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MINISTRSTVA

3568. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti  stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja mini-
ster za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti  stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 162,04 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 65/98).

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

Uradnem listu RS.

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

3569. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvajanju in
spremljanju učnega načrta za pouk slovenščine
v splošnih in strokovnih gimnazijah

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/97) in 3. člena pravilnika o uvajanju in spremljanju novo-
sti in programov v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS,
št. 22/98) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvajanju in spremljanju
učnega načrta za pouk slovenščine v splošnih

in strokovnih gimnazijah

1. člen
V prvem odstavku 3. člena odredbe o uvajanju in sprem-

ljanju učnega načrta za pouk slovenščine v splošnih in stro-
kovnih gimnazijah (Uradni list RS, št. 68/98) se doda nova
zadnja alinea, ki se glasi:

“– Gimnazija Ravne na Koroškem.”.

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

Uradnem listu RS.

Št. 603 - 82/98
Ljubljana, dne 13. oktobra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3570. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi
uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin,
ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske,
Francije, Švice in Portugalske ter Belgije

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

govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo
od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije,

Švice in Portugalske ter Belgije

I
V naslovu, I. in II. točki odredbe o prepovedi uvoza

pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od gove-
di iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske ter
Belgije (Uradni list RS, št. 18/96, 34/96 in 29/98) se za
besedilom “ter Belgije” doda besedilo “in Nizozemske”.
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II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 323-01-41/96-3
Ljubljana, dne 18. septembra 1998.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

3571. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev

Na podlagi 91. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95) in prvega odstavka 6. člena pravilnika o
tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
(Uradni list RS,  št. 61/97) izdaja minister za pravosodje

S K L E P
o spremembi vrednosti točke v pravilniku o tarifi
za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih

cenilcev

1
Vrednost točke iz 6. člena pravilnika o tarifi za plačilo

storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev (Uradni list
RS, št. 61/97) se spremeni tako, da znaša 87,40 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 756-234/94
Ljubljana, dne 12. oktobra 1998.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje

3572. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o sodnih tolmačih

Na podlagi 92. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95) in drugega odstavka 20. člena pravilni-
ka o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 17/96) izdaja
minister za pravosodje

S K L E P
o spremembi vrednosti točke v pravilniku o

sodnih tolmačih

1
Vrednost točke iz 20. člena pravilnika o sodnih tolma-

čih (Uradni list RS, št. 17/96) se spremeni tako, da znaša
87,40 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št.756-8/89
Ljubljana, dne 12. oktobra 1998.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje

3573. Sklep o ugotovitvi vrednosti premoženja, ki se
preda pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate

Na podlagi 2. in 3. člena odloka o dodatnem premože-
nju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za
certifikate (Uradni list RS, št. 56/98) izdaja minister za eko-
nomske odnose in razvoj

S K L E P
o ugotovitvi vrednosti premoženja, ki se preda

pooblaščenim investicijskim družbam
za lastniške certifikate

1. člen
Pooblaščene investicijske družbe (v nadaljevanju:

PID) so v časovnih in količinskih okvirih, določenih z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94, 1/96) in z
zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št.
30/98) zbrale lastniške certifikate državljanov v vrednosti
327,2 milijarde SIT.

2. člen
Od lastniških certifikatov iz 1. člena tega sklepa, so

jih PID do dneva izdaje tega sklepa zamenjale za premože-
nje v postopku privatizacije v višini 169,8 milijarde SIT,
tako da je vrednost neizkoriščenih certifikatov pri PID 157,4
milijarde SIT.

3. člen
Kot vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podje-

tij, nad katerimi je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij name-
njene za razdelitev PID, se vzame vrednost 8,5 milijarde SIT.

4. člen
Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana ima ob uve-

ljavitvi tega sklepa premoženje, namenjeno predaji PID za
certifikate v višini 29 milijard SIT.

5. člen
Nominalna vrednost lastniških certifikatov, za katere

bo potrebno PID še zagotoviti premoženje je 119,9 mili-
jarde SIT.

6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 4061-38/98-2
Ljubljana, dne 9. oktobra 1998.

dr. Marjan Senjur
Minister

za ekonomske odnose in razvoj
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3574. Pravilnik o izkaznici pooblaščenega delavca
Ministrstva za promet in zveze

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in 265. člena zakona
o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89
in 29/90 ter Uradni list RS, št. 58/93) izdaja minister za
promet in zveze

P R A V I L N I K
o izkaznici pooblaščenega delavca Ministrstva

za promet in zveze

1. člen
(obseg)

Ta pravilnik določa obliko, vsebino, način izdaje, ve-
ljavnost in odvzem izkaznice pooblaščenega delavca Mini-
strstva za promet in zveze, ki se izda strokovni osebi, oziro-
ma delavcem v skladu s 105. členom in 233. členom zako-
na o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88,
80/89 in 29/90 ter Uradni list RS, št. 58/93).

2. člen
(oblika in vsebina)

(1) Izkaznica je izdelana iz posebnega papirja modre
barve, v velikosti 205 mm x 100 mm, z dvojnim pregi-
bom, na šestih straneh in zavarovana z ovojem iz prozor-
ne plastike.

(2) Osebe, upravičene do izkaznice, morajo izdajate-
lju predložiti za izstavitev izkaznice dve fotografiji, v veliko-
sti 30 mm x 25 mm.

(3) Obrazec izkaznice je priloga tega pravilnika in nje-
gov sestavni del.

(4) Pooblastilo za posamezno področje in njegova ve-
ljavnost sta vpisana pod A), B), C) v izkaznici, za vsako
pooblastilo posebej.

(5) Izkaznica ni prenosljiva.

3. člen
(izdaja izkaznice)

(1) Izkaznico izda minister za promet in zveze oziroma
direktor Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo po
pooblastilu ministra za promet in zveze.

(2) Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo vodi
evidenco o izdanih izkaznicah s podatki:

– osebno ime imetnika izkaznice,
– datum izdaje,
– številka izkaznice,

– datum prenehanja ali nadomestitve izkaznice,
– razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve

izkaznice.

4. člen
(veljavnost in zamenjava izkaznice)

(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice,
– razporeditve imetnika izkaznice na dela, na katerih

ne opravlja nalog iz prvega člena tega pravilnika,
– prenehanja veljavnosti pooblastila za opravljanje na-

log iz prvega člena tega pravilnika.
(2) Izkaznica se zamenja, če:
– jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu

Republike Slovenije,
– je poškodovana,
– je imetnik spremenil osebno ime.
(3) V primerih iz druge in tretje alinee prvega odstavka

tega člena mora imetnik izkaznico takoj vrniti Upravi Repub-
like Slovenije za zračno plovbo, ki vodi evidenco o izdanih
izkaznicah.

5. člen
(prehodne določbe)

(1) Izkaznica se izda strokovni osebi iz prvega člena
tega pravilnika v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Do prejema izkaznice po tem pravilniku opravljajo
naloge pooblaščenih oseb iz 1. člena tega pravilnika osebe,
ki so jih opravljale na dan uveljavitve tega pravilnika.

6. člen
(uveljavitev pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha
uporabljati pravilnik o izkaznici pooblaščenega delavca
zveznega upravnega organa za promet in zveze (Uradni list
SFRJ, št. 40/87).

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 2630-17/98
Ljubljana, dne 6. oktobra 1998.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze
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USTAVNO SODIŠČE

3575. Odločba o razveljavitvi dela 95. točke 2. člena
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij in o ugotovitvi neskladja
98. točke 2. člena istega zakona z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Občine Nazarje in na pobudo Jožeta
Breznika in drugih pobudnikov iz Nazarij, na seji dne
12. 10. 1998

o d l o č i l o:

1. Del 95. točke drugega člena zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
60/94, 69/94 in 56/98), ki se nanaša na naselje Prihova,
se razveljavi.

2. V neskladju z ustavo je, da 98. točka drugega člena
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ne
vsebuje naselja Prihova.

3. Državni zbor mora odpraviti neskladje z ustavo iz
prejšnje točke tega izreka do 31. 12. 1998.

4. Do odprave neskladja iz druge točke tega izreka je
naselje Prihova del območja Občine Nazarje.

 O b r a z l o ž i t e v:

 A)
1. Predlagatelji navajajo, da je bil na območju naselja

Prihova 21. 6. 1998 izveden referendum o izločitvi naselja
iz Občine Mozirje in priključitvi k Občini Nazarje. Volilnih
upravičencev je bilo 145, referenduma se je udeležilo 114
volivcev, od tega je za izločitev naselja Prihova iz Občine
Mozirje in priključitev tega naselja k Občini Nazarje glasova-
lo 52,5% volivcev, ki so glasovali, proti pa 47,5% volivcev,
ki so glasovali. Državni zbor izida referenduma ni upošteval,
tako da v točkah 74  (Mozirje) in 77 (Nazarje) drugega člena
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (v
nadaljevanju: ZUODNO) ni prišlo do sprememb. Predlagate-
lji navajajo dejstva, ki po njihovem mnenju utemeljujejo po-
vezanost naselja Prihova z Občino Nazarje.

2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril, temveč je
poslal magnetogram razprave o zakonu o spremembah in
dopolnitvah ZUODNO. Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo je v dopisu z dne 16. 9. 1998
navedla, da je na podlagi referendumskega izida na ob-
močju naselja Prihova vlada predlagala, da se naselje pri-
ključi k Občini Nazarje z opozorilom, da z izločitvijo naselja
Prihova iz Občine Mozirje in priključitvijo k Občini Nazarje
Občina Mozirje postane funkcionalno nepovezana s svojim
zahodnim delom.
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 B)
3. Ustava določa v drugem odstavku 139. člena, da

območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so poveza-
na s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Tretji odsta-
vek 139. člena ustave pa določa, da se občina ustanovi z
zakonom po poprej opravljenem referendumu, s katerim se
ugotovi volja prebivalcev na določenem območju.

4. Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določi-
tev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) ureja posto-
pek ustanovitve občine in postopek, po katerem se spremi-
nja območje občine. Do spremembe območja občin lahko
pride z izločitvijo dela občine in njegovo priključitvijo k drugi
občini. Za tak primer gre tudi pri naselju Prihova, kjer je
predlog za spremembo območja občin podal poslanec Dr-
žavnega zbora. Zakon za takšen primer predvideva izvedbo
referenduma na območju dela občine, ki naj bi se izločil, in
občine, h kateri naj bi se priključil. Referendum je bil izve-
den na območju naselja Prihova in na območju Občine
Nazarje. Na območju naselja Prihova je za predlog glasovalo
52,5% volivcev, ki so glasovali, na območju Občine Nazarje
pa 95,5% volivcev, ki so glasovali. Na obeh območjih je bil
torej predlog sprejet.

5. Iz magnetograma seje Državnega zbora 23. izredne
seje Državnega zbora (tretja točka) je razvidno, da je Državni
zbor razpravljal o problematiki naselja Prihova in na koncu
sprejel amandma poslanske skupine Slovenske ljudske
stranke, po katerem naselje Prihova ostane v Občini Mozir-
je. Poslanec Bojan Kontič je navajal argumente proti amand-
maju (torej za priključitev Prihove k Občini Nazarje):

– dejstvo, da krajani Prihove v veliki večini zadovoljuje-
jo svoje življenjske potrebe v Občini Nazarje,

– dejstvo, da je naselje Prihova vključeno v katastrsko
Občino Nazarje, in

– izid referenduma.
Poslanec je tudi zanikal trditve o funkcionalni nepove-

zanosti preostalega dela Občine Mozirje in navedel, da bi
imel preostali del 6.179 prebivalcev, tako da bi izpolnjeval
pogoje za obstoj občine.

6. Predloga amandmaja (gre za dva amandmaja – prve-
ga je vložila poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
drugega z identično vsebino pa poslanec Jakob Presečnik),
s katerim je bil spremenjen predlog vlade, da se naselje
Prihova priključi Občini Nazarje, pa sta bila podprta z na-
slednjimi argumenti:

– šibka večina pri referendumski odločitvi (74 : 68),
– funkcionalna nepovezanost Občine Mozirje v prime-

ru izločitve,
– teritorialna razdelitev Občine Mozirje na dva dela v

primeru izločitve Prihove,
– ekonomska oslabitev Občine Mozirje,
– zgodovinska dejstva (Prihova je bila vseskozi del Kra-

jevne skupnosti Rečica pri Savinji).
7. Ustavno sodišče je po vpogledu v računalniške kar-

tografske izrise, ki jih je pridobilo od Službe Vlade za lokalno
samoupravo, ugotovilo, da je naselje Prihova geografsko
neposredno povezano z naseljem Nazarje in da z izločitvijo
naselja Prihova Občina Mozirje ostane teritorialno poveza-
na. Ekonomska oslabitev občine, zgodovinska dejstva in
šibka večina pri referendumski odločitvi niso argumenti, ki bi
utemeljevali odločitev Državnega zbora. Pojem “funkcional-
ne nepovezanosti” v predlogu amandmaja ni pojasnjen.

8. V primeru naselja Prihova niso podani utemeljeni
razlogi, zaradi katerih bi bilo mogoče sklepati, da občini
Mozirje in Nazarje po spremembi območij ne izpolnjujeta
ustavnih in zakonskih pogojev za obstoj občine. Državni
zbor je pri ustanavljanju občin in pri spreminjanju njihovih
območij vezan na voljo volivcev, izraženo na referendumu o

ustanovitvi občine ali o spremembi njenega območja – ra-
zen v dveh primerih:

– ko bi upoštevanje referendumske volje povzročilo
nastanek občine, ki ne bi ustrezala ustavnim in zakonskim
določbam o občini, in

– ko upoštevanje referendumske volje zaradi nasprotu-
jočih si referendumskih izidov objektivno ni mogoče.

Ravnanje v nasprotju z referendumskimi izidi tudi v
drugih primerih bi pomenilo kršitev načela, da je Slovenija
demokratična država (1. člen ustave), načela, da ima v Slo-
veniji oblast ljudstvo (drugi odstavek 3. člena), pravice do
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev (44. člen) in ustav-
nih določb o lokalni samoupravi (9. člen, 138. člen).

9. Glede na navedeno je ustavno sodišče ugotovilo,
da je Državni zbor ravnal v nasprotju z ustavo, ko ni z
zakonom izločil naselja Prihova iz Občine Mozirje in ga
priključil Občini Nazarje. Zato je razveljavilo del 95. točke
drugega člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij, ki se nanaša na naselje Prihova, ugotovi-
lo protiustavno pravno praznino v 98. točki tega člena in
naložilo Državnemu zboru, da to protiustavno pravno praz-
nino odpravi. Na podlagi drugega odstavka 40. člena za-
kona o ustavnem sodišču, ki daje ustavnemu sodišču poob-
lastilo, da določi način izvršitve svoje odločbe, je začasno
(do izpolnitve obveznosti Državnega zbora, ki izhaja iz te
odločbe) zapolnilo pravno praznino, ki bi sicer nastala z
odločbo. Enako je ravnalo ustavno sodišče tudi v zadevi
št. U-I-285/98 (primer Bučka).

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

21., 43. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter
sodnica in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragi-
ca Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-294/98
Ljubljana, dne 12. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3576. Odločba o razveljavitvi dela 170. točka 2. člena
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij, ki se nanaša na naselje Loke,
in o ugotovitvi neskladnosti z ustavo 153. točke
2. člena istega zakona

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Občine Žalec, ki jo zastopa župan, na
seji dne 14. 10. 1998

 o d l o č i l o:

1. Del 170. točke drugega člena zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
60/94, 69/94 in 56/98), ki se nanaša na naselje Loke, se
razveljavi.

2. V neskladju z ustavo je, da 153. točka drugega
člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij ne vsebuje naselja Loke.

3. Državni zbor mora odpraviti neskladje z ustavo iz
prejšnje točke tega izreka do 31. 12. 1998.
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4. Do odprave neskladja iz druge točke tega izreka je
naselje Loke del območja Občine Tabor.

 O b r a z l o ž i t e v:

 A)
1. Predlagateljica navaja, da zakon o spremembah in

dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 56/98) naselja Loke ni uvrstil
v novoustanovljeno Občino Tabor, čeprav naselje leži “teri-
torialno in geografsko spada v Občino Tabor”. Opozarja, da
je položaj, ki je nastal, absurden: naselje Loke je postalo del
Občine Vransko, čeprav je obdano z naselji, ki so del obči-
ne Tabor.

2. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (v nadalje-
vanju: ZUODNO) se je Občina Žalec razdelila na občine
Braslovče, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Sporno nase-
lje Loke je zakon uvrstil med naselja, ki tvorijo območje
Občine Vransko (170. točka 2. člena spremenjenega in
dopolnjenega ZUODNO). Naselje Loke pa leži sredi naselij,
ki so del območja Občine Tabor, tako da z Občino Vransko
nima geografske povezave. Naselje bi tako predstavljalo
teritorialni otok sredi novoustanovljene Občine Tabor, ki ga
je zakonodajalec uvrstil v območje druge občine. Občina
Vransko pa bi imela del območja, ki s preostalim delom ni
fizično povezan.

3. Po drugem odstavku 139. člena ustave obsega
območje občine “naselje ali več naselij, ki so povezana s
skupnimi potrebami in interesi prebivalcev”. Pojem poveza-
nosti s skupnimi potrebami in interesi zajema tudi fizični
teritorialni stik med deli občine. Prebivalci naselja, ki leži
med naselji, ki so sestavni del občine, ne delijo skupnih
potreb in interesov s prebivalci druge občine v smislu druge-
ga odstavka 139. člena ustave. Položaj, ko območje občine
obsega naselje, ki leži sredi območja druge občine, je nes-
kladen z navedeno ustavno določbo.

