoječe regionalne

ceste skozi Krško” – I. faza – most

I
Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu “preč-

na povezava glavne ceste G1/5 (prej M/10) z regionalno cesto
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R1/220 (prej R/362) kot preložitev obstoječe regionalne ceste
skozi Krško” – I. faza – most.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za

urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne zadeve
Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne skupnosti Krško.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organiza-
cije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora,
varstvo okolja in premoženjsko-pravne zadeve Občine Krško,
CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Kra-

jevni skupnosti Krško.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repub-

like Slovenije.

Št. 1/15-352-5/98
Krško, dne 25. septembra 1998.

Župan
Občine Krško

Danilo Siter l. r.

LOGATEC

3277. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v
Občinski svet občine Logatec

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 21. člena statuta Obči-
ne Logatec (LN, št. 4/95 in 7/95 - popr.) je Občinski svet občine
Logatec na nadaljevanju 17. izredne seje dne 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet

občine Logatec

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za izvedbo volitev v Občinski svet občine

Logatec (v nadaljevanju: občinski svet) določa:
– število volilnih enot,
– območja volilnih enot,
– število članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni

volilni enoti.

II. ŠTEVILO IN SEDEŽI VOLILNIH ENOT

2. člen
Občinski svet šteje devetnajst članov.
Za volitve v občinski svet se določijo 3 volilne enote:
– 1. volilna enota, s sedežem na Notranjski 14, Logatec,
– 2. volilna enota, s sedežem na Tržaški 152, Logatec,
– 3. volilna enota, s sedežem v Rovtah, v Domu krajanov.

III. OBMOČJA VOLILNIH ENOT IN ŠTEVILO ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA, KI SE VOLIJO V POSAMEZNI VOLILNI

ENOTI

3. člen
V 1. volilni enoti se voli devet članov občinskega sveta.
1. volilna enota obsega naslednja območja:
– Krajevna skupnost Naklo.
V 2. volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega naslednja območja:
– Krajevna skupnost Tabor,
– Krajevna skupnost Laze.
V 3. volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega naslednja območja:
– Krajevna skupnost Rovte,
– Krajevna skupnost Hotedršica,
– Krajevna skupnost Trate,
– Krajevna skupnost Vrh sv. Treh kraljev,
– Krajevna skupnost Log-Zaplana.

4. člen
V volilnih enotah za volitve občinskega sveta se določi eno ali

več volišč, ki jih s sklepom določi občinska volilna komisija.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe

odloka o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine
Logatec (LN, št. 6-7/94).

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

RS.

Št. 012-13/98
Logatec, dne 17. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec

Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

3278. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje v Občini Logatec

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena statuta Občine Logatec (LN,
št. /95 in 7/95 – popr.) je Občinski svet občine Logatec na
nadaljevanju 17. izredne seje dne 17. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v

Občini Logatec

1. člen
S tem sklepom se na podlagi 24. člena zakona o volilni

kampanji določa obseg dovoljenih stroškov volilne kampanje ter
višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje organizatorjev
oziroma kandidatov na volitvah za člane občinskega sveta in župa-
na Občine Logatec.

2. člen
Organizator volilne kampanje za volitve v občinski svet sme

porabiti za financiranje volilne kampanje največ 60 tolarjev na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
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Organizator volilne kampanje za volitve župana sme porabiti
za financiranje volilne kampanje največ 40 tolarjev na posamezne-
ga volilnega upravičenca v občini. V primeru drugega kroga glaso-
vanja za volitve župana sme organizator kampanje za financiranje
volilne kampanje porabiti dodatno še največ 20 tolarjev na posa-
meznega volilnega upravičenca v občini.

Osnova za obračun je 7.700 volilnih upravičencev.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje so upravičeni do delnega po-

vračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje.
Za delno povračilo stroškov volilne kampanje se zagotovijo sreds-
tva v proračunu Občine Logatec.

4. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali

župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu
svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porablje-
nih sredstvih za volilno kampanjo.

5. člen
Organizatorji volilne kampanje so upravičeni do delne povrni-

tve stroškov volilne kampanje na podlagi dobljenih glasov, vendar
zahtevek ne sme preseči dejansko ugotovljenega zneska porablje-
nih sredstev za volilno kampanjo.

6. člen
Organizator volilne kampanje za volitve v občinski svet je

upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
40 tolarjev za dobljeni glas, kolikor jim pripade mandat v občin-
skem svetu.

Organizator volilne kampanje za volitve župana v prvem kro-
gu je upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v
višini 30 tolarjev za dobljeni glas, kolikor prejmejo več kot 5%
oddanih glasov.

Organizator volilne kampanje za volitve župana v drugem
krogu je upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v
višini 15 tolarjev za dobljeni glas.

7. člen
Občina Logatec bo organizatorjem volilne kampanje za voli-

tve članov občinskega sveta in župana občine delno povrnila stroš-
ke volilne kampanje na njihovo upravičeno zahtevo najkasneje v
roku treh mesecev na podlagi zahtevka in potrjenega poročila iz
4. člena tega sklepa.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o finan-

ciranju volilne kampanje v Občini Logatec (LN, št. 9/94).

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 008-2/98
Logatec, dne 17. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec

Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

3279. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti Občine Logatec

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97), 109. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94
in 70/95) in 21. ter 51. člena statuta Občine Logatec (LN, št.
4/95 in 7/95 – popr.) je Občinski svet občine Logatec na nadalje-
vanju 17. izredne seje dne 17. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi števila članov svetov krajevnih

skupnosti Občine Logatec

I
V krajevnih skupnostih Občine Logatec se določi naslednje

število članov svetov KS:
KS Naklo sedem članov,
KS Tabor sedem članov,
KS Rovte sedem članov,
KS Hotedršica sedem članov,
KS Laze sedem članov,
KS Trate sedem članov,
KS Vrh sv. Treh kraljev sedem članov,
KS Log-Zaplana pet članov.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 008-03/98
Logatec, dne 17. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec

Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

NAZARJE

3280. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
občinskega sveta in župana Občine Nazarje

Na podlagi 17. člena statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo
občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, št. 1/95) ter
določil 19., 20. in 21. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 27/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet občine
Nazarje na seji dne 18. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve občinskega

sveta in župana Občine Nazarje

I. OBČINSKI SVET

1. člen
Za volitve v Občinski svet občine Nazarje se določijo 4 volil-

ne enote. Voli se skupno deset članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je: Savinjska cesta 4, Nazarje.

2. člen
Volilne enote so:
Volilna enota št. 1 obsega območja naselij: Nazarje (del):

Dobletinska ulica, Cvetlična ulica, Lesarska ulica, Pod Slatino,
Tominškova ulica, Tratnikova ulica, Vrtnarska ulica, Zadrečka ce-
sta – vse hišne številke razen 1, 3, 5, 7, 9, 11. Volijo se trije člani
občinskega sveta.

Volilna enota št. 2 obsega območja naselij: Nazarje (del): Ob
Savinji, Obrtniška ulica, Samostanska pot, Savinjska cesta, Žla-
borska pot, Zadrečka cesta – hišne številke: 1, 3, 5, 7, 9, 11,
Dobletina, Zavodice, Žlabor. Volita se dva člana občinskega sveta.

Volilna enota št. 3 obsega območja naselij: Čreta pri Kokar-
jah, Kokarje, Lačja vas, Potok, Pusto Polje. Volita se dva člana
občinskega sveta.

Volilna enota št. 4 obsega območja naselij: Šmartno ob
Dreti, Rovt pod Menino, Spodnje Kraše, Volog, Brdo. Volijo se
trije člani občinskega sveta.
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II. ŽUPAN

3. člen
Za volitve župana je območje Občine Nazarje ena volilna

enota.

III. KONČNI DOLOČBI

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

čitvi volilnih enot za volitve prvega občinskega sveta in župana
Občine Nazarje (Uradni list RS, št. 65/94).

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

Republike Slovenije.

Št. 068-1/95-98
Nazarje, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Nazarje
Pavel Bitenc l. r.

PUCONCI

3281. Odlok o določitvi števila članov ter števila
volilnih enot za volitve v svete krajevnih
skupnosti Občine Puconci

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in
10/98), določil statutov krajevnih skupnosti Občine Puconci in
20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95,
4/97, 68/97 in 47/98) je Občinski svet občine Puconci na 36. se-
ji, dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov ter števila volilnih enot

za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine
Puconci

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih

skupnosti v Občini Puconci in volilne enote za volitve v svete
krajevnih skupnosti in druga vprašanja, pomembna za pripravo in
izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti.

2. člen
Območje Občine Puconci je razdeljeno na 10 krajevnih skup-

nosti:
1. KS Bodonci, ki obsega naselje Bodonci in Vadarci,
2. KS Bokrači, ki obsega naselje Bokrači,
3. KS Brezovci, ki obsega naselje Brezovci, Lemerje in Pre-

danovci,
4. KS Dolina, ki obsega naselje Dolina,
5. KS Gorica, ki obsega naselje Gorica,
6. KS Mačkovci, ki obsega naselje Dankovci, Kuštanovci,

Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka
vas,

7. KS Puconci, ki obsega naselje Puconci,
8. KS Šalamenci, ki obsega naselje Šalamenci,
9. KS Vaneča, ki obsega naselje Vaneča,
10. KS Zenkovci, ki obsega naselje Beznovci, Puževci, Stru-

kovci in Zenkovci.

3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupno-

stih za območje enega ali več naselij ali delov naselja.

4. člen
Za volitve članov Sveta KS Bodonci se določita 2 volilni

enoti, v katerih se voli skupno devet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega naselje Bodonci – voli se pet članov

sveta,
2. volilna enota obsega naselje Vadarci – voli se štiri člane

sveta.

5. člen
Za volitve članov Sveta KS Bokrači se določi 1 volilna enota,

ki obsega območje naselja Bokrači.
Voli se tri člane sveta.

6. člen
Za volitve članov Sveta KS Brezovci se določijo 3 volilne

enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega naselje Brezovci – voli se tri člane

sveta.
2. volilna enota obsega naselje Lemerje – voli se tri člane

sveta.
3. volilna enota obsega naselje Predanovci – voli se tri člane

sveta.

7. člen
Za volitve članov KS Dolina se določi 1 volilna enota, ki

obsega območje naselja Dolina.
Voli se pet članov sveta.

8. člen
Za volitve članov Sveta KS Gorica se določi 1 volilna enota,

ki obsega območje naselja Gorica.
Voli se pet članov sveta.

9. člen
Za volitve članov Sveta KS Mačkovci se določi 8 volilnih

enot, v katerih se voli skupno osem članov sveta.
1. volilna enota obsega naselje Dankovci – voli se en član

sveta.
2. volilna enota obsega naselje Kuštanovci – voli se en član

sveta.
3. volilna enota obsega naselje Mačkovci – voli se en član

sveta.
4. volilna enota obsega naselje Moščanci – voli se en član

sveta.
5. volilna enota obsega naselje Otovci – voli se en član

sveta.
6. volilna enota obsega naselje Pečarovci – voli se en član

sveta.
7. volilna enota obsega naselje Poznanovci – voli se en član

sveta.
8. volilna enota obsega naselje Prosečka vas – voli se en

član sveta.

10. člen
Za volitve članov Sveta KS Puconci se določi 1 volilna enota,

ki obsega območje naselja Puconci.
Voli se pet članov sveta.

11. člen
Za volitve članov Sveta KS Šalamenci se določi 1 volilna

enota, ki obsega območje naselja Šalamenci.
Voli se pet članov sveta.

12. člen
Za volitve članov Sveta KS Vaneča se določi 1 volilna enota,

ki obsega območje naselja Vaneča.
Voli se pet članov sveta.

13. člen
Za volitve članov Sveta KS Zenkovci se določijo 4 volilne

enote, v katerih se voli skupno 9 članov sveta.
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1. volilna enota obsega naselje Beznovci – voli se dva člana
sveta.

2. volilna enota obsega naselje Puževci – voli se dva člana
sveta.

3. volilna enota obsega naselje Strukovci – voli se dva člana
sveta.

4. volilna enota obsega naselje Zenkovci – voli se tri člane
sveta.

14. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska

volilna komisija in volilni odbori KS skladno z zakonom o lokalnih
volitvah.

15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o

določitvi števila članov ter števila volilnih enot za prve volitve v Svet
krajevne skupnosti Puconci (Uradni list RS, št. 76/97) in odlok o
določitvi števila članov ter števila članov volilnih enot za prve volitve
v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 87/97).

16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS.

Št. 00608-1/98
Puconci, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

3282. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Puconci

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) ter 20. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, 34/95, 4/97, 68/97,
87/97, 47/98) je Občinski svet občine Puconci na 36. seji dne
14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta Občine Puconci

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega

sveta občine Puconci, število članov, ki se volijo v posamezni enoti
in ureja druga vprašanja v zvezi z oblikovanjem volilnih enot.