4. Ustavno sodišče je v tej zadevi uporabilo analogno
tehniko odločanja kot v zadevah št. U-I-285/98 (primer
Bučka) in št. U-I-294/98 (primer Prihova).

5. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21., 43. In 48. 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-354/98
Ljubljana, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3577. Odločba o razveljavitvi dela določbe 45. točke
2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij in razveljavitvi odloka
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Horjul

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Krajevne skupnosti Horjul,
na seji dne 14. oktobra

 o d l o č i l o:

1. Razveljavi se določba 45. točke 2. člena zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98), ki se glasi: “Prvi občinski
svet šteje dvanajst članov.”

2. Razveljavi se odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov občinskega sveta in župana Občine Horjul (Uradni
list RS, št. 63/98).

3. Redne volitve članov občinskega sveta in župana se
v občinah Horjul in Dobrova–Polhov Gradec opravijo potem,
ko bo Državni zbor na novo določil število članov občinske-
ga sveta novoustanovljene Občine Horjul. Organom Občine
Dobrova–Horjul–Polhov Gradec se podaljša mandat do na-
stopa mandata občinskega sveta nove Občine Horjul in
Občinskega sveta občine Dobrova–Polhov Gradec, ki bo
izvoljen na rednih volitvah.

 O b r a z l o ž i t e v:

 A)
1. Pobudnica navaja, da je Občina Horjul ustanovljena

z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovi-
tvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 56/98). V 2. členu tega zakona je določeno, da prvi
Občinski svet občine Horjul šteje 12 članov, kar pomeni, da
se volitve izvajajo po proporcionalnem sistemu. V 116. čle-
nu zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95 – v nadaljevanju: ZLV) pa je v dru-
gem odstavku določeno, da se število članov občinskega
sveta določi glede na število prebivalcev v občini, kar za
Občino Horjul, ki ima 2.500 prebivalcev, pomeni do
11 članov občinskega sveta. V tem primeru se volitve izve-
dejo po večinskem sistremu. Občinski svet občine Dobrova-
Horjul-Polhov Gradec je sprejel odlok o določitvi volilnih
enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine
Horjul (v nadaljevanju: odlok), v katerem je določil, da se v
Občini Horjul za volitve članov občinskega sveta oblikuje
8 volilnih enot, v katerih se voli skupaj enajst članov občin-
skega sveta. Pobudnica meni, da je občinski svet ravnal
pravilno; zatrjuje, da je Državni zbor pri določanju števila
članov občinskega sveta Občine Horjul storil napako, ker ni
upošteval meril iz 116. člena zakona o lokalnih volitvah.

2. Občinski svet občine Dobrova–Horjul–Polhov Gra-
dec se do pobude ni opredelil, temveč je sporočil, da “odlo-
čitev prepušča ustavnemu sodišču”. Sekretariat Državnega
zbora za zakonodajo in pravne zadeve v odgovoru navaja, da
izpodbijana določba ZUODNO ni usklajena s 116. členom
ZLV in da “gre verjetno za napako v zakonu o spremembah
in dopolnitvah ZUODNO”. Sekretariat navaja še, da ustavno
sodišče ni pristojno odločati o medsebojni usklajenosti za-
konov.

B)
3. Pobudnica izpodbija odlok in določbo 45. točke

2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98 – v
nadaljevanju: ZUODNO), da prvi Občinski svet občine Hor-
jul šteje dvanajst članov. Iz pobude je razvidno, da pobudni-
ca meni, da je pravno nepravilna določba ZUODNO, ker ne
upošteva določbe starejšega zakona – ZLV. Pobudnica ne
navaja posebej, v čem naj bi bilo neskladje izpodbijane
določbe ZUODNO z ustavo. Ustavno sodišče je kljub nave-
denemu sklenilo pobudo sprejeti. Razlagalo jo je v prid
pobudnici, in sicer tako, kot da pobudnica izpodbija določ-
bo 45. točke 2. člena ZUODNO, podrejeno pa odlok. Tudi
če pobudnica odloka ne bi izpodbijala, bi ustavno sodišče
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moralo presoditi njegovo ustavnost in zakonitost po konek-
siteti (30. člen zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).

4. ZLV določa v prvem odstavku 116. člena, da se
število članov prvega občinskega sveta določi v zakonu o
ustanovitvi občin. V drugem odstavku tega člena je v razpo-
nih določeno število članov občinskega sveta glede na
število prebivalcev. V občini z manj kot pet tisoč prebivalci
je število članov sveta od 7 do 11. Zakonodajalec si je s to
določbo postavil merila za določitev števila članov prvih
občinskih svetov; to število je bilo za leta 1994 ustanovlje-
ne občine določeno v prvotnem besedilu zakona o ustano-
vitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 60/94). Občinski sveti so lahko po konstituiranju to
število spremenili – seveda z učinkom za naslednje man-
datno obdobje.

5. Iz 116. člena ZLS ne izhaja, da je njegova veljavnost
omejena na občine, ki so bile ustanovljene leta 1994. V
komentarju te določbe v brošuri Predpisi o lokalnih volitvah
in lokalni samoupravi (Uradni list, Ljubljana, 1998, str. 122
– avtor komentarja k tej določbi je Pavle Svete) je zapisano,
da bo “prav tako treba po tej prehodni določbi določiti
število članov prvega občinskega sveta v občinah, ki se
bodo pozneje oblikovale kot nove občine (...) in bodo usta-
novljene s spremembami in dopolnitvami ZUODNO)”. Do-
ločbe 116. člena torej še veljajo.

6. ZUODNO določa območja občin in število članov
prvih občinskih svetov novoustanovljenih občin in občin,
katerih območja so spremenjena. V 45. točki 2. člena dolo-
ča območje (novoustanovljene) Občine Horjul in na koncu
število članov prvega občinskega sveta – 12.

7. ZUODNO in ZLV sta v hierarhiji pravnih aktov na isti
stopnji in ustavno sodišče ni pristojno za presojo skladnosti
enega z drugim. Pristojno pa je za presojo skladnosti zako-
na z ustavo.

Za presojo ustavnosti izpodbijane določbe ZUODNO je
odločilen odgovor na vprašanje, ali je mogoče zakonodajal-
cu očitati protiustavno ravnanje, ker se pri določitvi števila
članov prvega Občinskega sveta občine Horjul ni držal me-
ril, ki si jih je zastavil leta 1993 v 116. členu ZLV.

8. Zakonodajalec ima pravico, da svoje odločitve spre-
minja. Nima pa pravice, da dela med pravnimi subjekti neu-
temeljene razlike. Enaka dejanska stanja mora obravnavati
enako, različna pa različno (načelo enakosti pred zakonom).
Ko je ustanavljal prvo mrežo občin in določal število članov
prvih občinskih svetov, je bil vezan na načelo enakosti pred
zakonom. Merila si je določil v zakonu (116. člen ZLV),
čeprav to ne bi bilo nujno potrebno. Ko si jih je enkrat
zastavil, jih je bil dolžan upoštevati, saj bi sicer ravnal arbi-
trarno in delal neupravičene razlike v nasprotju z ustavnim
načelom enakosti pred zakonom.

9. Občina Horjul ima manj kot 3.000 prebivalcev; s
tem podatkom je razpolagala tudi vlada, kar je razvidno iz
gradiva, objavljenega v Poročevalcu Državnega zbora,
št. 11/98, str. 100. Po merilih, ki si jih je postavil Državni
zbor, bi moralo biti število članov občinskega sveta od 7 do
11. Državni zbor pa je določil večje število članov občinske-
ga sveta. Odstopanje je sicer v številčnem smislu majhno, v
pravnem in dejanskem pa bistveno. ZLV namreč določa, da
se člani občinskega sveta volijo po večinskem sistemu, če
šteje občinski svet manj kot 12 članov, in po proporcional-
nem, če šteje 12 ali več članov. Sprememba števila članov z
11 na 12 torej pomeni tudi spremembo volilnega sistema.

10. Državni zbor je brez utemeljenih razlogov obravna-
val Občino Horjul v nasprotju z merili, ki si jih je sam zastavil
zaradi spoštovanja načela enakosti. Glede na to je izpodbi-
jana določba 45. točke 2. člena ZUODNO v nasprotju s
14. členom ustave in jo je bilo potrebno razveljaviti.

11. Odlok določa v 1. členu, da se za izvedbo volitev
članov občinskega sveta in župana Občine Horjul predlaga
razdelitev občine na 8 volilnih enot. V šestih volilnih enotah
se voli po en član občinskega sveta, v eni dva in v eni trije. V
2. členu je določeno, da je “za izvedbo volitev članov občin-
skega sveta na podlagi 116. člena ZLV določeno, da občin-
ski svet šteje enajst članov”.

12. Odlok torej določa število članov občinskega sve-
ta v nasprotju z navedeno določbo ZUODNO (kar je po
njeni razveljavitvi irelevantno), prav tako pa tudi v nasprotju
z določbo prvega odstavka 116. člena ZLV. Občinski svet
je z odlokom odločil o zadevi, ki je po prvem odstavku
116. člena ZLV pridržana zakonodajalcu. S tem je prekršil
tudi tretji odstavek 153. člena ustave, ki določa, da morajo
biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z
zakonom, in prvi odstavek 140. člena ustave, ki določa,
da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih obči-
na lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce
občine.

13. Ustavno sodišče je pred odločitvijo o razveljavitvi
odloka pretehtalo ustavnopravne posledice, ki nastanejo z
razveljavitvijo, in ustavnopravne posledice, ki bi nastale, če
bi odlok ostal v veljavi. Če bi bile prve težje od slednjih, bi
moralo ustavno sodišče odlok kljub nezakonitosti pustiti v
veljavi.

14. Ustavnopravne posledice, ki nastanejo z razvelja-
vitvijo, so v tem, da bodo v občinah Horjul in Dobrova–
Polhov Gradec redne volitve članov občinskega sveta in
županov izvedene z določenim časovnim zamikom. Redne
volitve v novoustanovljeni Občini Horjul bodo zelo verjetno
izvedene s časovnim zamikom in ne 22. novembra 1998,
kot je določeno v odloku, s katerim je predsednik Državne-
ga zbora razpisal redne lokalne volitve. Prav tako bo prišlo
do časovnega zamika volitev na območju preostalega dela
Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec (po novem Obči-
ne Dobrova–Polhov Gradec), ker bi sicer v času med pre-
nehanjem mandata organom sedanje občine in nastopom
mandata organov nove Občine Horjul na območju novou-
stanovljene Občine Horjul ne delovali organi lokalne sa-
mouprave. Ta zamik volitev pomeni poseg v načelo perio-
dičnosti volitev, ki je eno od načel, izhajajočih iz ustavno
zajamčene volilne pravice (43. člen ustave). Zamik volitev
torej predstavlja poseg v volilno pravico kot ustavno zava-
rovano vrednoto.

15. Poseg v volilno pravico ima v konkretnem primeru
relativno majhno težo. Če Državni zbor pravno praznino, ki
je nastala, zapolni nemudoma, bo prišlo le do nekajteden-
skega zamika pri izvedbi volitev.

16. Ustavnopravne posledice, ki bi nastale z izvedbo
volitev v Občini Horjul po odloku, pa so v tem, da bi bile
volitve protiustavne in nezakonite. V občinski svet bi bilo
izvoljeno takšno število članov, kot ga je določil nepristojen
organ (občinski svet) namesto pristojnega – Državnega zbo-
ra (glej 12. točko obrazložitve).

17. Ustavno sodišče je podobno tehtanje opravilo v
zadevi št. U-I-301/98, v kateri je ugotovilo protiustavnost
druge točke 3. člena ZUODNO (Mestna občina Koper). V
navedeni zadevi je ustavno sodišče ocenilo, da bi imela
izvedba volitev v protiustavno oblikovani občini težje ustav-
nopravne posledice kot poseg v volilno pravico, do katerega
je prišlo s podaljšanjem mandata organom Mestne občine
Koper oziroma z odložitvijo volitev. Tudi v navedeni zadevi je
ustavno sodišče upoštevalo dejstvo, da lahko Državni zbor s
sprejemom z ustavo skladnih sprememb in dopolnitev ZUO-
DNO prepreči daljše odlaganje rednih volitev na območju
sedanje Mestne občine Koper.
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18. Ustavno sodišče je po tehtanju odločilo, da bi bile
ustavnopravne posledice izvedbe volitev v Občini Horjul na
podlagi nezakonitega odloka, opisane v 11. in 12. točki
obrazložitve te odločbe, težje, kot pa so ustavnopravne po-
sledice odložitve volitev v občinah Horjul in Dobrova–Polhov
Gradec.

 19. Ustavno sodišče je v tretji točki izreka odločbe na
podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) določilo način izvršitve
svoje odločbe.

20. Ustavno sodišče poziva Državni zbor, da nemudo-
ma dopolni 45. točko 2. člena ZUODNO tako, da določi
število članov prvega občinskega sveta novoustanovljene
Občine Horjul v skladu z ustavo (v skladu z merili, ki si jih je
sam zastavil v 116. členu ZLV). Volitve v občinah Horjul in
Dobrova–Polhov Gradec bodo lahko izvedene šele po tej
dopolnitvi ZUODNO.

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

21. člena, drugega odstavka 40. člena ter 43. in 45. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v
sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki
dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone
Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude
in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo v prvi točki
soglasno, v drugi in tretji točki pa s petimi glasovi proti trem.
Proti so glasovali sodnica Wedam-Lukić ter sodnika Krivic in
Ude, ki so napovedali odklonilna ločena mnenja.

Št. U-I-341/98
Ljubljana, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3578. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka
3. člena zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
zakona, začetem na pobudi SCT d.d., Ljubljana, in IBI p.o.,
Kranj, po opravljeni javni obravnavi, na seji dne 14. 10.
1998

o d l o č i l o:

1. Četrti odstavek 3. člena zakona o zaključku lastni-
njenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne
družbe (Uradni list RS, št. 30/98) se razveljavi.

2. Rok za izdajo soglasja iz 20. člena ZLPP se pri
pravnih osebah, ki jim je bila ob uporabi določbe iz 1. točke
izreka izdana odločba o prehodu družbenega kapitala v last
in upravljanje Slovenske razvojne družbe, podaljša za čas, ki
je pretekel od vročitve take odločbe do začetka učinkovanja
te odločbe ustavnega sodišča.

3. Pri pravnih osebah, ki jim je bila pritožba zoper
odločbo o prehodu družbenega kapitala na Slovensko raz-
vojno družbo, izdano na podlagi razveljavljene določbe iz
1. točke izreka, zavrnjena, vendar odločba še ni postala
pravnomočna, se odločba odpravi.

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 privatizacije
še ni zaključil, in da je v dosedanjem postopku lastninskega
preoblikovanja po opravljeni reviziji odpravil vse ugotovljene
neskladnosti in domnevna oškodovanja družbene lastnine.
Dne 29. 5. 1997 je bilo izdano prvo soglasje k programu
lastninskega preoblikovanja, dne 14. 7. 1998 pa je skupš-
čina družbe sprejela sklep o lastninskem preoblikovanju 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 moral preiti na Slovensko razvojno družbo
(v nadaljevanju: SRD). Po mnenju pobudnika je zakonska
določba, ki izredno 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 kaznivo dejanje, v neskladju z 2., 14.,
15., 23., 27., 28. in 33. členom ustave. Navaja, da gre za
poseg v lastninsko pravico upravičencev v postopku privati-
zacije, s tem ko so jim upravljalske pravice odvzete in prene-
sene na SRD. Za osebo, zoper katero je uveden kazenski
postopek, obstaja le sum, da je storila kaznivo dejanje, in
velja za nedolžno, dokler njena krivda ni ugotovljena s prav-
nomočno sodbo. Prenos premoženja na SRD naj bi bil torej
vezan na dejanje nedolžne osebe. Pravne osebe, ki lastnin-
skega preoblikovanja še niso zaključile, so postavljene v
slabši in neenakopraven položaj v primerjavi s pravnimi ose-
bami, 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
obsojena za kaznivo dejanje. Izpodbijana določba naj bi bila
tudi tako široka in nedorečena, da jo je mogoče razlagati na
različne načine, in naj bi zato ne dajala nikakršne pravne
varnosti.

2. Pobudnik SCT je predlagal tudi začasno zadržanje
izvrševanja izpodbijane določbe. S prehodom družbenega
kapitala na SRD naj bi pri prizadetih subjektih nastali neizo-
gibni 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 kazen-
ski postopek v kasnejši fazi ustavljen. Po zaključku lastninje-
nja, ki ga bo izvedel nekdo drug in ne tisti, ki so ga začeli, in
bo družbeni kapital že razdeljen, nikakršna vzpostavitev prejš-
njega stanja ne bo več mogoča.

3. Pobudnik IBI p.o., Kranj (v nadaljevanju: IBI), nava-
ja, 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
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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 mogli vedeti, da se zaradi tega
podjetja ne bodo mogla lastniniti po lastnem programu.
S podobno utemeljitvijo kot SCT tudi IBI meni, da je izpodbi-
jana določba v nasprotju s 14. in 27. členom ustave, zatrjuje
pa tudi nasprotje s 155. členom ustave.