2. člen
Občinski svet občine Puconci šteje šestnajst članov.
Za volitve članov občinskega sveta se občina razdeli na

3 volilne enote.
3. člen

1. volilna enota Puconci obsega:
Krajevno skupnost Puconci z naseljem Puconci,
Krajevno skupnost Bokrači z naseljem Bokrači,
Krajevno skupnost Dolina z naseljem Dolina,
Krajevno skupnost Gorica z naseljem Gorica,
Krajevno skupnost Vaneča z naseljem Vaneča,
Krajevno skupnost Šalamenci z naseljem Šalamenci,
Krajevno skupnost Brezovci z naselji: Brezovci, Predanovci

in Lemerje.
Voli se šest članov.
2. volilna enota Bodonci obsega:
Krajevno skupnost Bodonci z naseljema: Bodonci in Vadarci
Krajevno skupnost Zenkovci z naselji: Zenkovci, Beznovci,

Puževci in Strukovci.

Voli se pet članov.
3. volilna enota Mačkovci obsega:
Krajevno skupnost Mačkovci z naselji: Mačkovci, Dankovci,

Kuštanovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Proseč-
ka vas.

Voli se pet članov.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 00607-2/98
Puconci, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

RADEČE

3283. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Radeče

Na podlagi 22. člena in 116. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95) ter 2. člena in 7. člena
zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) ter 22. člena in 34. člena statuta
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine
Radeče na 41. redni seji dne 19. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Radeče

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov občinskega

sveta in volitve župana v Občini Radeče.

2. člen
1. Volilne enote za volitve članov občinskega sveta.
Za volitve članov Občinskega sveta občine Radeče se dolo-

čita dve volilni enoti, v katerih se voli skupno šestnajst članov
občinskega sveta.

V vsaki volilni enoti se voli član občinskega sveta na približno
enako število prebivalcev.

Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem načelu.

3. člen
Volilni enoti se oblikujeta za območje ene ali več krajevnih

skupnosti.
Volilna enota I obsega območje KS Radeče, ki zajema na-

slednja naselja: Brunk, Brunška gora, Dobrava, Hotemež, Jelovo,
Močilno, Njivice, Obrežje, Loška gora, Radeče, Rudna vas, Zavra-
te, Žebnik.

V tej volilni enoti se voli enajst članov občinskega sveta.
Volilna enota II obsega območja KS Jagnjenica, Svibno in

Vrhovo in zajema naslednja naselja: Čimerno, Goreljce, Jagnjeni-
ca, Počakovo, Prapretno, Stari dvor, Svibno, Vrhovo, Zagrad, Log
pri Vrhovem.

V tej volilni enote se voli pet članov občinskega sveta.

4. člen
2. volilna enota za volitve župana
Za volitve župana se določi območje Občine Radeče z vsemi

naselji kot ena volilna enota.

5. člen
Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja Občin-

ska volilna komisija občine Radeče.
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6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

čitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve
župana v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 65/94).

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

RS.

Št. 062-07-80/98
Radeče, dne 19. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

3284. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi števila
članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih
enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti
Občine Radeče

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98), 109. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95), 2. člena
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni
list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98) in v skladu z 11. in 56. člena
statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet
občine Radeče na 41. redni seji dne 19. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za

redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine
Radeče

1. člen
Dopolni se odlok o določitvi članov svetov krajevnih skupno-

sti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Radeče (Uradni list RS, št. 17/96) z določili 2. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin
ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98).

2. člen
Dopolni se tretji člen tako, da glasi:
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Radeče se določi-

jo 4 volilne enote, in sicer:
1. volilna enota zajema naselja: Radeče, Obrežje, Zavrate. V

tej volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota zajema naselja: Dobrava, Hotemež, Loška

gora, Brunk, Brunška gora, Rudna vas. V tej volilni enoti se volijo
trije člani sveta KS.

3. volilna enota zajema naselja: Jelovo, Njivice. V tej volilni
enoti se volijo trije člani sveta KS.

4. volilna enota zajema naselje: Močilno, Žebnik. V tej volilni
enoti se volita dva člana sveta KS.

3. člen
Dopolni se četrti člen tako, da glasi:
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Jagnjenica se

določi ena volilna enota, ki zajema naslednja naselja: Čimerno,
Jagnjenica, Stari dvor. V tej volilni enoti se voli sedem članov
sveta KS.

4. člen
Dopolni se peti člen tako, da glasi:
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Svibno se določi

ena volilna enota, ki zajema naslednje naselje: Počakovo, Svibno,
Zagrad. V tej volilni enoti se voli sedem članov sveta KS.

5. člen
Dopolni se šesti člen tako, da glasi:
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Vrhovo se določi

ena volilna enota, ki zajema naselje: Goreljce, Log pri Vrhovem,
Prapretno, Vrhovo. V tej volilni enoti se voli sedem članov sveta
KS.

6. člen
Dopolni se sedmi člen tako, da glasi:
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvede občinska volilna

komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori v
skladu z določili statutov teh skupnosti.

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

Republike Slovenije.

Št. 062-07-81/98
Radeče, dne 19. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

RADLJE OB DRAVI

3285. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Radlje ob Dravi

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je Občinski svet občine Radlje ob
Dravi na 38. seji dne 21. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov v

Občinski svet občine Radlje ob Dravi

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov v Občinski

svet občine Radlje ob Dravi ter število članov, ki se volijo v posa-
mezni volilni enoti.

2. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Radlje ob Dravi se

določita dve volilni enoti, v katerih se voli skupno šestnajst članov.

3. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Radlje ob Dravi se

določita volilni enoti ter naselja, ki sodijo v posamezno volilno
enoto:

1. volilna enota obsega območja naselij Sv. Trije Kralji, Do-
brava, Zg. Kozji vrh, Radlje ob Dravi, Sp. Vižinga, Št. Janž pri
Radljah, Vas, Zg. Vižinga; v volilni enoti se voli enajst članov;

2. volilna enota obsega območja naselij Brezni vrh, Radelca,
Remšnik, Sp. Orlica, Sv. Anton na Pohorju, Vuhred; v volilni enoti
se voli pet članov.

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

Št. 006-2/98-02
Radlje ob Dravi, dne 23. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radlje ob Dravi
Alojz Košir l. r.
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3286. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Radlje ob
Dravi

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94 in 17/97) in 27. člena statuta Občine Radlje ob
Dravi (MUV, št. 9/95, 6/96 in 18/96) je Občinski svet občine
Radlje ob Dravi na 38. redni seji dne 21. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v Občini Radlje ob Dravi

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroš-

kov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radlje ob Dravi.

2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo

preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v obči-
ni.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči
40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za
20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kam-
panje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni

tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za
katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravi-
čencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za posameznega volil-
nega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na
ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 20
tolarjev za dobljen glas le na podlagi dobljenih glasov na ponov-
nem glasovanju.

5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve

v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne-
jo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Radlje ob Dravi v
roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računske-
mu sodišču.

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 006-1/98-02
Radlje ob Dravi, dne 21. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radlje ob Dravi
Alojz Košir l. r.

3287. Sklep Občinske volilne komisije občine Radlje
ob Dravi

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet občine
Radlje ob Dravi na 38. redni seji dne 21. 9. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

V Občinsko volilno komisijo občine Radlje ob Dravi se ime-
nujeta

– nadomestni član: Bobovnik Darinka, Prisoja 4, 2360 Ra-
dlje ob Dravi,

– nadomestni namestnik člana: Vernik Marinka, Partizanska
48, 2360 Radlje ob Dravi.

Št. 006-1/98-02
Radlje ob Dravi, dne 21. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radlje ob Dravi
Alojz Košir l. r.

SLOVENJ GRADEC

3288. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od
1990 do 1998 ter družbenega plana Občine
Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za
območje Mestne občine Slovenj Gradec, ki se
nanašajo na novelacije urbanističnih zasnov
naselij Slovenj Gradec, Podgorje, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Tomaška in Turiška vas,
Pameče–Troblje in Sele–Vrhe

Na podlagi 31., 34., 35. in 46. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 37. člena zakona o
urejanju naselij in dugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), 2. člena
zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Urad-
ni list RS, št. 41/95, 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec
na 44. redni seji dne 24. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta

1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od
1990 do 1998 ter družbenega plana Občine

Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za
območje Mestne občine Slovenj Gradec, ki se
nanašajo na novelacije urbanističnih zasnov

naselij Slovenj Gradec, Podgorje, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Tomaška in Turiška vas,

Pameče–Troblje in Sele–Vrhe

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990
do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za
območje Mestne občine Slovenj Gradec, ki se nanašajo na nove-
lacije urbanističnih zasnov naselij Slovenj Gradec.

II
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec,
Ronkova 4.
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III
V času javne razgrnitve se mora osnutek javno obravnavati.

Uprava za urejanje prostora in varstvo okolja skupaj z izdelovalcem
strokovnih podlag organizira javno obravnavo po primestnih vaških
skupnostih in četrtnih skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec.
Za posamezna področja pa tudi z drugimi organizacijami in skup-
nostmi. O času in kraju javnih obravnav se obvesti občane na
krajevno običajen način.

IV
Občani in drugi zainteresirani podajo pisne pripombe in pred-

loge na osnutek v kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na Upravo za
urejanje prostora in varstvo okolja, Glavni trg 1, Slovenj Gradec,
do zaključno zadnjega dneva javne razgrnitve.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350031-01/97
Slovenj Gradec, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Sveta

mestne občine Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3289. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.  US
RS, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 36/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 70/97 in 10/98)
je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 8. 9.
1998 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A

 Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

1. člen
V statutu Občine Sv. Jurij (Uradni list RS, št. 37/95) se prvi

odstavek 5. člena spremeni tako, da glasi:
“Občina je pravna oseba. Sedež Občine Sv. Jurij je: Ulica

Bratka Krefta št. 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
Polni naziv Občine Sveti Jurij je: Občina Sveti Jurij ob Ščav-

nici.

2. člen
V 7. členu se črta vejica in besedi “dela naselja”.

3. člen
V zadnjem odstavku 5. člena se številka “1329” nadomesti s

številko 1336.

4. člen
V 9. členu se beseda “skladu” nadomesti z besedo “sklade”.

5. člen
Črta se tretja alinea 7. točke 11. člena.

6. člen
Spremeni se 14. člen, tako da glasi:
“Organi občine so občinski svet, župan, nadzorni odbor,

občinska volilna komisija.”

7. člen
Nadomesti se novi 15. člen, ki glasi:

“Mandatna doba članov občinskega sveta, župana, podžu-
pana in članov nadzornega odbora traja 4 leta. “

8. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki glasi:
“Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo neprofesio-

nalno.”

9. člen
V 17. členu se besedi “najmanj polovico” nadomesti z bese-

do “večina”.

10. člen
Štirinajsta alinea 19. člena se nadomesti z novo alineo, ki

glasi:
– “določi organizacijo in delovno področje občinske uprave

na predlog župana”.

11. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen, ki glasi:
Član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v

sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov,
za katere je v zakonu določeno, da jih sprejema občinski svet na
predlog župana.

12. člen
V prvem odstavku 25. člena se črta beseda “odbora”.

13. člen
V 29. členu se 2. točka glasi:
“za infrastrukturo, okolje in prostor”.

14. člen
36. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v

občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem obči-

ne;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih

sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih

sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslo-

vanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občin-
skega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sreds-
tvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti
in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri
svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne
in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in
integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izde-
la poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi
porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati
poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in
predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Nadzorni odbor v skladu
s statutom občine sprejme svoj poslovnik.”

15. člen
37. člen se spremeni tako, da glasi:
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega

sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik
občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij,
ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega od-
bora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne
strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na pred-
log nadzornega odbora imenuje občinski svet.
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16. člen
Za 37. členom se doda novi 37.a člen, ki glasi:
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po pred-

pisih, ki urejajo javne finance v občini. Stranka v postopku je
uporabnik sredstev občinskih financ kot so občinska uprava, javni
zavodi in podjetja, skladi in drugi porabniki proračunskih sredstev.

Nadzorni obor opravlja redne in občasne nadzore.
O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča

samostojno. Predsednik izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi
nadzorovani stranki. V sklepu se določi: predmet nadzora, nadzo-
rovana oseba, cilj nadzora, čas za izvedbo nadzora, člana, ki je
nosilec naloge in člana, ki bo sodeloval pri nadzoru.

Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim načrtom
tako, da bodo na daljši rok zajeti vsi uporabniki proračunskih
sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejav-
nosti.

S programom nadzorni odbor seznani občinski svet in župa-
na. Poleg zadev iz programa dela mora nadzorni odbor obvezno
obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali
župan.

Nadzorni odbor obvešča občinski svet v obliki pisnega poro-
čila, ki vsebuje predvsem ugotovitve o skladnosti ravnanja, mnenja
in navodila za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter predloge
ukrepov za zagotovitev zakonitosti oziroma skladnosti ravnanja.
Občinski svet, župan ter organi porabnikov proračunskih sredstev
so poročilo dolžni obravnavati in upoštevati predloge in priporočila
v skladu s svojimi pristojnostmi.

17. člen
Za 37.a členom se doda novi 37.b člen, ki glasi:
Nadzorni odbor ima tri člane. Člani nadzornega odbora izvo-

lijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora z večino glasov
vseh članov nadzornega odbora.