4. Prav tako kot SCT je tudi IBI predlagal začasno
zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe. Na podlagi iz-
podbijane določbe naj bi bil brez utemeljenega razloga zau-
stavljen nadaljnji proces lastninskega preoblikovanja podjet-
ja. Ta proces da se bo le podaljšal, kar da je v nasprotju z
nujnostjo, da se proces lastninjenja pri pobudniku pa tudi pri
drugih podjetjih čimprej zaključi. Predlog za zadržanje izvrši-
tve utemeljuje tudi s tem, da rok za lastninsko preoblikova-
nje poteče 31. 10. 1998, IBI pa bi želel ta postopek do tega
roka zaključiti po lastnem programu.

B)–I
5. Ustavno sodišče je odločilo, da bo že v postopku za

preizkus pobude obravnavalo zadevo na javni obravnavi. Na
obravnavo je na podlagi 36. člena ZUstS in 28. člena po-
slovnika vabilo poleg udeležencev tudi druge osebe, ki bi po
oceni ustavnega sodišča lahko pripomogle k reševanju za-
deve. Za tak postopek se je ustavno sodišče odločilo, ker je
že odločanje o procesnih pogojih povezano s vsebinskim
obravnavanjem zadeve, predlagano začasno zadržanje izvr-
ševanja in zakonsko določeni kratki roki učinkovanja izpod-
bijane določbe pa terjajo čimprejšnjo odločitev.

6. Po opravljeni javni obravnavi je ustavno sodišče na
seji dne 30. 9. 1998 obe pobudi sprejelo in do končne
odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijane določbe.

B)–II
a) Pomen izrazov v zakonu (terminološka vprašanja)
7. Ustavno sodišče uporablja v tej odločbi izraze iz

ZZLPPO, čeprav je njihova pravilnost in s tem tudi razumlji-
vost sporna. Formulacija “družbeni kapital podjetij … preide
v last in upravljanje SRD”, ki se v raznih stavčnih zvezah in
variantah pojavlja na mnogih mestih v ZZLPPO – v izpodbija-
ni določbi npr. v varianti, da ta družbeni kapital preide “na
SRD”, je sporna iz več razlogov. Tisto, kar “preide v last
SRD” ali “na SRD” (pravilneje: postane last SRD), ni “druž-
beni kapital podjetij”, kajti ta nikamor ne preide, ampak
preneha obstajati – oziroma se znotraj teh podjetij transfor-
mira iz anonimnega kapitala v znane vire sredstev, v znane
kapitalske vložke in sicer najprej (po ZZLPPO) ex lege v
vložek SRD, kasneje pa se ta vložek “privatizira” (olastnini
po privatizacijskem programu). Last SRD torej postane (ex
lege) tisto, kar je dotlej bilo družbeni kapital v teh podjetjih,
kar pa s to zakonsko transformacijo ravno preneha biti druž-
beni kapital in postane premoženje (last)  SRD, npr. delnice
v takem podjetju (oziroma 100% lastninski delež, če je to še
p.o.). Zato je nepravilna tudi formulacija (verjetno ostanek
nekdanjih “nelastninskih” pojmovanj družbene lastnine), da
to premoženje ne “preide” le v last, ampak tudi “v upravlja-

nje” SRD. Podobna je formulacija v drugem odstavku 6.
člena, da SRD premoženje, za katero gre tam, prenese v
svojo posest, “upravljanje” in razpolaganje – na tem mestu
bi najbrž zadoščal “prenos v posest”, saj naslednji odstavek
jasno pove, da je pa v last SRD to premoženje že po zakonu
prešlo že z dnem uveljavitve zakona.

8. Zelo moti tudi nedosledna in marsikdaj napačna
raba izrazov “kapital” in “premoženje” na mnogih mestih v
zakonu. Čeprav je bila pomembnost tega terminološkega
oziroma pojmovnega vprašanja zelo poudarjena v obrazlo-
žitvi prvega predloga ZZLPPO1, je bilo v nadaljnjem zako-
nodajnem postopku prav to povsem spregledano in ponov-
no ustvarjena v zakonskem besedilu glede tega velika ne-
doslednost in zmeda. V členih 45–47 je npr. ostalo do-
sledno in jasno razlikovanje med oškodovanji premoženja
(podjetij) in oškodovanji družbenega kapitala, na mnogih
drugih mestih pa je to pomembno razlikovanje (pomembno
tudi za presojo ciljev raznih zakonskih določb in za presojo
njihovih možnih učinkov) povsem zabrisano ali celo negira-
no. Tako npr. 7. člen govori nejasno in nediferencirano o
prenosu in o oškodovanju “družbenega premoženja oziro-
ma kapitala” (ta besedna zveza zavaja, kot da gre za dva
sinonimna izraza za isti pojem), čeprav bi, ker se po vsebini
ta člen nanaša na dve različni vrsti oškodovanj, morala biti
uporabljena formulacija “oškodovanja premoženja oziroma
družbenega kapitala”.

9. V prvem odstavku 6. člena pa je celo rečeno, da “se
za družbeni kapital, ki ... preide v last SRD, šteje tudi premo-
ženje fizičnih in pravnih oseb ...”, čeprav družbeni kapital ni
premoženje in se tudi ne more “šteti za premoženje”. Možno
je  sicer z interpretacijo ugotoviti, kaj je zakonodajalec s tem
hotel reči – toda izrazil se je povsem napačno. Če bi bilo že
v 2. in 3. členu pravilno (čeprav nujno nekoliko bolj zaplete-
no)  povedano, da postane last SRD ne “družbeni kapital” še
neolastninjenih podjetij, ampak dotlej anonimni “vložek”
(“družbena naložba”) na pasivni strani bilance teh podjetij, ki
s tem postane lastniški vložek SRD v teh podjetjih (ali če bi
bilo to povedano na kakšen podoben način) – potem tudi v
6. členu ne bi bila potrebna prej omenjena formulacija, ki pa
je v kontekstu 6. člena ne le nejasna, ampak že prav zavaja-
joča (kar v 2. in 3. členu ni – tam gre le za teoretično
nepravilno poimenovanje). V kontekstu 6. člena formulacija
“za družbeni kapital, ki z dnem uveljavitve tega zakona prei-
de v last in upravljanje SRD in se preoblikuje po tem zakonu,
se šteje tudi premoženje fizičnih in pravnih oseb ..., ki se
lastninsko preoblikujejo ali so se preoblikovale na podlagi
ZLPP ali posebnega zakona, če ...” namreč zavaja v nepra-
vilno razumevanje smisla te določbe. Začetek te formulacije
nakazuje, kot da bi šlo za enako operacijo kot pri podjetjih iz
3. člena (samo pri njih namreč res – čeprav nerodno pove-
dano – “družbeni kapital preide v last SRD”) – v resnici pa
gre pri 6. členu za povsem nekaj drugega.

10. S tem hoče zakon namreč doseči, da bi “pod
SRD” prišla ne le podjetja iz 3. člena (kjer SRD postane
lastnik teh podjetij oziroma lastniških vložkov v njih), ampak
da bi “pod SRD” (čeprav v drugačnem smislu) prišlo tudi vse
v otvoritvenih bilancah vseh podjetij neprikazano premože-

1 Poročevalec št. 25/97, str. 22-25:
3.3. Temeljni pojmi v zvezi z oškodovanjem družbene lastnine
3.4. Pojavne oblike oškodovanja družbene lastnine
3.5. Oškodovanje premoženja podjetij
3.6. Oškodovanje družbenega kapitala
 “Temeljni vzrok številnim ‘problemom’ pri pravilni uporabi določb

ZLPP je nesposobnost razločevati temeljne pravne institute in pojme,
povezane z družbeno lastnino. Pravilno razumevanje teh institutov šele
omogoča pravilno uporabo prej navedenih določb ZLPP in s tem učinkovi-
to odpravo povzročenih oškodovanj.” (str. 22).
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nje, kjerkoli se sedaj nahaja2. To premoženje (torej sredstva
neke pravne osebe, ne “kapital” ali vir teh sredstev na pasiv-
ni strani bilance) mora po izrecnih in povsem jasnih določ-
bah drugega in tretjega odstavka 6. člena SRD “evidentirati,
prenesti v svojo posest, prepoznati, izslediti in zaseči”, med-
tem ko je v last SRD prišlo ex lege že z dnem uveljavitve
ZZLPPO. To premoženje torej ne ostane med sredstvi nobe-
nega podjetja (ne tistega iz 3. člena ne tistega iz 6. člena),
ampak se prenese direktno med sredstva SRD. V primerih iz
3. člena je SRD torej vpisana na pasivni strani bilance kot
lastnica kapitala (“vložka” v podjetje), v primerih iz 6. člena
pa premoženje (sredstva), o katerem ta člen govori, zakon
podjetjem odvzema in jih prenaša v last SRD, SRD pa ta
sredstva potem, ko jih “izsledi”, tudi fizično in pravno prene-
se v svojo posest itd. Tu gre torej povsem preprosto za
prenos (ex lege) lastninske pravice na tem premoženju
(sredstvih) in za nikakršen “prehod družbenega kapitala v
last SRD”3, kot bi se (napačno) dalo sklepati iz nerazumljive
oziroma na tem mestu celo povsem napačne (ne le nerod-
ne) formulacije na začetku prvega odstavka 6. člena.

11. Ta posebnost v besedilo naknadno vnesenega
6. člena – da ureja izključno prenos raznih vrst premoženja
na SRD, medtem ko vsi drugi členi II. poglavja urejajo iz-
ključno ali pa vsaj delno (5. in 7. člen) “prenos družbenega
kapitala” (pravilneje: pretvorbo dotlej družbenega kapitala v
kapital znanega lastnika) – je nato indirektno potrjena tudi v
končnem 11. členu v tem poglavju, ki na določen krog
pravnih oseb (iz 1. do 5. točke prvega odstavka 13. člena)
razširja uporabo vseh členov od 4. do 10. – razen 6. člena.
V 13. členu se namreč ureja privatizacija delnic SRD (ki jih je
SRD pridobila “s prenosom družbenega kapitala”), medtem
ko po 6. členu SRD ne pridobi v last delnic,  ampak nepo-
sredno sredstva (premoženje), ki se sedaj najdejo kjerkoli,
pa niso bila upoštevana v otvoritveni bilanci pravnih oseb, “ki
se lastninsko preoblikujejo ali so se preoblikovale na podla-
gi ZLPP ali posebnega zakona”.

12. V ZZLPPO je še mnogo terminoloških neusklajeno-
sti in nejasnosti. Poleg že omenjene nepravilne formulacije
“družbeno premoženje oziroma kapital” (namesto “premo-
ženje oziroma družbeni kapital” – v skladu z jasnim razliko-
vanjem teh pojmov v členih 43–47) naj bo tu omenjen samo
še terminološko in vsebinsko neustrezen naslov nad 6. in
7. členom, kjer je obakrat uporabljen izraz “oškodovanje
družbenega premoženja”, čeprav se po vsebini 7. člen na-
naša tako na oškodovanja premoženja kot tudi na oškodo-
vanja družbenega kapitala, 6. člen pa le na “zaseg” vsega
premoženja, ki ni bilo vključeno v otvoritvene bilance lastnin-
sko preoblikujočih se pravnih oseb, ne glede na to, kje se to
premoženje sedaj najde in komu se zaseže.

13. Glede na to, da se v tem postopku presoja samo
ustavnost četrtega odstavka 3. člena ZZLPPO in da bo pri
tej presoji potrebno raziskati tudi razmerje med to določbo
in 6. členom ZZLPPO, se širše v presojo še drugih termino-
loških in interpretacijskih vprašanj ni bilo potrebno spuščati.
V nadaljnjem besedilu odločbe se uporabljajo izrazi iz ZZLP-
PO, katerih pravi pomen pa je bil pojasnjen v tem razdelku
obrazložitve.

b) Pravna ureditev
14. Eden od temeljnih namenov zakona o zaključku

lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne 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 (še neolastninjenega) družbenega kapitala v last in uprav-
ljanje SRD. V 3. členu so določeni roki, v katerih pride do
prehoda. ZZLPPO je pričel veljati 1. 5. 1998. Družbeni
kapital podjetij, ki še niso pridobila soglasja Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: agencija) iz
četrtega odstavka 20. člena zakona o lastninskem preobli-
kovanju 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. To pomeni, da bi se najkasneje s tem
datumom preostali družbeni kapital olastninil, njegovo priva-
tizacijo pa bi izvedla Slovenska razvojna družba kot njegov
novi lastnik po ZZLPPO.

15. Po četrtem odstavku 3. člena ZZLPPO pa preide
na SRD družbeni kapital podjetja že z dnem uveljavitve zako-
na, kolikor je bil zoper osebo, odgovorno za to podjetje 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 vnesena na
podlagi amandmaja vlade, ki je kot njegov namen navedla
“preprečitev lastninjenja družbenega premoženja po progra-
mu podjetja v tistih podjetjih, kjer je ugotavljanje oškodova-
nja družbenega premoženja predmet kazenskih postopkov”.

 16. Pravna posledica prenosa družbenega kapitala na
SRD je 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 delničar, pomeni to prevzem
ustreznega dela upravljalskih upravičenj v družbi – s tem pa
dejansko lahko vpliva na upravljanje in poslovanje družbe
zlasti izven postopkov privatizacije. Na postopek privatizaci-
je namreč zaključek lastninjenja pri podjetjih, ki so že prido-
bila soglasje iz drugega odstavka 19. člena ZLPP (“prvo
soglasje”), praviloma (razen časovno – postopek se bo za-
vlekel) sploh ne vpliva: postopek izvede tudi SRD na podlagi
potrjenega privatizacijskega programa (15. člen ZZLPPO).
Lastninsko preoblikovanje podjetij naj bi se zaključilo po
potrjenih privatizacijskih programih, kar pomeni tudi, da so
morala biti vsa ugotovljena oškodovanja družbene lastnine
že odpravljena.

17. Koncept družbene lastnine je predvideval, da so
njeni upravljalci delavci, zaposleni v podjetjih, ki so z druž-
beno lastnino v teh podjetjih tudi razpolagali. Izhajajoč iz
tega je ZLPP omogočil dotedanjim upravljalcem družbene
lastnine avtonomno in samostojno odločitev glede izbire
načinov lastninjenja – seveda v okviru zakonsko predvidenih
možnosti in pod nadzorstvom pristojnih državnih organov
(Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo, Agencija za
revidiranje, Družbeni pravobranilec). Lastninsko preobliko-

2 V prvem predlogu zakona (Poročevalec št. 25/97), kjer sedanjega
6. in 7. člena zakona še ni bilo, je bilo to isto misel mogoče zaslediti v
takratnem drugem in petem odstavku 5. člena:

 (2) Na SRD preidejo tudi ostale oblike protipravno odtujenega
družbenega premoženja.

 (5) SRD uveljavlja zahtevke iz naslova oškodovanja družbenega
premoženja v državi in v tujini.

3 Kar npr. v 2. in 3. členu – kljub nerodnosti dikcije – vendarle nekaj
smiselnega pomeni, namreč spremembo dotlej anonimnega “družbenega
kapitala” v nominirani kapital, pri sami SRD pa pridobitev lastnine na
delnicah, medtem ko v kontekstu 6. člena ta ista dikcija tega ne more
pomeniti, ampak je preprosto napačna. Glede na kontekst in jasen namen
določbe je na srečo možna njena interpretacija, s katero njen po nepo-
trebnem zapleteni začetek poenostavimo tako, da se s črtanjem vseh
odvečnih besed namesto “Za družbeni kapital, ki z dnem uveljavitve tega
zakona preide v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe in se preob-
likuje po tem zakonu, se šteje tudi premoženje fizičnih in pravnih oseb ...”
glasi samo: “Za last Slovenske razvojne družbe se z dnem uveljavitve tega
zakona šteje tudi premoženje fizičnih in pravnih oseb ...”.
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vanje v celoti pripravi in izvede podjetje samo. Določen pa je
bil rok, do katerega mora ta postopek izvesti (eno leto po
dejanski uveljavitvi ZLPP, torej do 1. 1. 1995). Kolikor tega
ne stori, se narava družbene lastnine (družbenega kapitala v
podjetju) ne spremeni, le pristojnosti glede izbire in izvedbe
lastninskega preoblikovanja preidejo na Agencijo za privati-
zacijo (šesti odstavek 20. člena ZLPP). Ne spremeni se niti
pravni status podjetja – v določenem delu se le omejijo
upravljalske pravice organov upravljanja takih podjetij.

18. Pod pojmom družbena lastnina je razumeti dve
pojavni obliki: družbena sredstva, to je sredstva v “lasti”
podjetij v družbeni lastnini (aktiva) ter družbeni kapital, to je
skupek upravljalskih pravic v podjetju v družbeni lastnini, ki
ga v imenu (za račun) anonimnih lastnikov upravljajo delavci
v podjetju. Po tretjem odstavku 3. člena ZLPP je družbeni
kapital razlika med vrednostjo sredstev podjetja (celotna
aktiva) ter vrednostjo obveznosti podjetja, vključno z obvez-
nostmi do pravnih in fizičnih oseb na podlagi trajnih vlog teh
oseb v podjetje, ter obveznostmi do denacionalizacijskih
upravičencev. Družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja in
privatizacije, je bil tako lahko zmanjšan neposredno (z raz-
polaganjem z družbenim kapitalom) ali posredno (z oškodo-
vanjem premoženja podjetja).

19. ZLPP je posebej urejal postopke ugotavljanja in
odprave oškodovanj družbenega premoženja. Določeni so
bili postopki in organi za revizijo lastninskega preoblikovanja
ter ugotavljanje razpolaganja z družbenim premoženjem, pa
tudi postopki in organi za odpravo ugotovljenih oškodovanj.
V slednjih je imel posebno vlogo Družbeni pravobranilec, ki
je imel po zakonu procesno legitimacijo uveljavljati zahtevke
v imenu in za račun podjetja (če je šlo za oškodovanja
premoženja podjetja) oziroma v imenu in za račun družbene-
ga kapitala (če je šlo za oškodovanja družbenega kapitala).
Družbeni kapital ni imel znanih nosilcev (lastnikov), ki bi
uveljavljali zahtevke za njegovo vrnitev. Pri oškodovanjih pre-
moženja podjetja pa je bil subjekt oškodovanja in s tem
nosilec (materialnopravnih) zahtevkov iz naslova takih oško-
dovanj podjetje. V primerih, ko so oškodovanje premoženja
podjetja povzročili poslovodni oziroma odgovorni organi pod-
jetja, bi lahko prišlo do konflikta interesov – uveljavljanja
zahtevkov v imenu podjetja proti samemu sebi.

c) Presoja skladnosti z 2. in 14. členom ustave
20. Načela pravne države zahtevajo, da so (splošne in

abstraktne) zakonske rešitve jasne in nedvoumne. Pri za-
konskih določbah, ki se glede na naravo vprašanja, ki ga
urejajo, nanašajo na vnaprej določen oziroma določljiv krog
fizičnih ali pravnih oseb, je toliko pomembnejše, da je vpliv
takih določb na položaj teh oseb čimbolj predvidljiv. Namen
zakonske ureditve mora biti jasno razviden, ukrepi pa na-
tančno opisani.

21. Zakonodajalec mora sprejeti jasne norme ter dolo-
čiti njihovo vsebino. Nedopustno je, če zakonodajalec pre-
pušča določitev vsebine norme drugemu organu. Če norma
ni jasno opredeljena, je dana možnost različne uporabe
zakona in s tem možnost arbitrarnosti državnih organov.

22. Eden temeljnih ciljev že ZLPP je bil, da se postopki
lastninskega preoblikovanja čim prej dokončajo. S tem na-
menom je bil v 20. členu ZLPP postavljen splošni rok za
izvedbo lastninskega preoblikovanja. V primeru oškodovanj
družbene lastnine, ugotovljenih v revizijskem postopku, ki
jih ni bilo mogoče odpraviti oziroma uskladiti, je bil že v
ZLPP kot ukrep pospešitve postopka lastninskega preobli-
kovanja predviden prehod celotnega družbenega kapitala
na Sklad za razvoj (četrti odstavek 50. člena ZLPP). Enak
cilj – pospešitev postopkov lastninskega preoblikovanja – je
zasledoval tudi ZPPOLS iz leta 1994. ZZLPPO pa ima za cilj

ne več samo pospešitev postopkov lastninskega preobliko-
vanja ampak ureja zaključek lastninjenja podjetij z družbe-
nim kapitalom, pri čemer pod pojmom zaključek lastninjenja
razume prehod (še neolastninjenega) družbenega kapitala v
last in upravljanje SRD (2. člen ZZLPPO).

23. Navedeni cilji so jasni, stvarno utemeljeni in us-
tavno legitimni. V tem postopku jim tudi nihče ne oporeka,
saj so v interesu tudi prizadetih podjetij samih. Tudi ni
predmet tega postopka sam način zaključka lastninjenja:
določitev datuma, do katerega se morajo podjetja sama
lastninsko preoblikovati, sicer preidejo v last in upravljanje
SRD, ki izvede privatizacijo – upoštevaje postavljeni cilj
čimhitrejšega zaključka teh postopkov (prvi, drugi in tretji
odstavek 3. člena ZZLPPO). Predmet presoje ustavnosti v
tem postopku je samo določba četrtega odstavka 3. člena
ZZLPPO.

24. Prehod družbenega kapitala na SRD seveda ne
sledi vedno in v celoti namenu ZZLPPO po hitrem zaključku
lastninjenja še v tistih podjetjih, ki tega postopka dosedaj
niso končala sama. Tako iz navedb predstavnikov Ministrs-
tva za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljevanju: ministrs-
tvo) kot SRD izhaja, da se bo pri nekaterih podjetjih ta
postopek lahko podaljšal v primerjavi s postopkom, ki bi se
zaključil po ZLPP. Deklarirani namen sporne določbe je
temeljnemu cilju ZZLPPO celo nasproten: preprečiti lastnin-
sko preoblikovanje po programu podjetja v določenih pod-
jetjih. Morebitno podaljšanje lastninskega preoblikovanja v
nekaterih primerih podjetij, ki jih zadene uporaba sporne
določbe, seveda ne spreminja nesporne ugotovitve, da je
legitimni cilj ZZLPPO čimprejšnji zaključek lastninskega
preoblikovanja. Kot je na javni obravnavi navajal tudi pred-
stavnik DZ, namen hitrega zaključka postopkov ne sme biti v
škodo poštenega in zakonitega lastninjenja nekdanje druž-
bene lastnine.

25. Predstavnik ministrstva je navedel, da je ZZLPPO
poleg rokov za dokončno preobrazbo družbene lastnine
(družbenega kapitala) v lastnino z znanimi lastniki določil tudi
nekatere okoliščine, na katere je vezal enake posledice –
izven sicer določenih rokov. Ena od takih okoliščin naj bi
bila tudi uvedba kazenskega postopka proti odgovornim
osebam v podjetju. Ta okoliščina naj bi vzbujala nezaupanje
do organov, ki so v teh podjetjih dosedaj opravljali lastninski
nadzor. S prehodom na SRD bi SRD prevzela funkcijo (ve-
činskega) lastnika in s tem tudi vsa upravljalska upravičenja
(pravice) delničarja oziroma družbenika. V vlogi z dne 16. 9.
1998 pa ministrstvo sporno določbo utemeljuje tudi z name-
nom “zaščite družbenega premoženja pred možnimi zlora-
bami in oškodovanji s strani organov podjetja, ki so bili
formirani oziroma postavljeni na način, ki ni v skladu z danes
veljavno zakonodajo”.

26. Namen varstva družbene lastnine (tudi) pred more-
bitnimi nezakonitimi posegi dotedanjih upravljalcev te “last-
nine” je gotovo legitimen. Vendar ta namen potem v zakonu
ni dosledno izpeljan: v podjetju, kjer je bil (tako kot v primeru
obeh pobudnikov) potrjen program lastninskega preobliko-
vanja, je SRD dolžan izvesti privatizacijo na podlagi potrjene-
ga programa podjetja (prvi odstavek 15. člena ZZLPPO).

27. Uresničitev cilja po čimhitrejšem zaključku lastni-
njenja je ZZLPPO zagotovil že z določitvijo končnega datu-
ma (1. 11. 1998), do katerega se morajo postopki zaključiti
z izdajo drugega soglasja – torej z izpolnitvijo vseh pogojev
za vpis lastninskega preoblikovanja v sodni register. Določ-
ba četrtega odstavka 3. člena ZZLPPO za uresničitev tega
cilja ni bila potrebna, navedeni cilj pa bi bil dosežen tudi brez
sporne določbe.

28. Varstvo družbene lastnine pred morebitnimi zlora-
bami v postopku lastninskega preoblikovanja je zakonodaja-
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lec že z ZLPP naložil več državnim organom: Agenciji za
prestrukturiranje in privatizacijo, Agenciji za revidiranje (ozi-
roma njenim predhodnicam), Družbenemu pravobranilcu. Ti
zunanji nadzorni organi so bili postavljeni glede na sprejeti
koncept lastninskega preoblikovanja: decentralizirano in av-
tonomno (s strani podjetij samih) izbrano in izvedeno lastnin-
sko preoblikovanje. Ta zunanji nadzor je utemeljen v izkaza-
nem javnem interesu države, da zagotovi tak postopek, ki bo
omogočal enakopravno in pravično preobrazbo družbene
lastnine za vse državljane.

29. Izpodbijana določba tudi ne zagotavlja uresničitve
namenov, ki jih je v svojem mnenju oziroma dopisu z dne
16. 9. 1998 navedlo ministrstvo (glej točko 27), kakor tudi
ne tistih, ki jih je pravni svetovalec ministrstva navedel na
javni obravnavi, da bi bilo izpodbijano določbo četrtega od-
stavka 3. člena ZZLPPO možno razumeti tudi kot sredstvo
za dosego ciljev, vsebovanih v 6. členu tega zakona (izsledi-
tev in zaseg vsega premoženja, ki protipravno ni bilo upošte-
vano v otvoritvenih bilancah podjetij v postopku lastninskega
preoblikovanja, ne glede na to, kje in čigavo to premoženje
sedaj je). V tem smislu je bilo možno razumeti tudi izjavo
podpredsednika vlade Marjana Podobnika na javni obravna-
vi, da bi razveljavitev izpodbijane določbe vzela državi vsako
možnost in upanje, da bi se ta, doslej še neodkrita oškodo-
vanja družbene lastnine lahko kdaj odkrila in odpravila.

30. Izpodbijana določba v bistvu (molče, smiselno)
uvaja domnevo, da uvedba kazenskega postopka zoper od-
govorne osebe v podjetjih že pomeni sum, da je v podjetju
prišlo do zlorab in oškodovanja družbenega premoženja – in
sicer ne do takih oškodovanj, ki so bila v dosedanjih postop-
kih že ugotovljena in celo odpravljena, ampak do drugih, še
neodkritih. Samo sum na obstoj doslej še neodkritih – ali
točneje: še ne ugotovljenih in zato tudi še ne odpravljenih –
oškodovanj družbene lastnine bi morda lahko pomenil razu-
men in stvaren razlog za uveljavitev izpodbijane zakonske
določbe, torej za začasno “podržavljenje” podjetja (začasno
vzpostavitev SRD kot lastnika takega podjetja), ker bi se na
ta način morda lahko olajšala ugotovitev storjenega oško-
dovanja in njegove višine oziroma izsleditev in zaseg tega
premoženja s strani SRD – vendar pa potem ni videti razum-
nega razloga, zakaj naj bi zakon obstoj takega suma, ki pa je
seveda še daleč od “utemeljenega suma”, predpostavljal
(vzpostavljal tiho domnevo na njegov obstoj) samo pri pod-
jetjih, kjer v zadnjih mesecih pred 1. 11. 1998 slučajno
teče kakršenkoli kazenski postopek zoper odgovorne v pod-
jetju. Zgolj utemeljen sum na obstoj kakršnegakoli kaznive-
ga dejanja “v zvezi s premoženjem podjetja ali njegovim
poslovanjem”, celo takega, katerega oškodovalne posledi-
ce za družbeno lastnino so bile v ustreznih upravnih oziroma
revizijskih postopkih že odpravljene (npr. primer pobudnika
IBI), ne more pomeniti razumnega in stvarnega razloga za
izpodbijano zakonsko ureditev in zato ne more opravičiti
nedvomnega posega v enakost vseh podjetij pred zakonom
kot ustavno dopustnega.

31. Ta poseg v enakost je v tem, da ZZLPPO vsem
podjetjem, ki so že pridobila “prvo soglasje”, določa kot
skrajni rok za pridobitev še “drugega soglasja” 1. november
1998 – le podjetjem, na katera se nanaša izpodbijana do-
ločba, pa ta rok skrajšuje na dan uvedbe kazenskega po-
stopka, ki lahko z možnimi oškodovanji družbenega kapitala
v takem podjetju ni v nikakršni zvezi. Tak je tudi primer sedaj
že ustavljenega kazenskega postopka zoper odgovorno ose-
bo pobudnika SCT – ne zato, ker je bil ta kazenski postopek
zaradi zastaranja ustavljen, ampak zato, ker v njem ni šlo za
sum oškodovanja družbenega kapitala v podjetju, ampak za
sum pridobitve protipravne premoženjske koristi za podjetje
v škodo proračuna SFRJ in Republike Slovenije. Tudi med

sumom takega kaznivega dejanja in namenom izpodbijane
zakonske ureditve ni nikakršne razumne in stvarne poveza-
ve. Taka povezava bi lahko obstajala le v primeru uvedbe
kazenskega postopka v zvezi s premoženjem, “ki ni bilo
upoštevano v otvoritveni bilanci po stanju na dan 1. 1.
1993” (formulacija iz 6. člena) – vendar pa je izpodbijana
določba četrtega odstavka 3. člena neprimerno širša in zato
obstoja take razumne in stvarne povezave pri njej ni mogoče
ugotoviti oziroma priznati. Poleg tega pa v primeru, kadar bi
bil uveden kazenski postopek prav v zvezi s “skritim” premo-
ženjem (ki ni bilo upoštevano v otvoritveni bilanci), niti ne
obstaja več domnevni razlog za izpodbijano določbo, torej
razlog, da bi le “lastniška pozicija” SRD z njegovo možnostjo
polnega vpogleda v dokumentacijo podjetja lahko omogoči-
la ali olajšala odkrivanje tega “skritega” premoženja – saj je v
primeru kazenskega postopka vsa ta dokumentacija na vpo-
gled tudi preiskovalnim organom.

32. Kljub temu pa izražene bojazni predstavnikov vlade
in ministrstva, da bi razveljavitev izpodbijane določbe one-
mogočila ali otežila uresničevanje ciljev iz 6. člena, torej
odkrivanje in zaseg “skritega” premoženja, niso utemeljene.
Kot je bilo že pojasnjeno, se nanaša 6. člen prav na vsa
podjetja, na vse pravne osebe, kjer bi se tako “skrito” pre-
moženje lahko našlo, in ne njegovo odkrivanje ne njegov
zaseg nista odvisna od tega, ali je tako podjetje “prešlo pod
SRD” ali ne. Tudi časovno to odkrivanje ni omejeno, tako da
z dokončanjem lastninskega preoblikovanja po ZLPP pri
nekem podjetju pravice SRD in pristojnosti vlade glede take-
ga premoženja ne prenehajo. Za uresničevanje ciljev iz 6.
člena ZZLPPO, torej za odkrivanje in zaseg premoženja, ki
se je “izmaknilo” procesu lastninskega preoblikovanja, osta-
jajo vladi in vsem drugim institucijam, naštetim v četrtem
odstavku 6. člena, tudi ob razveljavitvi četrtega odstavka
3. člena še naprej na razpolago vsa sredstva, ki jih je
ZZLPPO za to predvidel.

33. Po javni obravnavi je ministrstvo svoje mnenje do-
polnilo še s tremi dopisi (30. 9., 2. 10. in 8. 10.). Stališča v
njih v glavnem pomenijo le podrobnejše utemeljevanje že
poprej prikazanih stališč, do katerih je ustavno sodišče zav-
zelo svoje stališče že v prejšnjih točkah obrazložitve.

34. Kot dodaten argument bi bilo možno šteti nasled-
nje stališče iz dopisa z dne 30. 9.: “Prednost kapitalskega
prevzema kot sredstvo zaščite pred še neugotovljenimi oš-
kodovanji, ki imajo razne pojavnosti in čas nastanka v celot-
nem tranzicijskem obdobju, pred dosedanjimi upravnimi me-
todami je v fleksibilnosti in (pravni) izdelanosti delniško-last-
niških instrumentov in nepogojnem in vseobsežnem vpogle-
du v celotno dosedanje poslovanje podjetja (vključno z
dokumentacijo).” Isti argument (poleg razlage pristojnosti
SRD po 6. členu, ki pa v tem postopku niso sporne) se
ponavlja tudi v dopisu z dne 8. 10.: “Predvsem pa, kot je
bilo že omenjeno, šele delniško-upravljalska upravičenja
omogočajo neoviran vpogled v poslovanje podjetja v celot-
nem obdobju. S tem je premoščena največja ovira in sicer
odvisnost od posredovanja informacij vodstva podjetja.”

35. Glavna trditev iz obeh gornjih dopisov (o tem, da
šele neoviran in vseobsežen vpogled SRD kot lastnika v
celotno dosedanje poslovanje podjetja zagotavlja učinkovito
odkrivanje “skritega premoženja”) pa niti ni v skladu z veljav-
no zakonsko ureditvijo. Zakon o gospodarskih družbah na-
mreč ne daje pravice lastniku (delničarjem) pravice nadzoro-
vati poslovanje družbe “z neoviranim in vseobsežnim vpogle-
dom v poslovanje”. Preverjanje in pregledovanje knjig in
dokumentacije družbe je v pristojnosti nadzornega sveta in
ne delničarjev neposredno. Pobudnik SCT mora tako glede
na svojo velikost obvezno imeti nadzorni svet, v katerem bo
po zakonu o soupravljanju delavcev najmanj polovica pred-
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stavnikov delavcev, poleg tega pa bodo delavci kot notranji
delničarji imeli “svoje” zastopnike še na kapitalski strani
(o čemer sicer teče pred ustavnim sodiščem spor v zadevi
št. U-I-302/97). Ne glede na to pa navedeni argument tudi
ni relevanten glede na ugotovitve v točkah 30 in 31.