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani nad-
zornega odbora so lahko občani, ki izpolnjujejo temeljne pogoje
strokovnosti in poznajo finančno – računovodske predpise.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani ožjih delov občine, tajnik občine,
delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.

Člane nadzornega odbora razrešuje občinski svet na predlog
nadzornega odbora.

Glede razrešitve nadzornega odbora se uporabljajo zakonski
pogoji za predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega od-
bora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne strokovne
naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzor-
nega odbora imenuje občinski svet.

18. člen
Za prvim odstavkom 54. člena se doda nov odstavek, ki

glasi:
“Razpis referenduma za razveljavitev splošnega akta ni mo-

goče izvesti za akte, ki jih je potrdilo ustavno sodišče”.

19. člen
Zadnji stavek 84. člena se spremeni tako, da glasi:
“O zadolžitvi občina zaprosi Ministrstvo za finance za so-

glasje.”

20. člen
V 86. členu se beseda “zagotovljena” nadomesti s “pri-

merna”.

21. člen
Na koncu 115. člena se doda stavek, ki glasi:
“Na predlog župana, občinski svet lahko z drugimi občinami

ustanovi skupne organe uprave.”

22. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-0001/98
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 8. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

TRŽIČ

3290. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič

Na podlagi 29., 64. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98)
in na podlagi 1., 78., 89. in 100. člena statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) je Občinski svet občine Tržič
na 14. izredni seji dne 23. septembra 1998 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Tržič

1. člen
V statutu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97)

se spremeni 8. člen tako, da glasi:
“Na območju Občine Tržič se ustanovijo ožji deli občine, in

sicer:
1. Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču, ki obsega naselji

Bistrica pri Tržiču in Ročevnica,
2. Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču, ki obsega naselja

Brezje pri Tržiču, Hudi graben, Hušica in Visoče,
3. Krajevna skupnost Jelendol, ki obsega naselji Dolina in

Jelendol,
4. Krajevna skupnost Kovor, ki obsega naselja Brdo, Hudo,

Kovor, Loka in Zvirče,
5. Krajevna skupnost Križe, ki obsega naselja Gozd, Križe in

severni del naselja Retnje,
6. Krajevna skupnost Leše, ki obsega naselja Leše, Palovi-

če, Popovo in Vadiče,
7. Krajevna skupnost Lom pod Storžičem, ki obsega naselja

Grahovše, Lom pod Storžičem in Potarje,
8. Krajevna skupnost Podljubelj, ki obsega naselje Podlju-

belj,
9. Krajevna skupnost Pristava, ki obsega naselje Pristava,
10. Krajevna skupnost Ravne, ki obsega severni del naselja

Tržič,
11. Krajevna skupnost Sebenje, ki obsega naselja Breg ob

Bistrici, Sebenje, Žiganja vas in južni del naselja Retnje,
12. Krajevna skupnost Senično, ki obsega naselja Novake,

Senično, Spodnje Vetrno in Zgornje Vetrno,
13. Krajevna skupnost Tržič mesto, ki obsega južni del nase-

lja Čadovlje pri Tržiču, Slap in južni del naselja Tržič.
Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo

na njene prebivalce skladno z zakonom in jih v njeno izvajanje
prenese občina, natančneje pa določa odlok o krajevnih skupno-
stih na območju Občine Tržič, ki ga sprejme občinski svet s statu-
tarnim sklepom.”

2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
“Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava, ki nasto-

pa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene z odlokom
navedenim v drugem odstavku prejšnjega člena in za svoje obvez-
nosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajev-
ne skupnosti občina odgovarja subsidiarno.”
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3. člen
Za 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b, 9.c in 9.d členi, ki

glasijo:

“9.a člen
Organ ožjega dela občine je svet krajevne skupnosti, ki ga

skladno z zakonom izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebiva-
liščem na območju krajevne skupnosti. Število članov sveta krajev-
ne skupnosti določi občinski svet z odlokom o določitvi števila
članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za prve volitve
članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič, ki ga
sprejme s statutarnim sklepom.

Člani sveta krajevne skupnosti izmed sebe izvolijo predsed-
nika sveta krajevne skupnosti, ki krajevno skupnost zastopa kot
pravno osebo.

9.b člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega pro-

računa, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili
za storitve, samoprispevki in s prihodki od premoženja krajevne
skupnosti.

Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v
finančnem načrtu krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega
proračuna.

9.c člen
Odločitve sveta krajevne skupnosti, ki jih natančneje oprede-

ljuje odlok iz drugega odstavka 8. člena statuta, so veljavne, ko da
nanje soglasje občinski svet.

9.d člen
Občinski svet lahko z odlokom prenese določene zadeve iz

občinske pristojnosti v upravljanje krajevni skupnosti. Za ta namen
določi občinski svet tudi ustrezna sredstva.”

4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič začnejo

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 023-05/96-02
Tržič, dne 23. septembra 1998.

Podpredsednica
Občinskega sveta

občine Tržič
Marija Šimenko Vodnjov l. r.

3291. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve
volitve članov v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Tržič

Na podlagi 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 109. in
114. člen zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95 in 70/95), 8. in 9.a člen statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97 in 67/98) je Občinski svet
občine Tržič na 14. seji dne 23. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih

skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve
volitve članov v svete krajevnih skupnosti na

območju Občine Tržič

1. člen
S tem odlokom se za prve volitve v svete krajevnih skupnosti

na območju Občine Tržič določa število članov v posameznih

svetih krajevnih skupnosti ter določa volilne enote za izvedbo
volitev članov v svete krajevnih skupnosti.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupno-

stih za območje celotne krajevne skupnosti, za območje enega ali
več naselij ali del naselja. Volilne enote se določijo tako, da je
zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma
delov krajevnih skupnosti v svetu teh skupnosti, volitve pa poteka-
jo po večinskem sistemu.

3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču

se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupaj enajst članov:
1. volilna enota obsega: Pot na Bistriško planino, Bistrico,

Pod gradom, Begunjsko cesto, razen h. št. 2, Pod Šijo, Zelenico,
Kovorsko cesto, h. št. 2 in 4. Voli se tri člane sveta.

2. volilna enota obsega: Deteljico, Begunjsko cesto h. št. 2.
Voli se dva člana sveta.

3. volilna enota obsega: Kovorsko cesto h. št. 1, 3, 5 do 33,
37 in 39. Voli se dva člana sveta.

4. volilna enota obsega: Kovorsko cesto h. št. 35, 41 do 74,
Ročevnico, Cesto na Loko h. št. 16 do 20, Na logu, Na jasi. Voli
se tri člane sveta.

5. volilna enota obsega: Cesto na Loko h. št. 1-15, Cesto
Ste Marie aux Mines, razen h. št. 1 do 3, Spodnjo Bistrico. Voli se
en član sveta.

4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču

se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna eno-
ta, ki obsega naselja Brezje pri Tržiču, Hudi graben, Hušico in
Visoče. V volilni enoti se voli pet članov sveta.

5. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Jelendol se za

celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki
obsega naselji Dolina in Jelendol. V volilni enoti se voli pet članov
sveta.

6. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kovor se določita

dve volilni enoti, v katerih se voli skupaj devet članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Kovor. Voli se tri

člane sveta.
2. volilna enota obsega območja naselij Brdo, Hudo, Loka in

Zvirče. Voli se šest članov sveta.

7. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Križe se za celot-

no območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega
naselja Gozd, Križe in Retnje h. št. 1 do 11, 31 do 37/a ter 49.
Voli se devet članov sveta.

8. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Leše se za celot-

no območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega
naselja Leše, Paloviče, Popovo in Vadiče. Voli se pet članov sveta.

9. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Lom pod Storži-

čem se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna
enota, ki obsega naselja Grahovše, Lom pod Storžičem in Potarje.
Voli se sedem članov sveta.

10. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Podljubelj se za

celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki
obsega naselje Podljubelj. Voli se sedem članov sveta.

11. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Pristava se za

celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki
obsega naselje Pristava. Voli se sedem članov sveta.
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12. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Ravne se za celot-

no območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega
Muzejsko ulico 12, Pot na Pilarno, Pot na Zali rovt, Ravne, Ko-
roško cesto h. št. 31, 33, 33/a, 80, 82, 84, 84/a, 86, 88, 90,
92, 94, 96, 98 in Za jezom. Voli se devet članov sveta.

13. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sebenje se za

celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki
obsega naselja Breg ob Bistrici, Retnje h. št. 12-30, 38-48, 53,
54 in 56, Sebenje in Žiganjo vas. Voli se sedem članov sveta.

14. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senično se za

celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki
obsega naselja Novake, Senično, Spodnje Veterno in Zgornje
Veterno. Voli se pet članov sveta.

15. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Tržič mesto se

določi šest volilnih enot, v katerih se voli skupaj enajst članov
sveta.

1. volilna enota obsega: Partizansko ulico h. št. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 12/a, 14, 16, 18, 20, 22, Trg svobode, Za Mošenikom h.
št. 1-9, Kovaško ulico, Prehod, Blejsko cesto, Paradiž in Balos.
Voli se dva člana sveta.

2. volilna enota obsega: Predilniško cesto, Kranjsko cesto,
Cesto Ste Marie aux Mines h. št. od 1-3, Virje h. št. 2, 2/a, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 18 in Presko. Voli se dva člana sveta.

3. volilna enota obsega: Cankarjevo cesto h. št. od 13-19 in
od 21-32, Kosarsko ulico h. št. 2, 4, 6, 8, Kukovniško pot,
Kurnikovo pot, Cerkveno ulico, Virje h. št.3, 3/a, 3/b, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 16, 17 in 19-42. Voli se dva člana sveta.

4. volilna enota obsega: Cankarjevo cesto h. št. od 1-12 ter
20, Virje h. št. 1, 1/a, Kosarsko ulico h. št. 1, 3, 5, 7, 9, 9/a. Voli
se dva člana sveta.

5. volilna enota obsega: Za Mošenikom h. št. 10-25, Čevljar-
sko ulico, Fužinsko ulico, Koroško cesto h. št. 1-30/a, 32, 34-66,
Muzejsko ulico razen h. št. 12, Partizansko ulico h. št. 1, 1/a, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Šolsko ulico in Usnjarsko
ulico. Voli se dva člana sveta.

6. volilna enota obsega: naselje Čadovlje pri Tržiču in Slap.
Voli se en član sveta.

16. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajajo občinska volilna

komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Tržič,

Trg svobode 18, Tržič, sedeži volilnih komisij krajevnih skupnosti
pa na sedežih posameznih krajevnih skupnosti.

17. člen
Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupnosti,
2. potrjuje in sestavlja posamične kandidature oziroma liste

kandidatov,
3. določa volišča,
4. imenuje volilne odbore,
5. ugotavlja rezultate glasovanja, razglaša izid volitev in daje

poročila o izidu volitev,
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitva-

mi, zlasti določa enotne standarde za volilni material, obvešča
volivce, pripravi glasovnice, izdaja potrdila o izvolitvi in opravlja
druge naloge, ki jih določa zakon.

18. člen
Volilne komisije krajevnih skupnosti:
1. opravljajo neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

kolikor ga ne opravi občinska volilna komisija,
2. ugotavlja izid glasovanja v KS.

19. člen
Mandatna doba svetov krajevnih skupnosti, izvoljenih na pr-

vih volitvah, traja do naslednjih rednih volitev v občinski svet, sicer
pa traja mandatna doba svetov krajevnih skupnosti štiri leta.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istoča-
sno kot redne volitve v občinski svet.

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

Republike Slovenije.

Št. 008-01/96-06
Tržič, dne 23. septembra 1998.

Podpredsednica
Občinskega sveta

občine Tržič
Marija Šimenko Vodnjov l. r.

3292. Odlok o krajevnih skupnostih na območju
Občine Tržič

Na podlagi 18., 19., 19.a, 19.b, 19.c in 19.č člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97 in 10/98) in na podlagi 8. člena statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97 in 67/98) je Občinski svet
občine Tržič na 14. izredni seji dne 23. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa temeljna načela za ureditev in organiziranje

krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič (v nadaljevanju: kra-
jevna skupnost), njihova območja, organe, volitve, naloge, premo-
ženje, financiranje, delovanje in odločanje prebivalcev v krajevnih
skupnostih.

2. člen
S tem odlokom se ustanavljajo krajevne skupnosti kot ožji

deli na območju Občine Tržič. Občinski svet lahko s spremembo
statuta krajevne skupnosti ukine ali spremeni njihovo območje.

Krajevna skupnost je skupnost prebivalcev v kateri prebivalci
v skladu z zakonom in statutom Občine Tržič zadovoljujejo potre-
be, ki se pretežno nanašajo na ožji del občine in so krajevni
skupnosti prenešene v izvajanje s statutom občine.

3. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava, ki v prav-

nem prometu nastopa v okviru nalog, ki so določene s tem odlo-
kom.

Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti krajevne skupnosti občina odgovarja subsidiarno.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na obči-
no oziroma na nove krajevne skupnosti z lastnostmi pravne osebe,
ki nastanejo z združitvijo ali razdružitvijo prejšnjih krajevnih skup-
nosti.

4. člen
Krajevna skupnost ima lahko svoj krajevni praznik in lahko

podeljuje krajevna priznanja in plakete.
Krajevna skupnost uporablja pečat okrogle oblike premera

35 mm, ki je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V sredi-
ni pečata je grb Občine Tržič visok 15 mm, nad njim ob obodu je
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napis “Občina Tržič”, pod grbom, ob obodu, pa besedilo “Krajev-
na Skupnost... (z navedbo imena krajevne skupnosti)”.

Krajevna skupnost uporablja tudi mali pečat okrogle oblike
premera 20 mm, ki je obrobljen z enim krogom in ima na sredini
grb Občine Tržič visok 7 mm, navedeno besedilo pa je enako
besedilu, ki ga določa drugi odstavek tega člena.

Evidenco o izdanih pečatih vodi tajnik občine.

5. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb se lahko

krajevne skupnosti na območju občine povezujejo med seboj v
različne oblike interesnega združevanja in sodelovanja in v ta na-
men lahko združujejo sredstva.

II. DOLOČITEV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN NJIHOVIH
OBMOČIJ

6. člen
Na območju Občine Tržič je 13 krajevnih skupnosti, in sicer:
1. Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču (oznaka 601),
sedež krajevne skupnosti: Ročevnica 61, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Bistrica,
2. Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču (oznaka 602),
sedež krajevne skupnosti: Brezje 8, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Brezje,
3. Krajevna skupnost Jelendol (oznaka 603),
sedež krajevne skupnosti: Jelendol 8, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Jelendol,
4. Krajevna skupnost Kovor (oznaka 604),
sedež krajevne skupnosti: Kriška cesta 15, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Kovor,
5. Krajevna skupnost Križe (oznaka 605),
sedež krajevne skupnosti: Cesta Kokrškega odreda 4, 4294

Križe,
skrajšano ime: KS Križe,
6. Krajevna skupnost Leše (oznaka 606),
sedež krajevne skupnosti: Leše 41, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Leše,
7. Krajevna skupnost Lom po Storžičem (oznaka 607),
sedež krajevne skupnosti: Dom krajanov, Lom pod Storži-

čem 56, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Lom,
8. Krajevna skupnost Podljubelj (oznaka 608),
sedež krajevne skupnosti: Podljubelj 90, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Podljubelj,
9. Krajevna skupnost Pristava (oznaka 609),
sedež krajevne skupnosti: Pristavška cesta 40, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Pristava,
10. Krajevna skupnost Ravne (oznaka 610),
sedež krajevne skupnosti: Ravne 19, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Ravne,
11. Krajevna skupnost Sebenje (oznaka 611),
sedež krajevne skupnosti: pomožni objekt poleg objekta Se-

benje 43, 4294 Križe,
skrajšano ime: KS Sebenje,
12. Krajevna skupnost Senično (oznaka 612),
sedež krajevne skupnosti: Senično 30, 4294 Križe,
skrajšano ime: KS Senično,
13. Krajevna skupnost Tržič-mesto (oznaka 613),
sedež krajevne skupnosti: Predilniška cesta 12, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Tržič.

7. člen
Krajevne skupnosti obsegajo naslednja območja:
1. Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču obsega vzhodno

območje katastrske občine Bistrica, in sicer:
– naselji Bistrica pri Tržiču in Ročevnica,
– potek meje: zahodna meja se prične na severozahodu na

meji med katastrsko občino Bistrica in Podljubelj na Bistriški plani-
ni in razmejuje katastrsko občino Bistrica po meji med parcelama
st. 403 in 1132 med Breško in Bistriško planino, se nadaljuje po
meji med parcelama št. 403 in 402 in naprej po meji med parcela-
ma 402 in 442/3. Svojo pot nadaljuje po meji med parcelama

401 in 442/3, po meji med parcelama 396 in 442/2 ter 442/1,
po meji med 395 in 441, po meji med 395 in 443, po meji med
394 in 443, po meji med 393 in 443 po meji med 393 in 1133,
po meji med 392 in 1133 ter 451, po meji med 391 in 451, 390
in 451, 389/2 in 452, 388 in 452, 388 in 455, 388 in 456, 382
in 457, 382 in 458, med 381 in 459, 460, 461, 462, 463, 464;
naprej poteka po meji med parcelama 380 in 464, med 378 in
464, med 373 in 464, 465, 466, med 371 in 467, 468, 469 in
470, med 372 in 470, 471/1, med 366 in 471/2, med 365 in
472, 473, na Apnu med 345/1, 345/2, 344, 317/1 in 507/2,
507/3, med 290 in 1135, med 283 in 284, med 284 in 290; po
sekanju regionalne ceste Bistrica pri Tržiču – Begunje, parcela št.
1117, se nadaljuje po meji med parcelama 285/1 in 289, med
288 in 300, med 301 in 300, med 302 in 299, 303, med
266/10 in 303, 304, 266/1, 281/1, med 281/1 in 531, 533/1,
533/46, 533/3, 533/2, 723; od tam naprej poteka jugozahodno
po meji med katastrskima občinama Bistrica in Kovor preko regio-
nalne ceste Bistrica pri Tržiču – Kovor in po potoku Blajšnica do
Tržiške Bistrice; jugovzhodna meja se nadaljuje navzgor po meji
med katastrskima občinama Bistrica in Križe, po meji med katastr-
skima občinama Bistrica in Tržič po koritu Tržiške Bistrice, kjer
pod prvim tunelom na magistralni cesti proti Ljubelju zavije po
njegovi sredini in grebenu hriba na vrh Stolca, od tam naprej pa po
vzhodnem pobočju Bistriške planine oziroma meji med katastrski-
ma občinama Bistrica in Podljubelj proti izhodiščni severozahodni
točki.

2. Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču obsega zahodni del
katastrske občine Bistrica, vzhodni del katastrske občine Leše, na
območju naselja Hudi graben, in severni del katastrske občine
Kovor, na območju naselja Hušica, in sicer:

– naselja Brezje pri Tržiču, Hudi graben, Hušica in Visoče,
– potek meje: zahodna meja se prične na severozahodu na

tromeji med katastrskimi občinami Bistrica, Leše in Podljubelj, se
nadaljuje po meji med katastrskima občinama Bistrica in Leše po
vzhodnem obrobju Lešanske planine do sredine pobočja nad Hu-
dim grabnom, kjer se loči od meje katastrskih občin; nadaljuje se v
katastrski občini Leše, po meji med parcelami 799 in 770/48,
770/47, 770/46, naprej po meji med 798 in 770/46, 770/45,
770/44, nadalje med 797/1 in 770/44, 770/43, 770/42,
770/41, med 796/1, 795/2 in 770/41, 770/40, 770/39, med
770/38 in 770/39, prečka regionalno cesto Bistrica pri Tržiču –
Begunje, parcela št. 853/2 in zavije pod njo proti vzhodu po meji
med 853/2 in 769/1, med 769/7 in 769/I, med 769/12 in
853/2, 769/4, po meji med 769/3 in 769/1; tam se ponovno
vključi na mejo med katastrskima občinama Bistrica in Leše na
potoku Hudi graben, se nadaljuje nad Kokom in Vadičami da
potoka Vadišnik ter po njem v katastrski občini Bistrica navzgor po
meji med parcelami št. 1177 in 980, 981, 984, 988, 990, med
990 in 992, med 596 in 992, 592, med 599 in 592, 594, 604,
prečka lokalno pot Brezje pri Tržiču – Popovo, parcela št. 1154/1;
naprej poteka po meji med parcelami 605 in 603, 779/1, med
1175 in 779/1, 779/2, 779/4, kjer se zlije z mejo med katastr-
skima občinama Bistrica in Kovor; po njej oziroma potoku Strašnik
v katastrski občini Kovor se vije do meje med parcelo 766/1 in
796, 795, 791, 790, 785/1, 784/1, 779, 778, 772, 771, med
866 in 771, 767, 768, 853/1, 505, med 505 in 504, 503/l,
med 503/1 in 782, 117, med 117 in 116, med 110/1 in 117,
118, 119, 122, 123, 124, med 129 in 124, 125, 126, 127,
128, 131, med 130 in 131, 134, med 191/1 in 135, med 186 in
138, 185, med 185 in 184, 178, 177, prečka 873 in nadaljuje po
meji med 143, 172/4, 172/1, 163/l, med 144 in 163/1, 163/2,
163/3, med 160 in 145, 161, ter med 158 in 161, 151, 152/1,
152/2; nad Rovami in Ročevnico se v katastrski občini Bistrica
odcepi po meji med parcelami 281/1 in 723, 533/2, 533/3,
533/46, 533/1, 531, med 266/10 in 281/1, 266/1, 304, 303,
med 302 in 303, 299, med 301 in 300, med 288 in 300, med
285/1 in 289, preseka regionalno cesto Bistrica pri Tržiču –
Begunje, parcela št. 1117, med 284 in 290, med 283 in 284,
med 290 in 1135, na Apnu med 317/l, 344, 345/2, 345/1 in
507/3, 507/2, med 365 in 473, 472, med 366 in 471/2, med
372 in 471/1, 470, med 371 in 470, 469, 468, 467, med 373
466, 465, 464, med 378 in 464, med 380 in 464, med 381 in
464, 463, 462, 461, 460, 459, med 382 in 458, 457, med 388
in 456, 455, 452, med 389/2 in 452, po meji med 390 in 451,
med 391 in 451, med 392 in 1133, 451, med 393 in 1133, med
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393 in 443, med 394 in 443, med 395 in 443, med 395 in 441,
med 396 in 442/1, 442/2, po meji med 401 in 442/3, med 402
in 442/3, ter po meji med 403 in 402; med Breško in Bistriško
planino se po meji med parcelama 1132 in 403 priključi na mejo
med katastrskima občinama Bistrica in Podljubelj ter poteka po
njej do izhodišča na tromeji katastrskih občin Bistrica, Leše in
Podljubelj.

3. Krajevna skupnost Jelendol obsega severni del katastrske
občine Lom pod Storžičem in vzhodni delček območja katastrske
občine Podljubelj na območju Doline, in sicer:

– naselji Dolina in Jelendol,
– potek meje: zahodna meja se prične na severozahodu na

Malem Turnu, kjer je tromeja med Avstrijo in katastrskima občina-
ma Podljubelj in Lom pod Storžičem; nadaljuje se po meji med
tema katastrskima občinama proti jugu med Križem in planino
Ilovica ter naprej med Mrzlim studencem in planino Dolžanko; tam
se, na območju katastrske občine Podljubelj, odcepi po meji med
parcelama št.524/1 in 525, nadaljuje med 1001/1 in 525, med
526/1 in 523/2, 523/5, 523/4, 521, 519, 517, 515, 513, med
514 in 526/l, 527, med 526/4 in 526/1, med 528/2 in 528/1,
seka pot št. 981, in se nato nadaljuje med parcelama 547/1 in
547/2, med 546/1 in 546/2 do poti, parcelna št. 980; ob njej
poteka do Kala in po meji med parcelama 979 in 532, med 540/1
in 977, 540/2, med 606 in 540/2, med 618 in 539, med 538 in
537/2 nazaj na mejo med katastrskima občinama Podljubelj in
Lom pod Storžičem do previsa nad Dolžanovo sotesko; tam, v
katastrski občini Lom pod Storžičem, zavije po meji med parcela-
ma 839/1 in 846 proti Dolžanovemu mostu, prečka Tržiško Bistri-
co in zavije po meji med parcelama 681/1 in 892/3, med 681/1
in 408/3, na Vratni vrh, med 681/3 in 408/3, 408/2, med
679/2 in 681/18, 678/1, med 679/3 in 678/3, med 679/1 in
678/2, med 673 in 678/2, 674, 672, med 456/1 in 672, 459/3,
med 671 in 459/3, med 670 in 459/3, 459/5, med 670 in
463/1, med 663/1 in 463/1, 594/1, 630/51, med 662 in
630/51, med 630/52 in 630/51, med 630/54 in 630/51,
630/50, med 630/55 in 630/50, 630/49, med 630/56 in
630/49, med 630/57 in 630/49, 630/48, med 630/58 in
630/47, med 630/5 in 630/47, 630/46, med 630/42 in
630/46, 630/45, 630/44, 630/36, 630/97, 630/96, (Konjski
rob) 630/95, 630/93, 630/90, 630/89, 630/86, med 630/1
in 630/86, 630/85, 630/84, 630/82, (Maljevec) 630/81,
630/78, 630/77, 630/74, 630/73, 1010/6, 630/35,
630/124, 630/130, 630/131, 630/136, (Rohotje) 630/137,
630/141, 630/140, 581 in do meje z Občino Preddvor oziroma
do meje s katastrsko občino Spodnje Jezersko na Malem Javorni-
ku; po njej oziroma meji med katastrskimi občinami Lom pod
Storžičem ter Spodnjim in Zgornjim Jezerskim se vije do meje z
Avstrijo, nato pa po njej proti zahodu preko Košute in Tegoške
gore do izhodiščne točke na Malem Turnu.