36. Izpodbijana določba ne govori o tem, da bi morala
biti kazniva dejanja kakorkoli povezana z nadzorom, uprav-
ljanjem ali razpolaganjem z družbeno lastnino, ampak gre
lahko za katerokoli kaznivo dejanje, “povezano s premože-
njem in poslovanjem podjetja”. Nikjer ni časovne opredeli-
tve, torej opredelitve, ki bi čas storitve očitanih kaznivih
dejanj vezala na primer na čas trajanja postopka lastninske-
ga preoblikovanja. Gre torej lahko za kaznivo dejanje, ki je
bilo storjeno kadarkoli (teoretično kadarkoli v obdobju, ko je
obstajala družbena lastnina). Ker ni časovne opredelitve,
ostaja nejasna tudi opredelitev oseb, “odgovornih za to pod-
jetje ali poslovanje”. Primeri posameznih prizadetih podjetij
kažejo, da je bila sporna določba uporabljena tudi pri pod-
jetjih, kjer naj bi bilo kaznivo dejanje storjeno pred uveljavi-
tvijo ZLPP in s strani oseb, ki v teh podjetjih že ob uveljavitvi
ZLPP niso bile več zaposlene. Ob upoštevanju namenov
sporne določbe po navedbah ministrstva – nezaupanje do
organov, ki so opravljali v podjetjih lastniški nadzor – se še
dodatno postavi vprašanje, na koga se določba nanaša: ali
samo na poslovodne in druge odgovorne delavce (katere?)
ali tudi na člane organov upravljanja teh podjetij.

37. Tudi generalni državni tožilec Anton Drobnič, ki je
bil 8. 5. 1998 od Komisije DZ za nadzor lastninskega preob-
likovanja in privatizacije zaprošen za podatke o kazenskih
postopkih v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij, v
bistvu opozarja na isti problem, ko v svojem odgovoru med
drugim piše: “Pomembno je namreč vedeti, da se mnogo
ovadb ne nanaša na kazniva dejanja, storjena ‘v zvezi z
lastninskim preoblikovanjem’, marveč na kazniva dejanja,
storjena v času, ko je bilo posamezno podjetje v (večletnem)
procesu lastninskega preoblikovanja. Podjetja so v tem ča-
su normalno poslovala in je prihajalo tudi do kriminalnih
dejanj, do katerih bi verjetno tudi sicer prišlo. Zato lahko že
vnaprej rečemo, da številne ovadbe, ki sta jih podajali zlasti
SDK in APPNI, niso ‘v zvezi z lastninskim preoblikovanjem’,
vsaj v neposredni zvezi ne. Sploh pa ponovno poudarjamo:
ni definicije, katera so kazniva dejanja, storjena v zvezi z
lastninjenjem.”

38. Iz navedenih razlogov je izpodbijana zakonska do-
ločba v neskladju tako z 2. členom ustave oziroma z načeli
pravne države, zlasti z načelom pravne varnosti (zaradi neja-
snosti in nedorečenosti), kakor tudi z drugim odstavkom
14. člena ustave, to je z načelom enakosti pred zakonom
(ker ni razumnega in stvarnega razloga za to, da se samo
podjetjem, zoper odgovorne osebe katerih je bil uveden
kazenski postopek “v zvezi s premoženjem podjetja ali nje-
govim poslovanjem”, skrajša za vse druge veljavni rok za
dokončanje lastninskega preoblikovanja).

č) Skladnost s 33. členom ustave
39. Ustavno sodišče je že v obrazložitvi sklepa o spre-

jemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbija-
ne določbe (sklep z dne 29. 9. 1998) zapisalo v 11. točki
med drugim naslednje: “Posledice takega prehoda lastniš-
tva 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 pripravlje-
nost poslovnih partnerjev za sodelovanje s podjetjem niso
bistveno vplivali) – take možne škodljive posledice pa so za
podjetje (in posredno potem tudi za njegove kasnejše za-
sebne lastnike) lahko tudi zelo velike, vsekakor pa težko
popravljive.” – v 13. točki pa med drugim, da “bi v primeru

nezadržanja sporne določbe in takojšnjega prehoda priza-
detih podjetij na SRD, čeprav bi se kasneje taka ureditev
izkazala za protiustavno, bila lahko s tem povzročena škoda
občutna in težko popravljiva, in to tako za prizadeta podjetja
kot gospodarske subjekte kakor tudi za proces njihovega
dokončnega lastninskega preoblikovanja (privatizacije) po
že sprejetih programih, katerih realizacija pa bi se zaradi
vmesnega prehoda ‘nadzornih pristojnosti’ z agencije na
SRD zelo verjetno zavlekla.”

40. Pri teh ocenah ustavno sodišče vztraja tudi pri
končnem odločanju. Že iz njih sledi, da izpodbijana ureditev
pomeni poseg tudi v pravico do zasebne lastnine iz
33. člena ustave in sicer tako v lastninsko pravico prizadetih
podjetij samih kot tudi v pravice upravičencev do kasnejše
privatizacije.

41. Kot poseg v lastninsko pravico samega podjetja je
nedvomno treba šteti zlasti možno in zelo verjetno zmanjša-
nje zaupanja v podjetje zlasti pri tujih poslovnih partnerjih
(poslabšanje good-willa) zaradi specifičnega začasnega “po-
državljenja” podjetja v zvezi z uvedbo kazenskega postopka
zoper odgovorne v podjetju. Good-will spada med aktivo
podjetja, ker je tudi od njega močno odvisna tržna vrednost
podjetja, zato poseg v good-will nedvomno pomeni hkrati
poseg v lastninsko pravico podjetja, indirektno pa potem
seveda tudi v lastninsko pravico lastnikov delnic ali deležev v
podjetju.

42. Pri upravičencih do privatizacije gre po eni strani za
poseg v njihove “pričakovalne pravice” do pridobitve lastniš-
tva nad podjetjem, torej do lastništva delnic. Te “pričakoval-
ne pravice” so zlasti v podjetjih, ki so že izvedla privatizacijo
po odobrenem programu in so bila pred izpodbijanim zakon-
skim posegom tik pred pridobitvijo “drugega soglasja” agen-
cije, za upravičence tako rekoč povsem gotove in jih bodo
dobili tudi v primeru “prehoda” podjetja na SRD, če bo SRD
v postopku po drugem odstavku 15. člena ZZLPPO že
izvedene postopke privatizacije potrdila, vendar pa bodo
zaradi zakasnitve v procesu privatizacije, ki jo bo “prehod na
SRD” povzročil, v svoji lastninski pravici, ko bodo do nje
prišli, nedvomno prizadeti: po eni strani zaradi zakasnitve
(svojo lastninsko pravico bodo začeli uživati kasneje) in po
drugi strani lahko tudi zaradi morebitnega zmanjšanja vred-
nosti podjetja, do katerega bi lahko pripeljala obravnavana
državna intervencija v dotlej pretežno avtonomni proces last-
ninskega preoblikovanja.

43. Take “pričakovalne pravice” do pridobitve lastnin-
ske pravice v tranzicijskih procesih in njihovo varovanost s
33. členom ustave je ustavno sodišče že priznalo upravičen-
cem v postopku denacionalizacije (odločba št. U-I-107/96
– OdlUS V, 174) in ni razloga, da jih ne bi priznalo tudi
upravičencem v drugem postopku, po katerem se nekdanja
“družbena lastnina” pretvarja v pravo lastnino, to je v postop-
ku lastninskega preoblikovanja podjetij.

44. Ugotovljena posega (v lastninsko pravico podjetja
in v “pričakovalne pravice” upravičencev do privatizacije) sta
ustavno dopustna le, če sta po načelu sorazmernosti pri-
merna in nujna za varstvo pravic drugih in če je poseg tudi
“sorazmeren v ožjem smislu” (če obstaja sorazmerje med
težo posega v prizadete pravice na eni ter pomembnostjo s
tem zavarovanih drugih pravic in koristjo, ki bi bila pri tem
dosežena, na drugi strani).

45. Možni cilji izpodbijane določbe so bili analizirani že
zgoraj v razdelku c. Za cilj ZZLPPO kot celote (pospešiti
zaključek lastninjenja) in za deklarirani posebni cilj izpodbija-
ne določbe (preprečiti privatizacijo po sprejetem lastnem
programu) je bilo že tam ugotovljeno, da sta z izpodbijano
določbo ne le nedosegljiva, ampak da jima ta določba po
svoji vsebini in po svojih učinkih celo nasprotuje. Preostane
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še presoja, ali bi morda domnevni cilj, ki ga je izpodbijani
določbi pripisalo Ministrstvo, ali morda tudi kakršenkoli drug
možni cilj mogel biti razumljen kot cilj “varstva pravic drugih”
– in ali bi izpodbijana določba lahko bila ustavno dopustna
kot sredstvo za dosego takega cilja.

46. Po zatrjevanju Ministrstva naj bi izpodbijana določ-
ba služila “zaščiti družbenega premoženja pred možnimi
zlorabami in oškodovanji” s strani dosedanjih organov pod-
jetja oziroma po dodatni razlagi na javni obravnavi morda
tudi lažjemu doseganju ciljev iz 6. člena ZZLPPO. Slednje
glede na vsebino 6. člena ni možno, zato tudi ne more biti
potrebno zaradi “varstva pravic drugih”. Za “zaščito družbe-
nega premoženja pred možnimi zlorabami in oškodovanji”
kot možni cilj izpodbijane določbe pa je bilo prav tako že tam
ugotovljeno, da med izbranim sredstvom v četrtem odstavku
3. člena in tem možnim ciljem ne obstaja razumna in stvarna
povezava. Tudi če bi obstajala (in bi v tem primeru potem
izpodbijana določba morda uspešno prestala test arbitrarno-
sti ali “zadržano presojo”, kakršna se zahtevata pri presoji
zatrjevane kršitve enakosti pred zakonom), pa to še ne bi
bilo dovolj, da bi izpodbijana določba prestala tudi test so-
razmernosti ali “strogo presojo”, kakršna se zahtevata, ka-
dar je zatrjevana kršitev kakšne druge (“specifične”) ustavne
pravice, kakršna je v tem primeru pravica do zasebne lastni-
ne. Cilj “zaščite družbenega premoženja pred možnimi zlo-
rabami in oškodovanji” bi bilo morda sicer možno razumeti
tudi kot cilj varstva pravic drugih v tem smislu, da bi prepreči-
tev ali odkritje posameznih oškodovanj nekoliko povečalo
obseg družbene lastnine v procesu lastninskega preobliko-
vanja in s tem obseg pravic vseh državljanov v tem procesu,
toda že nesorazmerje med težo posega v pravice prizadete-
ga podjetja in ožjega kroga upravičencev do njegove privati-
zacije na eni strani in koristjo, ki bi bila s tem lahko pridoblje-
na v obsegu privatizacijskih upravičenj vseh drugih državlja-
nov, na drugi strani je tako očitno, da ugotavljanje, ali je za
varstvo omenjenih pravic drugih tak poseg nujen (da ni na
razpolago blažje sredstvo za dosego istega cilja), niti ni
potrebno. Očitno je torej, da izpodbijana zakonska določba
testa sorazmernosti oziroma “stroge presoje” svoje ustavno-
sti ne more prestati. Izpodbijana določba je torej v neskladju
tudi s 33. členom ustave.

d) Druge zatrjevane kršitve
47. Zatrjevana je bila tudi neskladnost izpodbijane do-

ločbe s 15., 23., 27., 28. in 155. členom ustave. Glede na
to, da je ustavno sodišče ugotovilo neskladnost izpodbijane
določbe z 2., 14. in 33. členom ustave in na podlagi tega
sklenilo izpodbijano določbo razveljaviti, ugotavljanje drugih
zatrjevanih neskladnosti ni bilo potrebno.

48. Ker je ob sprožitvi tega ustavnopravnega spora
prišlo v javnosti, zlasti v medijih, do velikega prejudiciranja
zadeve, češ da je vnaprej jasno, da je izpodbijana določba v
tako velikem in očitnem nasprotju z domnevo nedolžnosti,
da je vsako odlašanje z odločitvijo odveč, pa je potrebno
vendarle poudariti, da izpodbijana določba z domnevo ne-
dolžnosti iz 27. člena ustave ni v nasprotju. Objekt varstva te
ustavne določbe je obdolženec, ki “velja za nedolžnega,
dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sod-
bo”. Že zanj pa ta ustavna določba ne pomeni, da zoper
njega ne bi bili že zgolj na podlagi utemeljenega suma, da je
storil očitano kaznivo dejanje, možni nikakršni posegi v nje-
gove pravice (npr. z odreditvijo pripora celo v njegovo ustav-
no pravico do osebne svobode oziroma prostosti), kadar je
to nujno zaradi varstva pravic drugih. Kaj pomeni domneva
nedolžnosti za obdolženca, je ustavno sodišče podrobneje
razložilo v odločbi št. U-I-18/96 (OdlUS V, 40). Če zakono-
dajalec predpiše določene posledice uvedbe kazenskega

postopka ne za obdolženca, ampak za nekoga tretjega
(v tem primeru za podjetje, v katerem je bil obdolženec
odgovorna oseba), pa je ustavno dopustnost takih pravnih
posledic treba presojati po drugih ustavnih določbah – po
tistih pač, ki bi bile lahko kršene s tako ureditvijo (v našem
primeru po 2., 14. in 33. členu ustave).

 B)–III
49. Druga točka izreka, sprejeta na podlagi pooblastila

iz drugega odstavka 40. člena ZUstS za določitev načina
izvršitve sprejete odločbe, je bila potrebna zato, da se tudi
pravnim osebam, ki jim je razveljavljena določba četrtega
odstavka 3. člena ZZLPPO protiustavno skrajšala rok za
pridobitev soglasja iz 20. člena ZLPP, vzpostavi kršena ena-
kost pred zakonom in zagotovi enak rok kot drugim.

50. Ker se po 44. členu ZUstS razveljavljena določba
ne uporablja za razmerja, o katerih še ni bilo pravnomočno
odločeno, čakanje na pravnomočno odločitev (npr. v zadevi
pobudnika IBI) pa bi po nepotrebnem še nadalje zavleklo
zaključek procesa lastninskega preoblikovanja, je na podla-
gi pooblastila v drugem odstavku 40. člena ZUstS ustavno
sodišče vprašanje v 3. točki izreka uredilo sámo.

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

43. in 44. člena ter drugega odstavka 40. člena ZUstS v
sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki
dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone
Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude
in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Pritrdilni ločeni mnenji sta napovedala sodnika dr. Jambrek
in mag. Krivic.

Št. U-I-302/98
Ljubljana, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3579. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 1. in 2.
točke prvega odstavka 102. člena zakona o
izvršbi in zavarovanju

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus zahteve
Državnega sveta Republike Slovenije na seji dne 14. okto-
bra 1998

 s k l e n i l o:

1. Izvrševanje 1. in 2. točke prvega odstavka
102. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list
RS, št. 51/98) se do končne odločitve ustavnega sodišča
zadrži.

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

3. Do končne odločitve ustavnega sodišča se glede
omejitev izvršbe na plačo, pokojnino, nadomestilo plače in
druge prejemke uporabljajo ustrezne določbe zakona o izvr-
šilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87,
57/89, 20/90, 27/90).
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 O b r a z l o ž i t e v:

1. Predlagatelj izpodbija določbe tretjega odstavka
46. člena (možnost izvršitve pred pravnomočnostjo sklepa o
izvršbi), tretjega odstavka 85. člena (prehod nevarnosti
za uničenje stvari, izročene v hrambo), 1. in 2. točke
102. člena (omejitve izvršbe na plačo in druge osebne
prejemke), prvega odstavka 146. člena, 151. člena, druge-
ga odstavka 226. člena (denarne kazni) ter 280. do
298. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju:
ZIZ). Ob tem ustavnemu sodišču predlaga, da zaradi groze-
čih težko popravljivih škodljivih posledic do sprejema do-
končne odločitve začasno zadrži izvajanje zakona.

2. V skladu z določbo 39. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
sme ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno
zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja
lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.

3. V 102. členu ZIZ določa omejitve izvršbe na plačo,
nadomestilo plače, pokojnino in druge osebne prejemke; za
poplačilo denarne terjatve lahko upnik praviloma poseže na
dve tretjini dolžnikovega prejemka, vendar tako, da dolžniku
ostane vsaj zajamčena plača. Po mnenju predlagatelja tako
velik obseg izvršbe pretirano prizadene dolžnika in s tem
predstavlja kršitev 22. člena ustave, ki zagotavlja enako
varstvo pravic. Navedena ureditev predstavlja novost glede
na doslej veljavno ureditev po zakonu o izvršilnem postopku
(v nadaljevanju: ZIP), ki v skladu s 93. členom omogoča
izvršbo le na eno tretjino plače (oziroma za določene terjatve
do polovice plače). Ustavno sodišče ugotavlja, da bi izvrše-
vanje navedene določbe zakona lahko povzročilo nepoprav-
ljive škodljive posledice. Če bi se izpodbijana določba zače-
la izvrševati, ustavno sodišče pa bi v postopku ocene ustav-
nosti te določbe ugotovilo, da ni v skladu z ustavo, dolžnik
izplačanega zneska ne bi več mogel zahtevati nazaj, izpod-
bijana odločba ZIZ pa omogoča zelo dalekosežen poseg v
dolžnikovo premoženje. Nasprotno pa v primeru zadržanja
te določbe nepopravljive posledice za upnika ne bi nastale.
Upnik bo namreč lahko do končne odločitve ustavnega
sodišča izvršbo na dolžnikove osebne prejemke vodil po
doslej veljavnih določbah ZIP.