4. Krajevna skupnost Kovor obsega celotno območje kata-
strske občine Zvirče in katastrsko občino Kovor razen območja
naselja Hušica, in sicer:

– naselja Brdo, Hudo, Kovor, Loka in Zvirče,
– potek meje: zahodna meja se prične na severozahodu na

tromeji med Občino Radovljica in katastrskima občinama Bistrica
in Kovor, se spusti proti zahodu po koritu potoka Strašnik in nad
Prapročami zavije proti jugovzhodu in po občinski meji, ki je iden-
tična z mejo katastrske občine Zvirče, zajame naselje Brdo; nad
Podbreško gmajno po občinski meji z Občino Naklo prečka regio-
nalno cesto Kovor – Podtabor in magistralno cesto Podtabor –
Ljubelj ter se spusti v korito Tržiške Bistrice; po koritu te reke se
meja vije proti severu preko vozlišča katastrskih občin Zvirče,
Kovor, Žiganja vas in Križe in do tromeje med katastrskimi občina-
mi Križe, Bistrica in Kovor, kjer ponovno zavije proti zahodu nad
naseljem Loka in po meji med katastrskima občinama Bistrica in
Kovor preko regionalne ceste Kovor – Podtabor v smeri Brezij pri
Tržiču in nato v katastrski občini Kovor, po meji med parcelami
158 in 152/2, 152/1, 151, 161, in naprej po meji med parcelami
160 in 161, 145, med 144 in 163/3, 163/2, 163/1, med 143 in
163/1, 172/1, 172/4, prečka parcelo 873, med 185 in 177,
178, 180, 184, 186, med 191/1 in 135, med 130 in 134, 131,
med 129 in 131, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122,119, 118,
117, med 117 in 116, med 503/1 in 117, 782, 505, med 504 in
505, med 505 in 853/1, preko 853/l, med 866 in 768, 767,
868/1, med 867, 766/1 in 771, 772, 778, 779, 784/1, 785/1,

790, 791, 795, 796, kjer se ponovno priključi na mejo med
katastrskima občinama Kovor in Bistrica v koritu Strašnika in po
njem do izhodiščne točke na tromeji med Občino Radovljica in
katastrskima občinama Kovor in Bistrica.

5. Krajevna skupnost Križe obsega južni in severozahodni
del katastrske občine Križe, in sicer:

– naselja Gozd, Križe in severni del naselja Retnje,
– potek meje: severozahodna meja se prične na tromeji med

katastrskima občinama Tržič in Križe ter mejo med parcelama št.
591/3 in 591/6 v katastrski občini Križe, pri Mali mizici na Kriški
gori, nad Tržičem; nadaljuje se po meji med tema parcelama in
nato med 591/6 in 589/1, med 591/4 in 586, 587, med 591/5
in 594/l, med 594/1 in 595, 596, 597, 598, med 594/2 in 599,
med 600 in 581/1, 581/2, med 574/16 in 574/10, 576/l, seka
cesto Pristava – Križe oziroma parcelo 858/1 ter se ob njej na
meji s parcelo 561/2 in po meji med parcelama 560 in 561/4
nadaljuje proti zahodu; tam seka poljsko pot, št. parcele 856, se
nadaljuje po meji med 856 in 281/1, 281/15, 281/14, med
281/14 in 554/1, med 854/1 in 281/14, 281/15, na južnem
delu križišča pod plinsko razdelilno postajo v Pristavi seka regio-
nalno cesto Bistrica pri Tržiču (po bivši železniški progi) – Križe,
parcela št. 854/1 in parcelo št. 475/1; nato se nadaljuje po meji
med parcelama št. 475/1 in 476/1 ter po meji med 476/1 in 469
do korita reke Tržiške Bistrice, po njem oziroma meji med katastr-
skima občinama Križe in Kovor proti jugu, do mostu pri žagi v
Retnjah, kjer zavije vzhodno po meji med parcelama 852 in 461,
448, med 447/2 in 468. Seka Mlinski potok, parcela št. 468 in
se nadaljuje po meji med 468 in 449/7, 449/2, med 449/2 in
444, med 444 in 443/3, med 450/1 in 443/l, 443/2, 487/1 ter
med 487/1 in 487/4, kjer nato po desnem robu regionalne ceste
Križe – Duplje zavije proti jugu do meje med katastrskima občina-
ma Križe in Žiganja vas; po njej se nadaljuje proti Zgornjim ledi-
nam, naprej po snakovškem polju nad Blatom do meje s katastr-
sko občino Senično, nato po meji med katastrskima občinama
Križe in Senično zahodno od Zgornjega Vetrna in proti severu, kjer
se obrne proti vzhodu proti planinski koči pred Gozdom; od tam se
nadaljuje vzhodno do občinske meje s Kranjem, naprej po njej
proti severu do tromeje med katastrskimi občinami Križe, Golnik in
Lom pod Storžičem pri Tolstem vrhu; od njega po grebenu Kriške
gore zavije zahodno po meji med katastrskima občinama Križe in
Lom pod Storžičem in nato po meji med katastrskima občinama
Križe in Tržič do izhodiščne točke pri Mali mizici na Kriški gori.

6. Krajevna skupnost Leše obsega celotno katastrsko obči-
no Leše, razen dela, ki zajema del območja naselja Hudi graben,
in sicer:

– naselja Leše, Paloviče, Popovo in Vadiče,
– potek meje: severna meja se prične nad Podgorsko plani-

no na Dobrči na tromeji katastrskih občin Leše, Podljubelj in Obči-
no Radovljica, kjer zavije proti vzhodu do tromeje med katastrskimi
občinami Leše, Bistrica in Podljubelj; tam se obrne po meji med
katastrskima občinama Leše in Bistrica proti jugu, nad Hudim
grabnom zavije v katastrski občini Leše zahodno po meji med
parcelo 799 in 770/48, 770/47, 770/46, nato naprej po meji
med 798 in 770/46, 770/45, 770/44, med 797/1 in 770/44,
770/43, 770/42, 770/41, med 796/1 in 770/41, 770/40,
770/39, med 795/2 in 770/39, nadaljuje proti jugu po meji med
770/38 in 770/39, kjer prečka regionalno cesto Tržič – Begunje,
parcela št. 853/2, pod njo zavije proti vzhodu po meji med 853/2
in 769/1, med 769/7 in 769/1, med 769/12 in 853/2, 769/4
in po meji med 769/3 in 769/1; tam se ponovno vključi na mejo
med katastrskima občinama Bistrica in Leše na potoku Hudi gra-
ben, nad Kokom in Vadičami do potoka Vadišnik in po njem v
katastrski občni Bistrica navzgor po meji med parcelami št. 1177
in 980, 981, 984, 988, 990, med 990 in 992, med 596 in 992,
592, med 599 in 592, 594, 604; nato prečka lokalno pot Brezje
pri Tržiču – Popovo, parcela št. 1154/1, gre pa po meji med
parcelami 605 in 603, 779/1, med 1175 in 779/1, 779/2,
779/4, kjer se zlije z mejo med katastrskima občinama Bistrica in
Kovor in se po njej oziroma potoku Strašnik nadaljuje do meje z
občino Radovljica; po njej gre severozahodno do Vadiškega poto-
ka, po njem južno do ledin V Zavog in Na jamah, nato nazaj
zahodno do Palovičevega potoka in po njem oziroma občinski meji
zahodno od Palovič preko regionalne ceste Bistrica pri Tržiču –
Begunje severno proti izhodiščni točki na tromeji nad Podgorsko
planino na Dobrči.
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7. Krajevna skupnost Lom pod Storžičem leži v južni polovici
katastrske občine Lom pod Storžičem in obsega:

– naselja Grahovše, Lom pod Storžičem in Potarje,
– potek meje: zahodna meja se prične na tromeji parcel št.

681/1, 892/3 in 408/3 v katastrski občini Lom pod Storžičem,
od koder zavije proti jugu po meji med parcelami št. 892/3 in
408/3, 408/2, med 892/1 in 408/2, med 178 in 916, 917,
919/2, med 181 in 919/2, med 919/2 in 939, 938, med 919/1
in 938, med 936/1 in 938, 939, seka potok Lomščico, parcela
št. 1029; nato se nadaljuje po meji med parcelo 1029 in 940/1,
med 940/1 in 979/4, med 979/3 in 979/6, med 1032/2 in
979/3, 977/5, 977/3, 977/1, prečka cesto Tržič – Lom pod
Storžičem, parcela št. 1032/2, in se nadaljuje po meji med
1032/2 in 979/58, 979/10, 979/1, 975/1, med 975/1 in 968,
preseka parcelo 975/1 pri objektu parcele št. 967 in se nadaljuje
po meji med 967 in 975/1 do ceste Tržič – Lom pod Storžičem,
parcela št. 980/2; po meji med njo in parcelo št. 966 poteka do
meje med katastrskima občinama Lom pod Storžičem in Tržič, po
njej se nadaljuje proti jugovzhodu cez Brčov rovt proti tromeji med
katastrskimi občinami Lom pod Storžičem, Tržič in Križe; naprej se
vije na grebenu Kriške gore po meji med katastrskima občinama
Lom pod Storžičem in Križe do občinske meje oziroma tromeje
med katastrskimi občinami Lom pod Storžičem, Križe in Golnik in
naprej po občinski meji na Tolsti vrh, Grebenc, po Psici do vrha
Storžiča in proti severu čez Škarjev rob, Škarjevo peč, na Veliki in
Mali Javornik; tam se obrne proti zahodu in v katastrski občini Lom
pod Storžičem po meji med 630/1 in 581, 630/140, 630/141,
630/137, 630/136 (Rohotje), 630/131, 630/130, 630/124,
630/35, 1010/6, 630/73, 630/74, 630/77, 630/78, 630/81,
630/82 (Maljevec), 630/84, 630/85, 630/86, med 630/42 in
630/86, 630/89, 630/90, 630/93, 630/95, 630/96 (Konjski
rob), 630/97, 630/36, 630/44, 630/45, 630/46, med 630/5
in 630/46, 630/47, med 630/58 in 630/47, med 630/57 in
630/48, 630/49, med 630/56 in 630/49, med 630/55 in
630/49, 630/50, med 630/54 in 630/50, 630/51, med
630/52 in 630/51, med 662 in 630/51, med 663/1 in 630/51,
594/1, 463/1, med 670 in 463/1, 459/5, 459/3, med 671 in
459/3, med 456/1 in 459/3, 672, med 673 in 672, 674, 678/2,
med 679/1 in 678/2, med 679/3 in 678/3, med 679/2 in
678/1, 681/18, med 681/3 in 408/2, 408/3, med 681/1 in
408/3 do izhodiščne točke na tromeji med parcelami št. 681/1,
892/3 in 408/3 na Vratnem vrhu.

8. Krajevna skupnost Podljubelj obsega celotno katastrsko
občino Podljubelj, razen dela, ki leži vzhodno pri naselju Dolina in
Čadovlje pri Tržiču, in sicer:

– naselje Podljubelj,
– potek meje: zahodna meja se prične na severozahodni

tromeji med Občino Tržič, občino Radovljica in Avstrijo na območ-
ju hriba Čez Pod, kjer se nadaljuje proti jugu mimo doma na
Zelenici in po občinski meji na Begunjščico, po njenem grebenu
proti vzhodu do Begunjske vrtače, nato pa južno proti Prevalu in
Srednjem vrhu, Sivoru in naprej na Dobrčo do tromeje katastrskih
občin Podljubelj in Leše ter Občine Radovljica; meja gre naprej
identično z mejo med katastrskima občinama Podljubelj in Leše,
nato po meji med katastrskima občinama Podljubelj in Bistrica do
Dobja, kjer se v katastrski občini Podljubelj nadaljuje po meji med
parcelama 930 in 876, naprej med 876 in 928, 913/1 ter po meji
med 913/I in 394/1, seka magistralno cesto Tržič – Ljubelj, gre
po meji med 913/2 in 894/6 do struge Mošenika in po meji med
katastrskima občinama Podljubelj in Tržič oziroma strugi Mošenika
pod Čegeljšami naprej do Sroberij in po meji med katastrskima
občinama Tržič in Podljubelj do Velikega vrha; tam se v katastrski
občini Podljubelj nadaljuje po meji med parcelo 635/1 in 634/1,
634/2, med 635/2 in 634/2, med 635/5 in 634/1, nato med
650/1 in 620/1, 621, 622, med 619 in 620/1, 538, med 618 in
539, med 506 in 540/2, med 540/1 in 540/2, 977, 532, med
532 in 979, seka pot št. 980, se nadaljuje med 980 in 528/1,
981, 547/1, med 547/2 in 547/1, med 546/2 in 546/1 ter med
528/1 in 528/2, 526/1 in 526/4, 514, 527, 513, 515, 517,
519, 521, 523/5, 523/2, 1001/1, 523/6, 524/1; naprej pote-
ka po meji med katastrskima občinama Lom pod Storžičem in
Podljubeljem med Kofcami in Matizovcem do Malega Turna na
Košuti ter po avstrijsko slovenski meji proti zahodu do tromeje
med Avstrijo, Občino Radovljica in Občino Tržič.