4. Začasno zadržanje 1. in 2. točke prvega odstavka
102. člena ZIZ bi onemogočilo vsakršno izvršbo na prejem-
ke, na katere se nanašajo izpodbijane določbe. Zato je bilo
treba na podlagi določbe drugega odstavka 40. člena ZUstS
določiti, da se namesto teh določb v času zadržanja uporab-
ljajo prej veljavne določbe zakona o izvršilnem postopku.

5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi
39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miro-
slava Geč-Korošec, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-339/98
Ljubljana, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3580. Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet

Generalni direktor Agencije Republike Slovenije za pla-
čilni promet določa prečiščeno besedilo navodila o obliki,
vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prome-
ta prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet.

Prečiščeno besedilo navodila o obliki, vsebini in upora-
bi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet obsega: navodilo o
obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega
prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95), ki
je začelo veljati 4. 3. 1995, navodilo o spremembah in
dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet nadziranje in informiranje (Urad-
ni list RS, št. 34/95), ki je začelo veljati 7. 7. 1995, navodi-
lo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in
uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje (Uradni list RS, št. 70/95), ki je začelo veljati
1. 1. 1996, navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilne-
ga prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet (Uradni list RS, št. 19/97), ki je začelo veljati 5. 4.
1997, navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega
prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met (Uradni list RS, št. 81/97), ki je začelo veljati 20. 12.
1997, navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 20/98), ki je
začelo veljati 14. 3. 1998 in navodilo o obliki, vsebini in
uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list
RS, št. 69/98), ki je začelo veljati 10. 10. 1998.

Št. 660-7/98
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica

N A V O D I L O
o obliki, vsebini in uporabi obrazcev

za opravljanje plačilnega prometa prek
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1
To navodilo predpisuje vrsto, obliko, vsebino in upora-

bo obrazcev za opravljanje gotovinskih in negotovinskih pla-
čil v državi v breme in v dobro računov, ki jih vodi Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedi-
lu: agencija) ter kriterije ustreznosti dobaviteljev za tiskanje
obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek agencije (v
nadaljnjem besedilu: obrazci plačilnega prometa).
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II. VRSTA IN OBLIKA OBRAZCEV PLAČILNEGA PROMETA

2
Obrazci plačilnega prometa se delijo na:
– obrazce plačilnega prometa za gotovinska vplačila,
– obrazce plačilnega prometa za gotovinska izplačila,
– obrazce plačilnega prometa za negotovinska plačila,
– obrazce plačilnega prometa za obračun s poštami.

Obrazec plačilnega prometa za gotovinska vplačila
Položnica – obrazec št. 10

Obrazca plačilnega prometa za gotovinska izplačila
Nakaznica – obrazec št. 25
Nalog za gotovinsko izplačilo – obrazec št. 28

Obrazci plačilnega prometa za negotovinska plačila
Nalog za prenos – obrazec št. 40
Nalog za obračun – obrazec št. 42
Nalog za vnovčenje – obrazec št. 43
Akceptni nalog – obrazec št. 46
Zbirni nalog za prenos – obrazec št. 47
Interni nalog za prenos – obrazec št. 50

Obrazca za obračun s poštami
Prijava vplačil – obrazec št. 60
Prijava izplačil – obrazec št. 65
Zgledi obrazcev plačilnega prometa so PRILOGA 1

tega navodila.

3
Pravne in fizične osebe smejo poleg obrazcev plačilne-

ga prometa, predpisanih s tem navodilom in z navodilom o
obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne
nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim
nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
(Uradni list RS, št. 22/97, 32/97 in 69/98) do 31. januarja
1999 uporabljati tudi dosedanje obrazce plačilnega prome-
ta, ki niso izdani v skladu z navedenima navodiloma.

Od 1. februarja 1999 naprej smejo pravne osebe in
fizične osebe uporabljati le obrazce plačilnega prometa,
predpisane s tem navodilom in z navodilom o obliki, vsebini
in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o
načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno
obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št.
22/97, 32/97 in 69/98) ter z drugimi navodili Banke Slo-
venije.

4
Obrazci plačilnega prometa so natisnjeni na papirju

določene standardne kakovosti.
Kakovost papirja mora biti takšna, da je pri računalniš-

kem in ročnem izpolnjevanju zapis podatkov viden in čitljiv
na vseh izvodih obrazcev plačilnega prometa, da je vse
izvode obrazcev plačilnega prometa mogoče enostavno lo-
čevati, razvrščati in arhivirati ter z njih prenesti podatke na
računalniške in mikrografske nosilce podatkov.

Ob običajnih pogojih arhiviranja morajo biti podatki na
vseh izvodih obrazcev plačilnega prometa čitljivi najmanj tri
leta.

Obrazci plačilnega prometa so natisnjeni na samoko-
pirnem papirju pravokotne oblike, velikosti 170 x 102 mm,
razen zbirnega naloga za prenos, njegova velikost je 375 x
305 mm.

Zbirni nalog za prenos in interni nalog za prenos sta
lahko izpisana tudi računalniško na računalniškem papirju, s
tem da morata imeti enako vsebino in enako razvrstitev
podatkov, kot je to predpisano s tem navodilom.

Razvrstitev podatkov, velikost prostora za vpisovanje
številčnih in črkovnih podatkov ter besedilo na obrazcih
plačilnega prometa morajo biti v skladu s tem navodilom.

Grafično-tehnična obdelava obrazcev plačilnega pro-
meta mora zagotoviti:

– hkratno izpolnjevanje vseh izvodov obrazcev plačil-
nega prometa,

– možnost računalniškega izpolnjevanja obrazcev pla-
čilnega prometa,

– povezanost vseh izvodov posameznih obrazcev pla-
čilnega prometa (zlepljenih po zgornjem ali levem robu
obrazca),

– vidno razločevanje posameznih obrazcev plačilnega
prometa in njihovih izvodov.

Obrazci plačilnega prometa so natisnjeni na papirju
ustrezne barve, in sicer:

– položnica, nalog za gotovinsko izplačilo, nalog za
prenos, zbirni nalog za prenos, prijava vplačil in prijava izpla-
čil na belem papirju,

– nalog za obračun na svetlozelenem papirju,
– nalog za vnovčenje na svetlordečem papirju,
– interni nalog za prenos na svetlorumenem papirju,
– nakaznica na belem papirju z rumeno osnovo,
– prvi izvod akceptnega naloga na belem papirju s

svetlordečo osnovo, drugi izvod akceptnega naloga pa na
belem papirju.

V obrazcih plačilnega prometa za negotovinska plačila
so izvodi za plačnika, čigar račun bo obremenjen, natisnjeni
z rdečim odtisom, izvodi za prejemnika plačila, čigar račun
bo odobren, pa s črnim odtisom.

Položnica je natisnjena s črnim odtisom, obrazci za
gotovinska izplačila pa z rdečim odtisom.

Obrazca plačilnega prometa za obračun s poštami sta
prav tako natisnjena na papirju določene barve, in sicer:

– prijava vplačil s črnim odtisom,
– prijava izplačil z rdečim odtisom.
Akceptni nalog je označen s 7-mestno serijsko šte-

vilko.
Številčne serije so označene po abecedi, z velikimi

tiskanimi črkami (A, B, C...).
Črko in območje številčne serije določi agencija.

III. VSEBINA IN UPORABA OBRAZCEV PLAČILNEGA
PROMETA

Položnica – obrazec št. 10

5
Položnica se uporablja kot gotovinski nalog plačilnega

prometa, kadar imetnik računa pri agenciji – vplačnik vpla-
čuje gotovino v dobro svojega žiro računa in kadar fizične
osebe plačujejo obveznosti imetnikom računov pri agenciji
(v nadaljnjem besedilu: imetniki računa).

6
Položnica obsega:
1) številko pošte,
2) ime in naslov vplačnika,
3) namen nakazila,
4) šifro,
5) znesek,
6) ime in sedež prejemnika denarnih sredstev,
7) številko računa prejemnika denarnih sredstev,
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8) sklicevanje na številko (odobritev), podatke o preje-
mu denarja (plačana pristojbina, številka dnevnika, žig in
podpis),

9) znak kontrole,
10) kraj in datum vplačila.

7
Položnica ima dva izvoda: potrdilo in sporočilo za arhiv.
Potrdilo se vrne vplačniku kot dokaz o vplačilu.
Sporočilo za arhiv ostane pri agenciji kot dokument, na

podlagi katerega je bilo knjiženo vplačilo zneska na navede-
ni račun.

Nakaznica – obrazec št. 25

8
Nakaznica se uporablja kot gotovinski nalog plačilnega

prometa, kadar imetnik računa – nalogodajalec nakazuje
denarna sredstva s svojega računa določeni fizični osebi.

9
Nakaznica obsega:
1) ime in sedež organizacijske enote agencije,
2) ime in sedež nalogodajalca,
3) številko računa nalogodajalca,
4) sklicevanje na številko (obremenitev),
5) obdobje, za katerega se nakazujejo denarna

sredstva,
6) izplačilno podlago,
7) šifro,
8) znesek,
9) ime prejemnika denarnih sredstev,
10) izplačilne pogoje,
11) podatke o izplačilu (številko prihoda in številko

dnevnika),
12) znak likvidature,
13) podpis prejemnika denarnih sredstev,
14) kraj in datum izplačila.

10
Nakaznica ima dva izvoda: nakaznico in sporočilo pre-

jemniku.
Nakaznica je dokument, na podlagi katerega se izplača

določen znesek denarnih sredstev. Prejemnik s podpisom
na določenem mestu na nakaznici potrdi prejem denarnih
sredstev. Izplačana nakaznica ostane pri agenciji.

Sporočilo prejemniku se vroči prejemniku ob izplačilu
denarnih sredstev.

Nalog za gotovinsko izplačilo – obrazec št. 28

11
Nalog za gotovinsko izplačilo se uporablja za dvig goto-

vine z računa imetnika računa po nalogu imetnika računa
(dvig gotovine za plače, potne stroške, dnevnice ipd.), za
izplačilo obveznic, zakladnih menic, za izplačila po sodnih
odločbah itd.

12
Nalog za gotovinsko izplačilo obsega:
1) ime in sedež organizacijske enote agencije,
2) ime in sedež nalogodajalca,
3) številko računa nalogodajalca,
4) sklicevanje na številko (obremenitev),
5) namen izplačila,
6) šifro,

7) ime in priimek prejemnika denarnih sredstev in šte-
vilko njegovega osebnega dokumenta ter občine, ki ga je
izdala,

8) znesek,
9) številko dnevnika,
10) štampiljko in podpis nalogodajalca,
11) podpis prejemnika denarnih sredstev,
12) kraj in datum izplačila,
13) znak kontrole.

13
Nalog za gotovinsko izplačilo ima dva izvoda: nalog za

gotovinsko izplačilo in sporočilo o izplačilu gotovine.
Nalog za gotovinsko izplačilo podpiše prejemnik de-

narnih sredstev na določenem mestu. Ta izvod ostane pri
agenciji kot dokument o obremenitvi računa nalogodajalca.

Sporočilo o izplačilu se dostavi imetniku računa, v bre-
me katerega je bilo izplačilo opravljeno.

Nalog za prenos – obrazec št. 40

14
Nalog za prenos se uporablja, kadar imetnik računa –

nalogodajalec naloži agenciji, naj v breme njegovega računa
denarna sredstva prenese na račun drugega imetnika raču-
na. Ta nalog se uporablja za vsa plačila, pri katerih daje
pobudo za poravnavo obveznosti imetnik računa – dolžnik.

15
Nalog za prenos obsega:
1) ime in sedež organizacijske enote agencije,
2) ime in sedež nalogodajalca,
3) številko računa nalogodajalca,
4) sklicevanje na številko (obremenitev),
5) namen nakazila,
6) datum valutacije,
7) šifro,
8) znesek,
9) ime in sedež prejemnika denarnih sredstev,
10) številko računa prejemnika denarnih sredstev,
11) sklicevanje na številko (odobritev),
12) štampiljko in podpis nalogodajalca,
13) znak kontrole,
14) kraj in datum izdaje.

16
Nalog za prenos ima dva izvoda: nalog za prenos in

sporočilo o obremenitvi.
Nalog za prenos ostane pri agenciji kot dokument o

obremenitvi nalogodajalčevega računa in o odobritvi pre-
jemnikovega računa.

Sporočilo o obremenitvi zadrži nalogodajalec, da
spremlja izvršitev plačila.

Nalog za obračun – obrazec št. 42

17
Nalog za obračun se uporablja za knjiženje denarnih

sredstev v breme in v dobro istega računa pri agenciji iz
naslova plačil, opravljenih s prenosom vrednostnih papirjev,
plačil medsebojnih obveznosti, opravljenih s pobotom, ter iz
naslova drugih plačil, predpisanih z zakonom ali s predpi-
som, izdanim na podlagi zakona.
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18
Nalog za obračun obsega:
1) ime in sedež organizacijske enote agencije,
2) ime in sedež dolžnika,
3) številko dolžnikovega računa,
4) sklicevanje na številko (obremenitev),
5) namen obračuna,
6) šifro,
7) znesek,
8) ime in sedež upnika,
9) številko upnikovega računa,
10) sklicevanje na številko (odobritev),
11) štampiljko in podpis nalogodajalca,
12) znak kontrole,
13) kraj in datum izdaje.

19
Nalog za obračun ima dva izvoda: nalog za obračun in

sporočilo o obremenitvi.
Nalog za obračun ostane pri agenciji kot dokument o

obremenitvi in odobritvi določenega računa.
Sporočilo o obremenitvi zadrži nalogodajalec, da

spremlja izvršitev obračuna.

Nalog za vnovčenje – obrazec št. 43

20
Nalog za vnovčenje se uporablja, kadar upnik naloži

agenciji, naj v breme dolžnikovega računa opravi prenos
denarnih sredstev v dobro upnikovega računa iz naslova
vnovčenja vrednostnih papirjev in iz drugih naslovov, dolo-
čenih z zakonom ali s predpisi, izdanimi na podlagi zakona.

21
Nalog za vnovčenje obsega:
1) ime in sedež organizacijske enote agencije,
2) ime in sedež dolžnika,
3) številko dolžnikovega računa,
4) sklicevanje na številko (obremenitev),
5) namen vnovčenja,
6) šifro,
7) znesek,
8) ime in sedež upnika – nalogodajalca,
9) številko upnikovega – nalogodajalčevega računa,
10) sklicevanje na številko (odobritev),
11) štampiljko in podpis upnika – nalogodajalca,
12) znak kontrole,
13) kraj in datum izdaje.

22
Nalog za vnovčenje ima dva izvoda: nalog za vnovčenje

in sporočilo o odobritvi.
Nalog za vnovčenje ostane pri agenciji kot dokument o

obremenitvi dolžnikovega računa in odobritvi upnikovega
računa.

Sporočilo o odobritvi zadrži upnik, da spremlja izvršitev
plačila.

Akceptni nalog – obrazec št. 46

23
Akceptni nalog se uporablja za zavarovanje plačil oziro-

ma za plačilo v roku dospetja v skladu z zakonom.
Akceptni nalog izda dolžnik in poleg drugih podatkov

vpiše: kraj in datum izdaje naloga, datum njegovega dospet-
ja, nalog podpiše, ga overi in vroči upniku.

Upnik prejeti akceptni nalog podpiše, overi in predloži
v vnovčenje organizacijski enoti agencije, ki vodi dolžnikov
račun, neposredno ali po pošti najpozneje na dan dospetja.

24
Akceptni nalog obsega:
1) številko in sedež organizacijske enote agencije,
2) serijsko številko akceptnega naloga,
3) kraj in datum izdaje,
4) datum dospetja,
5) ime in sedež dolžnika,
6) številko računa dolžnika,
7) sklicevanje na številko (obremenitev),
8) namen plačila,
9) šifro,
10) znesek,
11) ime in sedež prejemnika denarnih sredstev,
12) številko računa prejemnika denarnih sredstev,
13) sklicevanje na številko (odobritev),
14) štampiljko in podpis dolžnika – akceptanta,
15) štampiljko in podpis predlagatelja naloga – prejem-

nika denarnih sredstev,
16) datum in uro prejema naloga v organizacijski enoti

agencije,
17) znak kontrole.

25
Akceptni nalog ima dva izvoda: akceptni nalog in spo-

ročilo o odobritvi.
Akceptni nalog ostane pri agenciji kot dokument o

obremenitvi dolžnikovega računa in odobritvi upnikovega
računa.

Sporočilo o odobritvi zadrži upnik, da spremlja izvršitev
plačila.

Zbirni nalog za prenos – obrazec št. 47

26
Zbirni nalog za prenos se uporablja, kadar imetnik ra-

čuna – nalogodajalec naloži agenciji, naj v breme njegovega
računa prenese denarna sredstva na račune več pravnih
oseb. Zbirni nalog za prenos ima lahko več strani. Vsaka
stran mora biti označena z zaporedno številko.

Podatki v vodoravnih vrsticah pod eno zaporedno šte-
vilko v zbirnem nalogu za prenos predstavljajo en nalog za
prenos.

27
Zbirni nalog za prenos obsega:
1) ime in sedež organizacijske enote agencije,
2) ime in sedež nalogodajalca,
3) številko računa nalogodajalca,
4) zaporedno številko naloga,
5) ime in sedež prejemnika denarnih sredstev,
6) namen nakazila,
7) šifro,
8) znesek,
9) številko računa prejemnika denarnih sredstev,
10) sklicevanje na številko (obremenitev),
11) sklicevanje na številko (odobritev),
12) skupaj nalogov,
13) skupaj nalogov po zbirnem nalogu,
14) skupaj tolarjev,
15) skupaj tolarjev po zbirnem nalogu,
16) znak kontrole,
17) kraj in datum izdaje,
18) štampiljko in podpis nalogodajalca.
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28
Zbirni nalog za prenos ima dva izvoda: zbirni nalog za

prenos in sporočilo o obremenitvi.
Zbirni nalog za prenos je izvirni dokument nalogodajal-

ca, potrjen na določenem mestu s podpisom. Ta izvod osta-
ne pri agenciji kot dokaz o obremenitvi računa nalogodajal-
ca in odobritvi računov prejemnikov denarnih sredstev.

Sporočilo o obremenitvi se vrne nalogodajalcu, da
spremlja izvršitev plačila.

Skupaj z zbirnim nalogom za prenos nalogodajalec
agenciji predloži magnetni medij, ki mora vsebovati vse po-
datke s posamičnih nalogov iz zbirnega naloga za prenos.

Agencija in nalogodajalec se lahko dogovorita o izme-
njavi podatkov plačilnega prometa v računalniški obliki, če
za to obstajajo tehnični pogoji.

Postopke za predlaganje in prevzemanje podatkov pla-
čilnega prometa v računalniški obliki agencija predpiše s
posebnim navodilom.

Interni nalog za prenos – obrazec št. 50

29
Interni nalog za prenos se uporablja, kadar agencija

obremeni račun imetnika računa v skladu z zakonom, drugi-
mi predpisi in navodili agencije.

30
Interni nalog za prenos obsega:
1) ime in sedež organizacijske enote agencije, ki je

izdala nalog,
2) ime in sedež imetnika računa, v breme katerega se

izvršuje nalog,
3) številko računa, v breme katerega se izvršuje nalog,
4) sklicevanje na številko (obremenitev),
5) namen nakazila,
6) šifro,
7) znesek,
8) ime in sedež prejemnika denarnih sredstev,
9) številko računa prejemnika denarnih sredstev,
10) sklicevanje na številko (odobritev),
11) štampiljko in podpis nalogodajalca,
12) znak kontrole,
13) kraj in datum.

31
Interni nalog za prenos ima tri izvode: interni nalog za

prenos, sporočilo o obremenitvi in sporočilo o odobritvi.
Interni nalog za prenos ostane pri agenciji kot doku-

ment o obremenitvi in odobritvi računov.
Sporočilo o obremenitvi se dostavi imetniku računa,

katerega račun je bil obremenjen.
Sporočilo o odobritvi se dostavi prejemniku denarnih

sredstev, čigar račun je bil odobren.

Prijava vplačil – obrazec št. 60

32
Prijava vplačil se uporablja za obračun vplačane gotovi-

ne, ki jo pošta ali agencija prejema od občanov na podlagi
vplačil po poštnih nakaznicah, hranilnih vlogah občanov ali
na podlagi drugih vplačil.

33
Prijava vplačil obsega:
1) številko pošte oziroma številko organizacijske enote

agencije,

2) ime vplačnika (pošte oziroma organizacijske enote
agencije),

3) šifro,
4) znesek,
5) ime računa prejemnika denarnih sredstev,
6) številko računa prejemnika denarnih sredstev,
7) sklicevanje na številko (odobritev),
8) vrsto vplačil,
9) število izvršenih vplačil,
10) zaporedno številko prijave,
11) številko dnevnika,
12) žig in podpis izdajatelja,
13) kraj in datum izdaje.

34
Prijava vplačil ima dva izvoda: prijavo vplačil in sporoči-

lo za arhiv.
Organizacijska enota agencije oziroma pošta, ki je pre-

jela vplačilo, prejemniku denarnih sredstev dostavi prijavo
vplačil skupaj s posamičnimi vplačilnimi dokumenti, na pod-
lagi katerih je bilo vplačilo prejeto.

Sporočilo za arhiv ostane pri agenciji kot dokument o
knjiženju vplačanega zneska v dobro navedenega računa
oziroma o izvršenem obračunu.

Prijava izplačil – obrazec št. 65

35
Prijava izplačil se uporablja za obračun izplačane goto-

vine, ki jo je pošta ali organizacijska enota agencije izplačala
na podlagi poštnih nakaznic, hranilnih vlog občanov, med-
narodnih poštnih nakaznic in čekov po tekočih računih ob-
čanov.

Ta obrazec se uporablja tudi, kadar banka prek svoje-
ga računa obračunava prejeta vplačila fizičnih oseb v dobro
žiro računov in drugih računov imetnikov računov.

36
Prijava izplačil obsega:
1) številko pošte oziroma številko organizacijske enote

agencije oziroma banke,
2) ime računa, v breme katerega se izplačuje,
3) številko računa, v breme katerega se izplačuje,
4) sklicevanje na številko (obremenitev),
5) šifro,
6) znesek,
7) ime izplačnika (pošte oziroma organizacijske enote

agencije oziroma banke),
8) vrsto izplačil,
9) število izvršenih izplačil,
10) zaporedno številko prijave,
11) številko dnevnika,
12) žig in podpis izdajatelja,
13) kraj in datum izdaje.

37
Prijava izplačil ima dva izvoda: prijavo izplačil in sporo-

čilo za arhiv.
Organizacijska enota agencije oziroma pošta, ki je opra-

vila izplačilo, dostavi prijavo izplačil skupaj s posamičnimi
izplačilnimi dokumenti, na podlagi katerih je bilo opravljeno
izplačilo, imetniku računa, katerega račun je obremenjen.

Kadar banka uporablja ta obrazec za obračun prejetih
vplačil prek svojega računa, se prijava izplačil skupaj s po-
ložnicami fizičnih oseb, ki vplačujejo na račune pravnih oseb,
dostavi organizacijski enoti agencije, pri kateri se vodi žiro
račun banke.
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Sporočilo za arhiv ostane pri agenciji kot dokument o
knjiženju izplačanega zneska v breme navedenega računa
oziroma o izvršenem obračunu.

IV. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV PLAČILNEGA PROMETA

38
Nalogodajalci izpolnijo hkrati vse izvode obrazcev pla-

čilnega prometa in vse podatke na obrazcih, razen tistih, ki
jih izpolnijo agencija, banke ali pošte: znak kontrole – likvi-
dature, številko pošte in podatke o potrditvi vplačila oziroma
izplačila gotovine.

39
Agencija, banke in pošte ne bodo sprejemale v izvrši-

tev obrazcev plačilnega prometa, ki jih niso tiskale tiskarne s
seznama tiskarn obrazcev plačilnega prometa, ki niso pravil-
no izpolnjeni, ki so nečitljivi, nepopolni ali na katerih so
dopisani drugi podatki, ki niso predpisani.

Nepravilno izpolnjen obrazec plačilnega prometa je
obrazec, na katerem posamezni podatki niso na predpisani
način vpisani v zanje predvidene prostore.

Nečitljivo izpolnjen obrazec plačilnega prometa je obra-
zec, na katerem podatki niso čitljivo vpisani na vseh izvodih.

Nepopoln obrazec plačilnega prometa je obrazec, na
katerem niso vpisani vsi predpisani podatki.

40
Osnovno pravilo pri izpolnjevanju obrazcev plačilnega

prometa je, da se besedilo vpiše na levo, številčni podatki
pa na desno stran obrazcev plačilnega prometa.

Pri izpolnjevanju besedila na levi strani obrazcev plačil-
nega prometa je treba upoštevati:

a) Pod besedami “Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet” se vpiše kraj, kjer je sedež organizacijske
enote agencije, v kateri je obrazec predložen.

b) Nad besedami “ime in sedež nalogodajalca” oziro-
ma “ime in sedež prejemnika” se vpiše ime oziroma skraj-
šano ime imetnika računa pri agenciji in kraj njegovega
sedeža, kot je to vpisano v register imetnikov računov pri
agenciji.

c) V “namen nakazila” se vpiše kratko besedilo, iz kate-
rega je razviden namen oziroma podlaga za nakazilo denar-
nih sredstev, npr. plačilo fakture, prenos predujma, odplači-
lo posojila, plačilo obresti itd.

d) Obrazce plačilnega prometa podpisujejo za to poob-
laščene osebe nalogodajalca, katerih podpisi so deponirani
pri agenciji.

Zbirni nalog za prenos podpiše pooblaščena oseba
nalogodajalca samo na zadnji strani.

Pri izpolnjevanju številčnih podatkov na desni strani
obrazcev plačilnega prometa je treba upoštevati, da se šte-
vilčni podatki izpisujejo samo z arabskimi številkami, brez
posebnih oznak (poševnih črt, oklepajev idr.).

Izjeme so:
– uporaba vezaja (-) za povezovanje posameznih sku-

pin podatkov pri številki računa in pri podatku o sklicevanju
na številko obremenitve in odobritve,

– uporaba zvezdice (*) ali enačaja (=) za označevanje
začetka podatka o znesku,

– uporaba vejice (,) za ločitev tolarjev od stotinov pri
izpisovanju podatka o znesku.

Posamezni številčni podatki v obrazcih plačilnega pro-
meta se izpolnjujejo takole:

1. Podatek “številka” računa nalogodajalca in prejem-
nika plačila se vpiše točno tako, kot to določi organizacijska

enota agencije, ki odpre račun. Številke računov vodi agen-
cija v registru imetnikov računov.

Npr.: 50100-601-13773,
50100-843-025-224.

Skupine številčnih podatkov je treba ločiti z vezajem.
2. Podatek “znesek” se vpiše v tolarjih s stotini; tolarji

se ločijo od stotinov z vejico (,). Pred zneskom se vpiše
enačaj (=) ali zvezdica (*), npr. *678.235,00.

V predvideni prostor “skupaj tolarjev” na zbirnem nalo-
gu za prenos se vpiše skupni znesek vseh nalogov z ene
strani. Če ima zbirni nalog za prenos dve strani ali več, se
vpiše skupni znesek vseh strani na zadnji strani zbirnega
naloga za prenos v predvideni prostor “skupaj tolarjev po
zbirnem nalogu”.

3. Podatek “datum valutacije” je šestmestni podatek,
ki pomeni datum (dan, mesec, leto), ko naj bi agencija
izvršila predloženi plačilni nalog. Podatek izpolni nalogoda-
jalec v obliki DDMMLL. Podatek se vpiše samo na obrazcih
plačilnega prometa, katerih datum izvršitve je poznejši od
datuma predložitve obrazca plačilnega prometa agenciji.

4. Podatek “šifra” je sestavljen iz treh polj. Podatek v
prvem polju se imenuje “oznaka za zvezo” in ga izpolni
agencija. Izjema sta le oznaki za zvezo 40 in 88. Oznako za
zvezo 40 izpolni nalogodajalec, ko nakazuje tolarsko proti-
vrednost deviz, ne glede iz katerega naslova. Oznako za
zvezo 88 pa vpiše nalogodajalec na posamičnih plačilnih
nalogih, predloženih na magnetnem mediju.

Podatek v drugem polju se imenuje “šifra izdatkov”,
podatek v tretjem polju pa “šifra prejemkov”. Podatek v
drugem in tretjem polju izpolni nalogodajalec. Ko nalogoda-
jalec agenciji predloži zbirni nalog za prenos skupaj z mag-
netnim medijem, vpiše šifro izdatkov in šifro prejemkov za
vse posamične plačilne naloge v zbirnem nalogu za prenos
in na magnetnem mediju.

Nalogodajalec izpolni šifre izdatkov in šifre prejemkov
na podlagi navodila o izvajanju mesečnega statističnega raz-
iskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih
vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje (PI), (Uradni list RS, št. 70/95, 1/96,
25/97 in 7/98). Šifre izdatkov oziroma šifre prejemkov so
podlaga za računalniški izpis tipskega besedila namena na-
kazila, ki ga agencija zagotovi pravnim osebam v dokumen-
taciji o opravljenem plačilu.

Oznake za zvezo, šifre izdatkov in šifre prejemkov se
vpišejo na obrazce plačilnega prometa tako za plačila med
pravnimi osebami, ki imajo račune v isti organizacijski enoti
agencije, kot za plačila med pravnimi osebami, ki imajo
račune v različnih organizacijskih enotah agencije.

5. Podatek “sklicevanje na številko obremenitve” je po-
drobnejša informacija nalogodajalcu o opravljenem plačilu.
Uporablja se predvsem, kadar nalogodajalec nakazuje sreds-
tva v imenu in na račun druge osebe in ko računalniško knjiži
podatke o opravljenem plačilnem prometu, ki jih od agenci-
je prejme na magnetnih medijih.

Način določitve in izpolnjevanja tega podatka je popol-
noma enak določitvi in izpolnjevanju podatka “sklicevanja na
številko odobritve”.

6. Podatek “sklicevanje na številko odobritve” vpiše
nalogodajalec na podlagi podatka, ki mu ga sporoči prejem-
nik plačila. Namen tega podatka je, da prejemnik plačila, ob
prejemu denarnih sredstev na svoj račun, dobi podrobno
informacijo o vplačniku in namenu nakazila (številka plačane
fakture, številka situacije, oznaka dolžnika ipd.).

Ker ta podrobnejša informacija o vplačniku in namenu
nakazila služi prejemniku plačila, mora prejemnik določiti
njen standardizirani številčni zapis in ga sporočiti nalogoda-
jalcu, ki ga mora vpisati na obrazec plačilnega prometa.
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Standardizirana oblika zapisa daje pravnim osebam 14
možnosti za številčno opredelitev informacije o nakazilu.

Opis standardizirane oblike zapisa podatka “skliceva-
nje na številko obremenitve” in “sklicevanje na številko odo-
britve” je v pregledu in vsebini osnovnih modelov za sklice-
vanje na številko obremenitve in odobritve ter pojasnilih za
njihovo uporabo, PRILOGA 2 tega navodila.

41
Nalogodajalec za dva ali več plačilnih nalogov v breme

istega računa agenciji predloži tudi konsignacijo (popis zne-
skov s posamičnih plačilnih nalogov in njihov seštevek).

Nalogodajalec lahko predloži agenciji tudi naloge, z
različnimi datumi valutacije, vendar v ločenih konsignacijah
po datumih izvršitve.

V. KRITERIJI USTREZNOSTI DOBAVITELJEV
ZA TISKANJE OBRAZCEV PLAČILNEGA PROMETA

42
Obrazce plačilnega prometa lahko tiskajo vse tiskarne

s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo zahteve iz
tega navodila.

Tiskarne morajo dokazati, da izpolnjujejo temeljne kri-
terije usposobljenosti, ki so:

– razpoložljive tehnične zmogljivosti za proizvodnjo
obrazcev plačilnega prometa,

– ekonomska sposobnost in garancija za preskrbo s
papirjem standardne kakovosti za izdelovanje obrazcev pla-
čilnega prometa,

– tiskanje vseh obrazcev plačilnega prometa v skladu z
vsebino in drugimi predpisanimi standardi, določenimi v tem
navodilu,

– organizirana mreža in distribucija obrazcev plačilne-
ga prometa za zadovoljevanje potreb organizacijskih enot
agencije ter pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s prome-
tom teh obrazcev,

– tiskanje obrazcev v jezikih narodnih skupnosti.
Tiskarne morajo agenciji predložiti izjavo o ustreznosti

v skladu z zahtevami standarda SLS EN 45014 in certifikat o
ustreznosti obrazcev plačilnega prometa, oziroma certifikat
za sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda SLS ISO
9001.

Agencija na osnovi te dokumentacije tiskarne vpiše na
seznam tiskarn obrazcev plačilnega prometa.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Urad-
ni list RS, št. 9/95) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:

43
Z dnem, ko začne veljati to navodilo prenehajo veljati

navodilo o obliki, vsebini in uporabi enotnih obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa v državi prek Službe družbe-
nega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 51/84, s spre-
membami in dopolnitvami), sklep o načinu in pogojih za
izdajanje in tiskanje enotnih obrazcev za opravljanje plačil-
nega prometa v Republiki Sloveniji (Vestnik SDK, št. 1/92),
točke od 4 do 92 navodila za sprejem, kontrolo pravilnosti in

izvrševanje plačilnih nalogov v plačilnem prometu v Službi
družbenega knjigovodstva (Glasnik SDK, št. 16/86, s spre-
membami in dopolnitvami) in navodilo o načinu izračunava-
nja in enotni uporabi kontrolne številke za kontrolo pravilne-
ga vpisovanja podatkov v Službi družbenega knjigovodstva
(Glasnik SDK, št. 14/84).

Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka se, do
sprejema posebnega pravilnika o poslovanju s čeki, uporab-
ljajo določila navodila o obliki, vsebini in uporabi enotnih
obrazcev za opravljanje plačilnega prometa v državi prek
Službe družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št.
51/84, s spremembami in dopolnitvami), ki se nanašajo na
ček – obrazec št. 20 SDK in obračunski ček – obrazec
št. 45 SDK.

44
Obrazci plačilnega prometa, ki so bili v veljavi do uve-

ljavitve tega navodila se lahko uporabljajo v plačilnem pro-
metu prek agencije najdalj šest mesecev po uveljavitvi tega
navodila, razen obrazca št. 20 SDK in obrazca št. 45 SDK,
za katera velja določilo drugega odstavka prejšnje točke.