9. Krajevna skupnost Pristava obsega severni del katastrske
občine Križe, in sicer:

– naselje Pristava,
– potek meje: severovzhodna meja se prične na tromeji med

katastrskima občinama Tržič in Križe in meji med parcelama št.
591/3 in 591/6 v katastrski občini Križe na Kriški gori, se nadalju-
je po slednji in nato naprej po meji med parcelama 591/6 in
589/1, med 591/4 in 586, 587, med 591/5 in 594/1, med
594/1 in 595, 596, 597, 598, med 594/2 in 599, med 600 in
581/1, 581/2 in med 574/16 in 574/10, 576/1; tam seka
cesto Pristava – Križe, parcela št. 858/1, se nadaljuje ob njej po
meji s parcelo št. 561/2 in po meji med parcelama 560 in 561/4
proti zahodu; nato seka poljsko pot, št. parcele 856, se nadaljuje
po meji med 856 in 281/1, 281/15, 281/14, med 281/14 in
554/1, med 854/1 in 281/14, 281/15, na južnem delu križišča
pod plinsko razdelilno postajo v Pristavi seka reginalno cesto Bi-
strica pri Tržiču – Križe (po bivši železniški progi), parcela št.
854/1 in parcelo št. 475/1 ter se nadaljuje po meji med parcela-
ma št. 475/1 in 476/1; pot nadaljuje po meji med 476/1 in 469
do korita reke Tržiške Bistrice, po njem oziroma meji med katastr-
skima občinama Križe in Kovor, meji med katastrskima občinama
Križe in Bistrica do mostu na cesti Bistrica pri Tržiču – Križe (po
bivši železniški progi), kjer zavije po meji med parcelama št. 495/1
in 494/1, 499, v katastrski občini Križe, seka cesto Tržič – Prista-
va, parcela št. 854/2, se nadaljuje po meji med parcelama št.
589/8 in 589/1, seka 498/2 in se nadaljuje med parcelo 589/1
in 498/1I, med 589/1 in 498/1, 589/8, med 589/8 in 591/1,
med 591/1 in 591/7, do izhodiščne točke na meji med katastr-
skima občinama Križe in Tržič pod Malo mizico in po njej vzhodno
do izhodiščne točke na Kriški gori.

10. Krajevna skupnost Ravne obsega del katastrske občine
Tržič in manjši južni del katastrske občine Podljubelj in sicer:

– severni del naselja Tržič,
– potek meje: severovzhodna meja se prične na tromeji ka-

tastrskih občin Podljubelj, Lom pod Storžičem in Tržič na Velikem
vrhu, se nadaljuje proti jugu po grebenu Pirmanc oziroma po meji
med katastrskima občinama Lom pod Storžičem in Tržič do vrha
Kamnika; tam zavije proti zahodu med parcelama 449 in 460/1 v
katastrski občini Tržič, seka parcelo 460/1 proti lomni točki na
meji med parcelama 431 in 460/1 in se nadaljuje pod Krogovne-
kom po meji med 460/1 in 661, 434, 429, 660; nato zavije po
meji med 660 in 428/1, seka staro ljubeljsko cesto, parcela št.
657 ter se nadaljuje po meji med njo in parcelami št. 399/3,
376/1, 377/1, 375, 377/2; naprej poteka po meji med 374/1 in
374/2, 373/1, 373/3, 373/5, med 373/2 in 373/5, 373/6,
657, naprej med 657 in 368/1, 367/1, 366, 690, med 636/1 in
353/1, 352, 351 in po meji med 351 in 350/2, kjer preseka
Muzejsko ulico; nadaljuje se po meji med 364 in 354/1, seka
362/3, seka 344/3, se nadaljuje ob levem bregu Mošenika med
parcelo 681 in 344/3, 344/5 in 344/4, seka Mošenik parcela št.
681, se nadaljuje po meji med parcelo št. 613 in 611/3, 611/2,
med 611/1 in 611/5, med 648 in 611/1, 619/1, 621/3, seka
magistralno cesto Tržič – Ljubelj, nato parcelo št. 686 in se nada-
ljuje po meji med 606 in 621/1, 622 na Zalem rovtu do meje med
katastrskima občinama Tržič in Bistrica; po njej gre naprej do
tromeje katastrskih občin Tržič, Bistrica in Podljubelj, zavije proti
vrhu Stolca, nato se nadaljuje po meji med katastrskima občinama
Bistrica in Podljubelj do meje med parcelama 930 in 876 v katastr-
ski občini Podljubelj; od tam gre po meji med 876 in 928, 913/1
ter po meji med 913/1 in 394/1 do magistralne ceste Tržič –
Ljubelj, ki jo preseka; nadaljuje se po meji med 913/2 in 894/6
do struge Mošenika, po meji med katastrskima občinama Podlju-
belj in Tržič oziroma po strugi Mošenika pod Čegeljšami, naprej po
strugi do Sroberij in nato po meji med katastrskima občinama Tržič
in Podljubelj do izhodiščne točke na Velikem vrhu.

11. Krajevna skupnost Sebenje obsega del katastrske obči-
ne Križe v južnem delu naselja Retnje in celotno območje katastr-
ske občine Žiganja vas, in sicer:

– naselja Breg ob Bistrici, južni del naselja Retnje, naselji
Sebenje in Žiganja vas,

– potek meje: severna meja se prične v strugi Tržiške Bistri-
ce, pod mostom v Grabnu v Retnjah, na meji med katastrskima
občinama Križe in Kovor, se nadaljuje proti vzhodu, v katastrski
občini Križe, po meji med parcelama 852 in 461, 448, ob desnem
bregu Mlinskega potoka, parcela št. 468, ga preseka in gre po
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meji med 449/2 in 444 preko lokalne ceste, parcela št. 853;
nadaljuje se po meji med 449/3 in 443/3, med 450/1 in 443/1,
443/2, 287/1, med 287/4 in 287/1 do regionalne ceste Križe –
Duplje, parcela št. 854 ter po njenem desnem robu oziroma meji
med 854 in 287/1, 851, 287/5, 287/7, 288/1, 290, 291,293,
294/2, 294/1, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 303/1, 304,
307/4, 307/3, 308, 309, 310/1, kjer se priključi na desnem
robu regionalne ceste v smeri proti Dupljam na mejo med katastr-
skima občinama Križe in Žiganja vas; pot nadaljuje po desnem
robu ceste proti Dupljam do parcele št. 388/1, katastrska občina
Križe, kjer zavije po meji med istima katastrskima občinama proti
zahodu do struge Tržiške Bistrice in po njej oziroma meji med
katastrskima občinama Žiganja vas in Zvirče proti jugu do tromeje
katastrskih občin Žiganja vas, Zvirče in Duplje; tam se po meji med
katastrskima občinama Žiganja vas in Duplje ponovno obrne proti
vzhodu do kolovozne poti med Žiganjo vasjo in Zadrago, parcela
št. 635/1, katastrska občina Žiganja vas, ob njej po meji naprej
proti jugu do križišča pred Zadrago, kjer se ponovno obrne proti
severu in po meji med katastrskima občinama Žiganja vas in Vojvo-
din boršt II nadaljuje svojo pot pod Žiganjo vasjo in nato preko
obronkov Vojvodin boršta do tromeje katastrskih občin Žiganja
vas, Senično in Vojvodin boršt II. Naprej poteka po meji med
katastrskima občinama Žiganja vas in Senično, proti severu do
tromeje katastrskih občin Žiganja vas, Senično in Križe, od nje
dalje po meji med katastrskima občinama Žiganja vas in Križe čez
Kriško polje nad Sebenjami vse do točke na desni strani regional-
ne ceste Križe – Duplje, kjer se severna meja parcele št. 310/1
stika s cesto oziroma z zahodno mejo parcele št. 854.

12. Krajevna skupnost Senično obsega celotno območje
katastrske občine Senično, in sicer:

– naselja Novake, Senično, Spodnje Vetrno in Zgornje Vetr-
no,

– potek meje: vzhodna meja se prične na tromeji katastrskih
občin Križe, Senično in Golnik pod naseljem Gozd, se nadaljuje
po meji med občinama Tržič in Kranj proti jugozahodu mimo Spod-
njega Vetrnega in vzhodno od Seničnega, obide vas Novaki in se
nadaljuje proti zahodu k tromeji katastrskih občin Senično, Žiganja
vas in Vojvodin boršt II; naprej poteka po meji med katastrskima
občinama Žiganja vas in Senično proti severu do tromeje katastr-
skih občin Žiganja vas, Senično in Križe, mimo naselja Senično,
naprej zahodno od naselja Zgornje Vetrno do lokalne ceste Križe –
Gozd ter pod njo do izhodiščne točke na tromeji katastrskih občin
Križe, Senično in Golnik.

13. Krajevna skupnost Tržič – mesto obsega osrednji in
vzhodni del katastrske občine Tržič, skrajni severni del katastrske
občine Križe, jugovzhodni del katastrske občine Podljubelj ter
jugozahodni del katastrske občine Lom pod Storžičem, in sicer:

– naselja Čadovlje pri Tržiču, Slap in južni del naselja Tržič,
– potek meje: na severu se meja prične na tromeji med

katastrskima občinama Lom pod Storžičem in Podljubelj ter mejo
med parcelama št. 537/2 in 538 v katastrski občini Podljubelj,
poteka naprej po tej meji in meji med 619 in 538, 620/1, nato
med 650/1 in 622, 621, 620/1, med 635/5 in 634/1, med
635/2 in 634/2, med 635/1 in 634/2, 634/1, kjer se naveže na
mejo med katastrskima občinama Podljubelj in Tržič; nadaljuje se
po njej proti vzhodu do tromeje katastrskih občin Podljubelj, Lom
pod Storžičem in Tržič, kjer se obrne po meji med katastrskima
občinama Lom pod Storžičem in Tržič, po grebenu Pirmanc do
vrha Kamnika; od tam se po meji med 449 in 460/1 v katastrski
občini Tržič obrne proti zahodu in seka parcelo 460/1 proti lomni
točki na meji med parcelama 431 in 460/1; od nje se nadaljuje po
meji med 460/1 in 661, 434, 429, 660, zavije po meji med 660
in 428/1, seka staro ljubeljsko cesto, parcela št. 657 in po meji
med njo in parcelami št. 399/3, 376/1, 377/1, 375, 377/2,
374/1, med 374/1 in 374/2, 373/l, 373/3, 375/5, med 373/2
in 373/5, 373/6, 657 ter naprej med 657 in 368/1, 367/1,
366, 690, med 636/1 in 353/1, 352, 351, naprej po meji med
351 in 350/2 ter seka Muzejsko ulico, parcela št. 627; nato gre
po meji med 364 in 354/1, seka 362/3, seka 344/3 in se
nadaljuje ob levem bregu Mošenika med parcelo št. 681 in 344/3,
344/5 in 344/4, seka Mošenik, parcelo št. 681 ter se nadaljuje
po meji med parcelo št. 613 in 611/3, 611/2, nato med 611/1 in
611/5, med 648 in 611/1, 619/1, 621/3, pod osnovno šolo na
Zalem rovtu; tam seka magistralno cesto Tržič – Ljubelj, parcela
št. 686, se nadaljuje po meji med parcelo 606 in 621/1, 622 čez

Zali rovt do meje med katastrskima občinama Tržič in Bistrica, po
njej se spusti čez sredino prvega tunela na magistralni cesti Tržič –
Ljubelj do reke Tržiške Bistrice; meja se nadaljuje po strugi Tržiške
Bistrice oziroma meji med katastrskima občinama Bistrica in Tržič
do tromeje katastrskih občin Bistrica, Tržič in Križe ter naprej po
meji med katastrskima občinama Bistrica in Križe do odcepa meje
med parcelama 495/1 in 494/1, 499, v katastrski občini Križe,
seka cesto Tržič – Pristava, parcela št. 854/2; od tam gre naprej
po meji med parcelo 498/1 in 589/1, seka 498/2, nadaljuje po
meji med parcelo 589/1 in 498/1, 589/8, med 589/8 in 591/1,
med 591/1 in 591/7 do meje med katastrskima občinama Tržič in
Križe pod Malo mizico; po tej meji poteka na grebenu Kriške gore
do tromeje katastrskih občin Tržič, Križe in Lom pod Storžičem
nad Kočo na Kriški gori; tam se obrne po meji med katastrskima
občinama Tržič in Lom pod Storžičem proti severu čez Brčov rovt
do mejne točke med omenjenima katastrskima občinama in meje
med parcelama 966 in 965/2, 980/2, katastrska občina Lom pod
Storžičem; po meji med slednjimi parcelami v katastrski občini
Lom pod Storžičem zavije naprej čez lokalno cesto, parcela št.
980/2 in po meji med 975/1 in 967, preseka parcelo 975/1 ter
nadaljuje pot po meji 968 in 975/1, med 1032/2 in 975/l,
979/1, 979/10, 979/58; tam prečka lokalno cesto Tržič – Lom
pod Storžičem, parcela 1032/2 in se nadaljuje po meji med
1032/2 in 977/l, 977/3, 977/5, 979/3, med 979/6 in 979/3,
med 979/4 in 940/1, med 940/1 in 1029, seka potok Lomšči-
co, parcela 1029; meja poteka naprej po meji med 936/1 in 939,
938, med 938 in 919/l, med 919/2 in 938, 939, med 181 in
919/2, med 178 in 919/2, 917, 916, med 892/1 in 408/2,
med 892/3 in 408/2, 408/3, do tromeje parcel št. 408/3,
892/3 in 681/1; na tromeji zavije po meji med 892/3 in 681/1
do Dolžanove soteske, seka lokalno cesto Tržič – Jelendol, parce-
la št. 1030/1, 1030/4, 1030/3 in se nadaljuje med 1030/3 in
1026 do mostu čez Bistrico, kjer preseka reko, parcela št. 1026,
in nadaljuje po meji med parcelama 839/1 in 848, kjer se priključi
na mejo med katastrskima občinama Lom pod Storžičem in Po-
dljubelj; od tam se nadaljuje po njej do izhodiščne točke na tromeji
katastrskih občin Lom pod Storžičem in Podljubelj ter mejo med
parcelama 537/2 in 538, katastrska občina Podljubelj.

III. ORGAN KRAJEVNE SKUPNOSTI IN NJEGOVE NALOGE

8. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravi-

čenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti.
Način izvolitve članov krajevne skupnosti določa zakon.

Svet krajevne skupnosti šteje pet članov, če ima krajevna
skupnost do 500 prebivalcev.

Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov, če ima krajevna
skupnost od 501 do 1000 prebivalcev.

Svet krajevne skupnosti šteje devet članov, če ima krajevna
skupnost od 1001 do 2500 prebivalcev.

Svet krajevne skupnosti šteje enajst članov, če ima krajevna
skupnost nad 2501 prebivalcev.

9. člen
Mandat članov sveta krajevne skupnosti traja 4 leta. V skladu

z zakonom in statutom občine so volitve sveta krajevne skupnosti
redne, predčasne in nadomestne. Redne volitve v svet krajevne
skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.

Sprememba statuta s katero se ukine krajevna skupnost
oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po
izteku mandata sveta krajevne skupnosti.

10. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika in podpredsedni-

ka, ki ju izmed sebe izvolijo člani sveta krajevne skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa

krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti.
Podpredsednik sveta krajevne skupnosti pomaga predsedniku pri
njegovem delu, ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržano-
sti in po pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega de-
lovnega področja.
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11. člen
Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema poslovnik krajevne skupnosti,
– sprejema druge akte krajevne skupnosti,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun krajevne skup-

nosti,
– občinskemu svetu predlaga razpis referenduma o posa-

meznih vprašanjih iz občinske pristojnosti, ki neposredno prizade-
vajo interese prebivalcev krajevne skupnosti,

– obravnava vprašanja, ki so pomembna za delo krajevne
skupnosti ter oblikuje stališča do teh vprašanj,

– voli predsednika in podpredsednika sveta krajevne skup-
nosti,

– imenuje krajevno volilno komisijo,
– sprejema posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finanč-

nega načrta in razpolaganjem s sredstvi krajevne skupnosti,
– odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov kra-

jevne skupnosti,
– daje pobude o izvajanju nalog javnih gospodarskih služb,

ki so namenjene potrebam krajevnega prebivalstva,
– vodi register krajevnih cest in drugih javnih površin ter daje

pobude za njihovo urejanje,
– upravlja s premoženjem krajevne skupnosti,
– pospešuje kulturne in druge društvene dejavnosti na po-

dročju krajevne skupnosti,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih

splošnih aktov občine,
– sklicuje zbore krajanov za obravnavo določenih skupnih

vprašanj,
– odloča o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti krajevne

skupnosti.

12. člen
Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve na svojih sejah z

večino glasov navzočih članov. Svet krajevne skupnosti lahko ve-
ljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov.

Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta
krajevne skupnosti, brez pravice glasovanja.

IV. PREMOŽENJE KRAJEVNE SKUPNOSTI

13. člen
Premoženje krajevne skupnosti je javno premoženje s kate-

rim krajevne skupnosti upravljajo ob sprejemu tega odloka. Zanj
veljajo pravni predpisi, kot veljajo za občinsko premoženje. Pre-
moženje krajevne skupnosti je namenjeno zadovoljevanju lokalnih
javnih zadev, sestavljajo pa ga nepremične in premične stvari v
lasti krajevne skupnosti, denarna sredstva in pravice.

14. člen
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti kot do-

ber gospodar. O pridobitvi in odtujitvi premoženja odloča svet
krajevne skupnosti z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta
krajevne skupnosti in skladno s 13. členom tega odloka.

Odsvojitev delov premoženja krajevne skupnosti je dopustna
le proti plačilu, ki postane del premoženja krajevne skupnosti,
razen če se del premoženja podari za humanitarne, znanstvenora-
ziskovalne, izobraževalne in druge tovrstne namene.

15. člen
V primeru, da krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji

preneha pravna subjektiviteta, preide premoženje krajevne skup-
nosti v last občine.

V. FINANCIRANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI

16. člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira:
– iz občinskega proračuna,
– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,

– s plačili za storitve,
– s samoprispevkom,
– s prihodki od premoženja krajevne skupnosti.
Sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi iz občinskega pro-

računa so razdeljena na:
– sredstva za materialne stroške poslovanja, ki se krajevni

skupnosti nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij; način in
kriteriji za razdelitev sredstev, ki jih krajevne skupnosti pridobivajo
v ta namen se opredelijo s pravilnikom,

– sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo na podlagi
občinskih razpisov za izvajanje nalog za zadovoljevanje potreb
prebivalcev krajevnih skupnosti.

17. člen
Vsi prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v

finančnem načrtu krajevne skupnosti, ki mora biti usklajen s prora-
čunom občine in je njegov sestavni del. Svet krajevne skupnosti
mora osnutek finančnega načrta predložiti v ugotovitev skladnosti
županu, ki ga usklajenega priloži predlogu proračuna. Po spreje-
mu občinskega proračuna predlog finančnega načrta sprejme svet
krajevne skupnosti.

Sredstva krajevne skupnosti se smejo uporabiti le za namene
določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančnega načrta je
odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.

18. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet finančni načrt je

svet krajevne skupnosti dolžan pripraviti zaključni račun in ga pred-
ložiti županu, ki ga vključi k zaključnemu računu občine. V zaključ-
nem računu se izkažejo predvideni in doseženi prihodki ter predvi-
deni in doseženi odhodki.

19. člen
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.

20. člen
Finančno poslovanje krajevne skupnosti in knjigovodska evi-

denca za krajevno skupnost se vodi v skladu z zakonskimi predpisi
v občinski upravi.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti izvaja
nadzorni odbor Občine Tržič.

VI. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI

21. člen
Krajevna skupnost lahko izdaja le tiste splošne akte za katera

ima javna pooblastila. Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje
akte:

– poslovnik krajevne skupnosti,
– finančni načrt,
– zaključni račun,
– pravilnike,
– sklepe.

22. člen
Poslovnik krajevne skupnosti je temeljni akt krajevne skup-

nosti, ki določa organizacijo in delovanje sveta krajevne skupnosti
in druga vprašanja pomembna za delo krajevne skupnosti.

Poslovnik krajevne skupnosti sprejme svet krajevne skupno-
sti z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta krajevne skup-
nosti.

Pred uveljavitvijo poslovnika mora soglasje k poslovniku kra-
jevne skupnosti dati občinski svet.

23. člen
S finančnim načrtom se razporedijo vsi letni prihodki in od-

hodki za posamezne namene porabe v krajevni skupnosti.

24. člen
Z zaključnim računom se izkazujejo letni predvideni in dose-

ženi prihodki ter letni predvidni in doseženi odhodki sredstev kra-
jevne skupnosti.
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25. člen
S pravilnikom krajevne skupnosti se ureja notranje organiza-

cijsko poslovanje, podeljevanje priznanj in nagrad krajevne skup-
nosti, praznik krajevne skupnosti ter druga vprašanja, če je tako
določeno s statutom občine.

26. člen
S sklepom svet odloča o posameznih vprašanjih iz svoje

pristojnosti.

VII. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA PREBIVALCEV
KRAJEVNE SKUPNOSTI

27. člen
Neposredni obliki odločanja prebivalcev krajevne skupnosti

sta zbor krajanov in referendum.
Neposrednih oblik odločanja prebivalcev krajevne skupnosti

se lahko udeležujejo polnoleti krajani, ki imajo stalno prebivališče
na območju krajevne skupnosti.

28. člen
Za izvedbo neposrednih oblik odločanja krajanov se smisel-

no uporabljajo določila zakona in statuta občine.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
Akti in odločitve krajevne skupnosti se objavljajo na krajevno

običajen način.

30. člen
Število članov krajevne skupnosti in volilne enote za prve

volitve v svet krajevne skupnosti v letu 1998 bodo določene v
posebnem odloku, ki ga bo sprejel občinski svet.

Mandatna doba sveta krajevne skupnosti izvoljenega na pr-
vih volitvah traja do naslednjih rednih volitev občinskega sveta.

31. člen
Svet krajevne skupnosti mora svoj poslovnik sprejeti v treh

mesecih po konstituiranju sveta krajevne skupnosti izvoljenega na
prvih volitvah članov sveta krajevne skupnosti.

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

Republike Slovenije.

Št. 023-05/96-02
Tržič, dne 23. septembra 1998.

Podpredsednica
Občinskega sveta

občine Tržič
Marija Šimenko Vodnjov l. r.

VOJNIK

3293. Odlok o zazidalnem načrtu za novogradnjo
Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 9. člena statuta
Občine Vojnik dne 9. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za novogradnjo Zavoda za

usposabljanje in varstvo Dobrna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sesta-

vin dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91,
54/94 in 25/98) in v skladu s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1996 (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 25/98), ki so bile v letu 1998 dopol-
njene za Občino Vojnik s programskimi zasnovami za potrebe
Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (projekt Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje, št. 281/97) se sprejme odlok o zazidal-
nem načrtu za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo
Dobrna, ki ga je pod št. 233/98 izdelal Razvojni center Planiranje
Celje, d.o.o.

2. člen
Sestavni del odloka je elaborat, ki obsega:

I. Tekstualni del,
II. Soglasja in mnenja,

III. Grafične priloge.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Meja - parcele
Območje obravnave obsega naslednje parcelne številke, vse

k.o. Dobrna: 1356/1-del, 1352/2-del, 1349/1, 1345, 1356/7,
1347/2, 1343/1-del, 1356/5.

4. člen
Površina obravnavanega območja je 1,51 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

5. člen
Območje je namenjeno izgradnji zavoda za usposabljanje in

varstvo otrok.

IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKA ZASNOVA

6. člen
Zasnova objekta

Omejitev v lokaciji objekta predstavljajo vodnogospodarski
pogoji (ohranjanje grabna), relief in geologija.

Objekt je možno locirati na južni strani in vzporedno z jarkom.
Upravni del z oskrbnim, pedagoškim in zdravstvenim delom bo na
skrajnem zahodnem delu parcele. Severno od tega dela objekta
preko jarka, bosta objekta telovadnice in bazena, preko jarka bo
mostovž, ki bo celoten objekt povezoval v funkcionalno celoto.
Vzhodno od upravno pedagoškega objekta bodo bivalni prostori
doma.

Objekti uprave, oskrbe, pedagoški in zdravstveni del bodo
podkleteni, imeli bodo pritličje, etažo in izkoriščeno podstrešje
(mansarda).

Bivalni objekti bodo imeli pritličje, etažo in izkoriščeno pod-
strešje (mansardo).

V urbanistično arhitektonski situaciji je razvidna struktura funk-
cionalnih sklopov in njih lokacija. V situaciji je vrisan max. tlorisni
gabarit objekta znotraj katerega je predvidena tudi drugačna (us-
treznejša) zasnova objekta.

Dovoz do objekta je z odcepom z lokalne ceste, dovoz na
parkirna mesta (26 parkirnih mest) je z odcepom z iste ceste.

Zahodne dele objekta in dovoz do njih (gospodarski, upravni
del) je možno tudi drugače funkcionalno urediti v odvisnosti od
geoloških pogojev temeljenja.



Stran 5156 / Št. 67 / 2. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
Usmeritve za oblikovanje objekta

Tlorisni gabarit je možno usklajevati v mejah max. tlorisnega
gabarita (glej karto št. 3 in 5). Višinski gabarit objekta je definiran
s: pritličjem, etažo in izkoriščenim podstrešjem. Strehe bodo si-
metrične dvokapnice z naklonom od 35° do 42°, kritina opečna ali
opeki podoben material po strukturi in barvi (od rdeče do rdeče-
rjave).

Strešna okna so predmet arhitekture, ki mora spoštovati
tipologijo širše in lokalne arhitekture tipologije: značilni detajli v
modernejši izvedbi, oblikovanje poudarkov kot so vhodi, vogali,
okenske mreže, razmerja v dimenzijah oken in vrat, vidna razlika
na fasadi med pritličjem in etažo.

8. člen
Usmeritve za izvedbo zunanje ureditve

Ohraniti je potrebno obstoječe reliefne značilnosti (krožno
oblikovan grič na vzhodni strani parcele), oba obstoječa hrasta. V
času gradnje ju je potrebno zaščititi, površino pod njima (projekci-
ja krošnje) mora ostati vodoprepustna.

Jarek, ki odvodnjava meteorno vodo in vegetacijo ob njem je
potrebno v čim večji meri ohraniti v naravnem stanju.

Parcelo je predvideno ograditi z ograjo in živo mejo (tisa,
gaber), parkirne in manipulativne površine bodo asfaltirane, druge
popločene površine so lahko izvedene v oblikovno ustreznejših
tlakih.

V. REŠITVE PROMETA, KOMUNALNE IN ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE

9. člen
Cestno omrežje, parkiranje

Dostop do objekta je po krajevni cesti. Napajanje objekta in
parkiranje je predvideno z dvema odcepoma s te ceste do objekta.

Parkiranje je predvideno med cesto in objektom.

10. člen
Kanalizacija

Predviden je ločen sistem kanalizacije. Fekalne vode se na
obravnavanem območju zberejo ter odvedejo v lokalno čistilno
napravo. Zaradi neugodne lege objekta 2, 3 (bazen, telovadnica)
bo potrebno fekalne vode prečrpavati.

Meteorne vode iz manipulacijskih - utrjenih površin ter s
streh se vodijo v obstoječe meteorne jarke oziroma v bližnja -
obstoječa ribnika. Površinski odvodnik - jarek, ki odvaja površin-
ske in izcedne padavinske vode se ohrani. Kanaliziranje ni dovolje-
no. Jarek je potrebno očistiti in eventualno profilirati po obstoječi
trasi. Meteorno vodo s parkirišča je preko ustrezno dimenzionira-
nega lovilca olja predvideno speljati v obstoječ obcestni jarek, le-
ta pa se s skupnim prepustom pod lokalno cesto spusti v nižje
ležeči ribnik.

Odvodnjavanje predvidenega bazena, kjer je pričakovati agre-
sivne vode (klor!) je potrebno pred iztok v meteorni odvodnik v
ustreznem betonskem rezervoarju deklorirati, ter izvajati meritve
onesnaženosti.

11. člen
Vodovod

Za ureditveno območje smo predvideli vodovodno vejo -
zanko, ki služi istočasno za potrebe protipožarne zaščite predvide-
nih objektov. V ta name bo potrebno izgraditi vejo iz cevi doktilne
litine, premera DN 100 mm, z nadzemnimi hidranti DN 80 mm.
Predvideno hidrantno vejo je potrebno navezati na obstoječ vodo-
vod zadostnega profila. Navezavo oziroma odvzemno mesto dolo-
či upravljalec vodovoda.

12. člen
Elektro omrežje

Preko ureditvenega območja poteka prostozračno NN omrež-
je. V zbirni komunalni karti smo predvideli traso prestavitve NN
omrežja. Trasa je informativna. Za elektrifikacijo območja in pre-
stavitev NN omrežja izdela pooblaščena organizacija ustrezno teh-
nično dokumentacijo.

13. člen
Telefonsko omrežje

Obstoječ zemeljski TT kabel poteka po južni strani ureditve-
nega območja, to je ob krajevni cesti v Lokovino. Predvideno
stanje narekuje izgradnjo medkrajevnega TT kabla (soglasje Tele-
kom PE Celje).

14. člen
Ogrevanje

Ogrevanje objekta bo urejeno z lokalno plinsko cisterno,
vkopano ob parkirnih mestih pri gospodarskem vhodu v objekt. V
primeru plinifikacije naselja Dobrna bo objekt priključen na plinsko
omrežje.

15. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov

Način zbiranja in odvoz odpadkov bosta urejena v skladu z
občinskim odlokom.

Lokacijo za kontejnerje je predvideno urediti v objektu ali ob
gospodarskem uvozu. Prostor za kontejnerje je potrebno ograditi.

VI. DRUGI POGOJI

16. člen
Vodnogospodarske ureditve

Pogoji, ki jih je potrebno pri nadaljnjem načrtovanju obravna-
vanega objekta dosledno upoštevati

1. Obstoječ površinski odvodnik (jarek) zbira površinske in
izcedne padavinske vode območja. Novogradnjo je zato na obrav-
navani lokaciji izjemoma moč načrtovati le ob pogoju, da bo zago-
tovljeno nadaljnje nemoteno odvodnjavanje območja ter bo omo-
gočeno navodnjavanje obstoječega ribnika dolvodno lokacije.

2. Nasipni plato pripadajočih objektov novogradnje je treba
načrtovati bodisi jugovzhodno od obstoječega površinskega od-
vodnika ali pa tega v zgornjem delu izjemoma zasuti. Strugo jarka
ustrezno prestaviti ob severozahodno stran bodočega nasipnega
platoja novogradnje. Kanaliziranje odvodnika ni dovoljeno.

3. Če se predvidi prestavitev odvodnika, je ureditev nove
vodne struge - jarka načrtovati po posebnem načrtu in v sklopu
pripadajoče zunanje ureditve novogradnje. Načrtovati je sonarav-
ne ureditve površinskega odvodnika.

4. Čiste meteorne vode s strešnih površin in pripadajočih
površin zunanje ureditve novogradnje je ustrezno zbrati in po lokal-
ni meteorni kanalizaciji objekta odvesti v površinski odvodnik ozi-
roma ribnik.

5. Komunalne odpadne vode načrtovanih objektov je ločeno
od ostalih vod odvajati v lokalno komunalno čistilno napravo novo-
gradnje ali pa jih zbrati in odvesti po kanalizacijskem odvodniku, ki
bo dolvodno lokacije priključen na obstoječ kanalizacijski sistem
oziroma centralno čistilno napravo - obstoječo ČN Dobrna.

6. V primeru načrtovanja odvoda komunalnih odpadnih vod v
lokalno čistilno napravo novogradnje, je k objektu naprave pridobi-
ti ločene vodnogospodarske pogoje.

17. člen
Vegetacija

Ohraniti je potrebno dvoje hrastov, v času gradnje objektov
ustrezno zavarovati, v zunanji ureditvi pustiti prostor pod projekcijo
krošnje v vodoprepustnem materialu.

VII. REŠITVE VARSTVA OKOLJA

18. člen
V okviru varstva okolja v obravnavanem primeru ocenjujemo

vplive na krajinske kakovosti in bivalne kakovosti prostora.
Ožja in širša krajina je izjemno naravno in kulturno pestro

okolje.
Lokacija objekta in gabarit objekta sta v razmerjih usklajena z

reliefom okolja. Oblikovanje objekta, arhitektura bi morala biti ne-
vsiljiva, ustrezno vklopljena in usklajena z detajli kvalitetne arhitek-
ture regije.
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Posebno pozornost je potrebno posvetiti okolju v času gradnje:
– varovati in ustrezno deponirati humus,
– zavarovati graben - odvodni jarek, da ne bo postal odlaga-

lišče nepotrebnih materialov. Graben mora v času gradnje ostati
ohranjen v naravnem stanju,

– zavarovati dvoje velikih hrastov v celotni površini tlorisne
projekcije krošnje,

– zavarovati ostalo kvalitetno obrežno vegetacijo.
Ocenjujemo, da vplivov na bivalne kakovosti (hrup, zrak, tla,

voda) po izgradnji objekta ne bo. V času gradnje jih je potrebno
omiliti.

VIII. POŽARNA VARNOST

19. člen
Varen umik ljudi je možen na funkcionalno zemljišče.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so po

obstoječi lokalni cesti in na manipulativnih in parkirnih površinah
objekta.

Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz
vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno pra-
vilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje poža-
rov (Uradni list RS, št. 30/91).

Na podlagi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju
in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne materiale in
njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.

IX. TOLERANCE

20. člen
Pojasnilo:
Lokacija za izgradnjo objekta je v smislu reliefa zelo neugod-

na. Pogoji za zasnovo objekta, ki je razložen po terenu in relief,
onemogočajo ustreznejše rešitve.

Jarek, ki prereže 1/3 lokacije, strm padec ceste, kuclji,
onemogočajo uvoz s ceste v kletne prostore, ustrezno povezavo
bazena in telovadnice z glavnim objektom, primernejšo ureditev
parkirnih površin.

Zaradi navedenih razlogov je v okviru toleranc možno upo-
števati rešitve zasnove objekta, ki bodo racionalnejše. Vse rešitve
morajo obvezno upoštevati gelogijo in vodnogospodarske pogoje.

Tolerance v tlorisnem gabaritu so možne znotraj črtkane črte
označene na karti št. 3. Tolerance v višinskem gabaritu so možne
znotraj max. določene višine objekta (K+P+1+1P), kolenčni zid je
možno izgraditi do višine 1 metra.

Tolerance veljajo tudi za koto pritličja. Za celoten objekt je
predvidena kota 371.50. V primeru različnih kot pritličja posamez-
nih sklopov objekta je le-te možno prilagoditi terenu.

X. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Zazidalni načrt za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in

varstvo Dobrna je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pri-
stojnem občinskem organu.

22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja urbanistična

inšpekcija.

23. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.

Vojnik, dne 9. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. agr. l. r.

3294. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o
povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Vojnik

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji
za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 9. člena statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine
Vojnik na 40. seji dne 9. 9. 1998 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o

povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Vojnik

I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske

površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Vojnik.

II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske povr-

šine brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in
brez cene zemljišča na dan 31. 12. 1997 znaša 112.000 SIT.

III
Sorazmerni del stroškov komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Vojnik znaša 14% od gradbene cene,
določene v 2. členu tega sklepa. Od tega znašajo stroški indivi-
dualne komunalne rabe 50% in stroški kolektivne komunalne rabe
50%. Izračun cene za posamezno lokacijo se opravi na podlagi
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin.

IV
Cena m2 stavnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne gradbene cene določene v drugem členu tega odloka.
Območja so razdeljena skladno z določili 2. člena odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik (Uradni list
RS, št. 59/97).

Odstotki za posamezno območje znašajo:
– za I. območje 1,2%,
– za II. območje 1%,
– za III. območje 0,8% (naselja, ki niso zajeta v odloku o

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik).

V
Cena m2 stanovanjske površine, komunalnega urejanja stavb-

nega zemljišča in m2 se med letom valorizira v skladu z indeksom
cen stanovanjske gradnje po podatkih Gospodarske zbornice Slo-
venije združenja za gradbeništvo in IGM Slovenije.

VI
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati na območju

Občine Vojnik odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjske povr-
šine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Celje (Uradni
list RS, št. 65/94).

VII
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 448-3/98-2
Vojnik, dne 9. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.
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ŽIRI

3295. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Žiri

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94 in 17/98) in 15. člena statuta Občine Žiri (UVG, št.
1/95) je Občinski svet občine Žiri na 3. izredni seji dne 22. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v Občini Žiri

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev strošk-

ov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žiri.

II
Stroški volilne kampanje organizatorja volilne kampanje za

volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 SIT na posameznega
volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje organizatorja volilne kampanje za
volitve župana ne smejo preseči 40 SIT na posameznega volilnega
upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja se stroški
volilne kampanje organizatorja volilne kampanje za kandidata, ki
na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 SIT na
posameznega volilnega upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike,

katerim listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu,
imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 30
SIT za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poroči-
la občinskemu svetu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov so upravičeni tudi organizatorji

volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glaso-
valo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali, in sicer 30 SIT na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na
ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v višini 10
SIT na pridobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem
glasovanju.

V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve

v občinski svet ali za volitve župana se na njihovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Žiri v roku 30 dni po
predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 003-33/98
Žiri, dne 22. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žiri
Marijan Žakelj, dipl. inž. l. r.

Popravek

V odloku o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti
ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Obči-
ne Lendava, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 12/96 z dne
29. II. 1996, se v drugem odstavku 12. člena v 1. volilni enoti
spremenijo številke, ki so navedene v oklepaju za Kranjčevo ulico
tako, da pravilno glasijo: (št. 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 51/a,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 70, 72, 74, 76 in 78),

v 3. volilni enoti istega člena pa se številke, navedene v
oklepaju za Kranjčevo ulico, v celoti črtajo ter nadomestijo z novi-
mi tako, da besedilo pravilno glasi: (od št. 1 do 42).

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

– Popravek odloka o določitvi volilnih enot za
volitve članov v Občinski svet občine Lendava

Popravek

V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski
svet občine Lendava, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
65-3084/98 z dne 25. 9. 1998 se v 2. členu v prvem odstavku
besedilo: “šest oziroma osem” nadomesti z besedilom: “devet,
šest oziroma pet”.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvahodloka o sestavi in načinu volitev organovkrajevnih skupnosti v Občini Majšperk

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in
načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Majšperk,
objavljenem v Uradnem listu RS št. 65-3099/98 z dne 25. 9.
1998, se v:

Krajevni skupnosti Stoperce
v 3. volilni enoti Kupčinji vrh besedi “dva člana” nadomestita

z besedama “trije člani” in
v 4. volilni enoti Stoperce se besedi “štirje člani” nadomestita

z besedama “trije člani”.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

– Popravek odloka o taksi na onesnaževanje vode

Popravek

V odloku o taksi na onesnaževanje vode, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 52-2394/98 z dne 24. 7. 1998, se 5. člen glasi:

Občinski svet s posebnim sklepom usklajuje višino takse
skladno z gibanjem rasti cen življenjskih stroškov v Republiki Slo-
veniji za vsako preteklo 6-mesečno obdobje.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.
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