45
Ne glede na določila 42. točke tega navodila, lahko

tiskarji, pooblaščeni za tiskanje obrazcev plačilnega prome-
ta na podlagi pooblastila generalnega direktorja SDK, št.
096-28/92, z dne 2. 10. 1992 (Vestnik SDK, št. 3/92) in
pogodbe o tiskanju obrazcev plačilnega prometa, sklenjene
med SDK in pooblaščenimi tiskarji, tiskajo obrazce plačilne-
ga prometa po tem navodilu še eno leto po uveljavitvi tega
navodila.

2. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
obliki vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega
prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 34/95)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

46
Dokler pristojne institucije v Republiki Sloveniji ne bo-

do izdajale certifikatov o ustreznosti obrazcev plačilnega
prometa iz tretjega odstavka 42. točke tega navodila, lahko
tiskarne, ki za tiskanje obrazcev plačilnega prometa izpol-
njujejo pogoje iz 4. točke ter iz prvega in drugega odstavka
42. točke tega navodila, predložijo agenciji izjavo o ustrez-
nosti v skladu z zahtevami standarda SLS EN 45014.

3. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
obliki vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega
prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met (Uradni list RS, št. 19/97) vsebuje naslednje prehodne
in končne določbe:

47
Agencija imetnikom računov ne zagotavlja obvestil o

opravljenem plačilnem prometu na originalnih obrazcih pla-
čilnega prometa, ampak jim zagotavlja računalniški izpis teh
podatkov na papirju oziroma v računalniški obliki. Izjeme so
primeri, ko agencija izstavi interni nalog za prenos in ko
rešuje reklamacije.

48
Obrazci plačilnega prometa, na katere se nanašajo

spremembe iz tega navodila, se lahko uporabljajo v plačil-
nem prometu prek agencije do porabe zalog.
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Agencija Republike Slovenije Priloga 2
za plačilni promet

Pregled in vsebina osnovnih modelov za sklicevanje
na številko obremenitve in odobritve ter pojasnila

za njihovo uporabo

Številka modela Vsebina modela (razdelitev polja in pozicija
kontrolnih številk v modelu)

00 P1 – P2 – P3
01 (P1 – P2 – P3) K
02 P1 – (P2)K – (P3) K
03 (P1) K – (P2) K – (P3) K
04 (P1) K – P2 – (P3) K
05 (P1) K – P2 – P3
06 P1 – (P2 – P3) K
07 P1 – (P2) K – P3
08 (P1 – P2) K – (P3) K
09 (P1 – P2) K – P3
10 (P1) K – (P2 – P3) K
11 (P1) K – (P2) K – P3
12 (P1) K
55 (P1) K – P2 – P3
99*

* Uporablja agencija

Pravna oseba sama, neodvisno od agencije, izbere
številko modela in število podatkov, ki jih bo uporabljala za
številčno označevanje vsebine sklicevanja na številko.

Številka modela je dvomestni podatek, ki ga udeleže-
nec v plačilnem prometu vpiše v predpolje podatka skliceva-
nja na številko.

Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan
z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 - P2 - P3). Podatki so
ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12
številčnih znakov, tako da vsi trije podatki nimajo več kot 20
številčnih znakov, ne glede na število uporabljenih vezajev
(eden ali dva).

Če je vsebina sklicevanja na številko izkazana z enim
podatkom velja, kot da je to podatek P1, če je izkazana z
dvema podatkoma, sta to podatka P1 in P2. Podatka P2 in
P3 se vpišeta brez vodilnih ničel.

Kontrolna številka podatka (K) je zadnja številka v po-
datku ali v skupini podatkov in je njen sestavni del. Izračuna-
na je po modulu 11.

Izjema od navedenih pravil je struktura podatka v skli-
cevanju na številko v primerih, ko udeleženec v plačilnem
prometu kot plačilni nalog uporablja posebno položnico ozi-
roma posebno nakaznico v skladu z navodilom o obliki,
vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice
ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s
trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobri-
tvijo (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97 in 69/98). V teh
primerih lahko ima podatek v sklicevanju na številko le eno
skupino podatkov P1 z največ 13 številčnimi znaki, kjer je
zadnja številka v podatku kontrolna številka (K) in je sestavni
del podatka. Kontrolna številka je izračunana po modulu 11.

Izbira modela je odvisna od odločitve udeleženca v
plačilnem prometu, kateri podatki (P) v informaciji morajo biti
pod računalniško kontrolo (Pn)K.

Model 00* se uporablja, ko podatki nimajo kontrolne
številke.

Model 01* se uporablja, ko imajo podatki skupno kon-
trolno številko.

Model 02 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 ločeno
kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.

Model 03 se uporablja, ko imajo podatki P1, P2 in P3
ločeno kontrolno številko.

Model 04 se uporablja, ko imata podatka P1 in P3 ločeno
kontrolno številko. Podatek P2 nima kontrolne številke.

Model 05 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno
številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 06 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3
skupno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne šte-
vilke.

Model 07 se uporablja, ko ima podatek P2 kontrolno
številko. Podatki P1 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 08 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2
skupno kontrolno številko. Podatek P3 ima ločeno kontrol-
no številko.

Model 09 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2
skupno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne šte-
vilke.

Model 10 se uporablja, ko ima podatek P1 ločeno
kontrolno številko. Podatka P2 in P3 imata skupno kontrol-
no številko.

Model 11 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2
ločeni kontrolni številki. Podatek P3 nima kontrolne številke.

Model 12 se uporablja za vsa plačila s posebno polož-
nico oziroma posebno nakaznico v skladu z navodilom iz
šestega odstavka te priloge.

Model 55 se uporablja, ko udeleženec v plačilnem
prometu z enim plačilnim nalogom poravnava več različnih
obveznosti istemu upniku. V tem primeru dolžnik pošlje up-
niku seznam (specifikacijo) opravljenih plačil na način, ki sta
se zanj dogovorila z upnikom.

Model 99 uporablja agencija za potrebe računalniške
obdelave podatkov plačilnega prometa.

Izračun kontrolne številke z uporabo modula 11 se
opravi takole:

– posamezne številke v podatku za katerega se izraču-
nava kontrolna številka, se pomnoži s ponderjem, začne se
s številko 2, nadaljuje z desne proti levi strani podatka,

– zmnožki številk in ponderjev se seštejejo, seštevek
pa deli s številko 11,

– ostanek pri delitvi se odšteje od številke 11, dobljeni
rezultat je kontrolna številka (K).

Če je rezultat 10, je kontrolna številka 0 (ničla).
Številčnih podatkov, pri katerih je seštevek zmnožkov

posameznih številk in ponderjev deljiv s številko 11 (rezultat
= 11, kontrolna številka pa 0), agencija ne priporoča.

* Uporaba modela priporočljiva za udeležence z manjšim obsegom
plačilnega prometa.
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Primeri izračuna kontrolne številke:

a) podatek 1 0 2 6 7 4
ponder 7 6 5 4 3 2
seštevek zmnožkov 7 + 0 + 10 + 24 + 21 + 8 = 70
delitev seštevka z 11 70: 11 = 6 (ostanek 4)
kontrolna številka 11–   4 = 7 (kontr. št. = 7)
podatek s kontrolno številko 1 0 2 6 7 4 7

b) podatek 1 4
ponder 3 2
seštevek zmnožkov 3 + 8 = 11
delitev seštevka z 11 11 : 11 = 1 (ostanek 0)
kontrolna številka 11 -   0 = 11 (kontr. št. = 0)
podatek s kontrolno številko 1 4 0

c) podatek 5 4
ponder 3 2
seštevek zmnožkov 15+ 8 = 23
delitev seštevka z 11 23 : 11 = 2 (ostanek 1)
kontrolna številka 11 – 1 = 10 (kontr. št. 0).
podatek s kontrolno številko 5 4 0

Kontrolna številka je enomestna; vpiše pa se kot zadnja številka v podatku za katerega se izračunava, in je sestavni del
tega podatka.

Pravna oseba pri organizacijski enoti agencije dobi številčne podatke z izračunano kontrolno številko po modulu 11 za
številke od 0001 do 9999, ki jih lahko uporabi za svoje potrebe pri določanju podatka »sklicevanje na številko«.

Pravna oseba lahko pri organizacijski enoti agencije, v zameno za prazno PC disketo, dobi tudi računalniški program za
izračun in izpis kontrolnih številk po modulu 11.

3581. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih nalogov v računalniški obliki

Generalni direktor Agencije Republike Slovenije za pla-
čilni promet določa prečiščeno besedilo navodila za predlo-
žitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški
obliki.

Prečiščeno besedilo navodila za predložitev in prev-
zem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki obse-
ga: navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih
nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95), ki je
začelo veljati 4. 3. 1995, navodilo o spremembah in dopol-
nitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačil-
nih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 70/95),
ki je začelo veljati 1. 1. 1996, navodilo o spremembah in
dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št.
5/97), ki je začelo veljati 15. 2. 1997, navodilo o spremem-
bah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podat-
kov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS,
št. 17/97), ki je začelo veljati 29. 3. 1997, navodilo o
spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prev-
zem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Urad-
ni list RS, št. 81/97), ki je začelo veljati 30. 12. 1997

Št. 660-34/98
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica

N A V O D I L O
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih

nalogov v računalniški obliki
(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1
Pravne osebe lahko predložijo podatke s plačilnih nalo-

gov Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadalj-
njem besedilu: agencija) na magnetnih medijih (magnetni
trak in PC disketa) in prevzamejo podatke s plačilnih nalo-
gov od agencije na magnetnih medijih ali z neposredno
računalniško komunikacijo.

2
To navodilo predpisuje postopek predložitve in prevze-

ma podatkov s plačilnih nalogov na magnetnih medijih.
Postopek za prevzem podatkov s plačilnih nalogov od

agencije z neposredno računalniško komunikacijo pa se
določi s pisnim dogovorom med pravno osebo in agencijo.

3
Pravne osebe lahko predložijo agenciji podatke s pla-

čilnih nalogov na magnetnem mediju in na zbirnem nalogu
za prenos (Obr. št. 47)1 vključno s spremnim pismom k
magnetnemu mediju, PRILOGA 1 tega navodila.

1 Oblika, vsebina in uporaba zbirnega naloga za prenos so določene
v navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega
prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (prečiščeno
besedilo) – Uradni list RS, št. 72/98.
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Podatki s plačilnih nalogov morajo izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– podatki na magnetnem mediju in na priloženem zbir-
nem nalogu za prenos morajo biti enaki in zapisani v enakem
vrstnem redu,

– podatki smejo veljati samo za en datum obdelave,
– plačilni nalogi morajo biti razvrščeni v skladu s priori-

teto njihove izvršitve.
Pravne osebe lahko agenciji predlagajo na magnetnem

mediju tudi nujne plačilne naloge. V tem primeru morajo biti
ti plačilni nalogi predloženi ločeno od rednih plačilnih nalo-
gov – na posebnem magnetnem mediju.

II. OPIS MAGNETNEGA MEDIJA ZA PREDLOŽITEV
IN PREVZEM PODATKOV S PLAČILNIH NALOGOV

4
Magnetni trak, s pomočjo katerega se posredujejo in

prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti nasled-
nje lastnosti:

– 9-sledni,
– gostota zapisa 1600 BPI,
– obvezna standardna sistemska labela, zapisana v ko-

di ASCII,
– faktor blokiranja 10,
– stavki zapisani v standardu ISO 8859-2 (8 bit),
– podatki nepakirani,
– uporabljene le velike črke.

5
Disketa, s pomočjo katere se posredujejo in prevze-

majo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje
lastnosti:

– velikost 5,25" ali 3,5",
– formatirana v PC DOS formatu,
– ime datoteke s podatki: TKDIS.TXT,
– stavki zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),
– stavki ločeni med seboj z znakoma CR (CtrlM, 13dec)

in LF (CtrlJ, 10dec),
– datoteka zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec),
– uporabljene le velike črke.
Podatki na magnetnem mediju so lahko zapisani tudi v

ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti sledeče črke (šumniki)
zapisani s kodo:

Č-5E, Š-5B, Ž-40, Ć-5D, Đ-5C (hex)
Č-94, Š-91, Ž-64, Ć-93, Đ-92 (dec).

III. STRUKTURA STAVKOV NA MAGNETNEM MEDIJU

a) Predložitev magnetnega medija agenciji

6
Zapis na magnetnem mediju, ki ga pravne osebe pred-

ložijo agenciji, vsebuje tri vrste stavkov: naslovnega, zbirne-
ga in individualnega.

Stavki se zapišejo po naslednjem vrstnem redu:
naslovni {zbirni (individualni)}.
Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz ene-

ga zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni stavek in
pripadajoči individualni stavki sestavljajo logično celoto po-
datkov:

– na magnetnem mediju sme biti toliko zbirnih stavkov,
kolikor je priloženih zbirnih nalogov za prenos, vendar ne
več kot 999; v okviru enega zbirnega naloga za prenos sme
biti največ 9.999 individualnih nalogov,

– skupni znesek v okviru ene logične celote na sme
presegati 11 desetiških mest, ne glede na to, da je za
znesek predvidenih 15 mest,

– številčni podatki morajo biti na magnetnem mediju
zapisani z vodilnimi ničlami,

– prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).

7
Struktura naslovnega stavka:
– številka računa predlagatelja  18 znakov
 številka organizacijske enote agencije  5 znakov
 številka osnovnega računa  3 znaki
 številka namena sredstev ali občine  3 znaki
 številka individualne partije računa  7 znakov
– ime predlagatelja  35 znakov
– kraj predlagatelja  10 znakov
– datum obdelave (ddmmll)  6 znakov
– številka magnetnega medija  3 znaki
– vrsta posla  3 znaki
– prazno 104 znakov
– tip stavka  1 znak
Skupaj 180 znakov

Številka računa predlagatelja
(številka organizacijske enote agencije, številka osnov-

nega računa, številka namena sredstev ali občine, številka
individualne partije računa) je identifikator predlagatelja mag-
netnega medija.

Datum obdelave
je datum, pod katerim mora agencija obdelati predlo-

žene podatke.

Številka magnetnega medija
je oznaka, ki jo predlagatelju magnetnega medija dolo-

či organizacijska enota agencije.

Vrsta posla je oznaka 16.

Tip stavka je oznaka 0.

8
Struktura zbirnega stavka:
– številka računa nalogodajalca  18 znakov
 številka organizacijske enote agencije  5 znakov
 številka osnovnega računa  3 znaki
 številka namena sredstev ali občine  3 znaki
 številka individualne partije računa  7 znakov
– ime nalogodajalca  35 znakov
– kraj nalogodajalca  10 znakov
– skupni znesek (s stotini)  15 znakov
– število plačilnih nalogov  5 znakov
– vrsta logične celote  1 znak
– karakter logične celote  1 znak
– prazno  89 znakov
– številka specifikacije  3 znaki
– vir informacije  2 znaka
– tip stavka  1 znak
Skupaj 180 znakov

Številka računa nalogodajalca
(številka organizacijske enote agencije, številka osnov-

nega računa, številka namena ali občine, številka individual-
ne partije računa) je identifikator nalogodajalca. Lahko je
enaka številki računa v naslovnem stavku, lahko je drugač-
na. Predlagatelj magnetnega medija sme na enem magnet-
nem mediju predložiti zbirne (in pripadajoče individualne)
stavke za različne račune iste pravne osebe.
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Skupni znesek
je seštevek zneskov individualnih plačilnih nalogov v

okviru logične celote podatkov (zbirnega stavka).

Število plačilnih nalogov
je število individualnih plačilnih nalogov v okviru logične

celote podatkov (zbirnega stavka).

Vrsta logične celote:
– oznaka 1, če vsi individualni plačilni nalogi v okviru

zbirnega naloga za prenos vsebujejo vse zahtevane po-
datke,

– sicer oznaka 0.

Karakter logične celote:
– za naloge obremenitve: oznaka 1,
– za naloge odobritve: oznaka 2.

Številka specifikacije
je zaporedna številka dneva v letu. Podatek se v polje

vpiše, le v primerih, ko je vpisan tudi podatek o viru informa-
cije 14 ali 21, sicer pa polje ostane prazno in se ga izpolni v
skladu s četrto alineo drugega odstavka 6. točke tega navo-
dila.

Vir informacije:
(14 = gotovinska vplačila, opravljena v bankah)
(21 = gotovinska vplačila, opravljena na poštah)
(33 = disketa z nujnimi plačilnimi nalogi)
(34 = magnetni trak z nujnimi plačilnimi nalogi)
(35 = nujni plačilni nalogi, predloženi po elektronski

pošti).
Kolikor se ne uporabi nobenega od navedenih virov

informacije, ta prostor ostane prazen in se ga izpolni v
skladu s četrto alineo drugega odstavka 6. točke tega navo-
dila.

Tip stavka je oznaka 9.

9
Struktura individualnega stavka:
– številka računa prejemnika

plačila/plačnika  18 znakov
 številka organizacijske enote agencije  5 znakov
 številka osnovnega računa  3 znaki
 številka namena sredstev ali občine  3 znaki
 številka individualne partije računa  7 znakov
– ime prejemnika plačila/plačnika  35 znakov
– kraj prejemnika plačila/plačnika  10 znakov
– zakonska prioriteta  1 znak
– sklicevanje na številko (obremenitev)  24 znakov
– namen nakazila  36 znakov
– prazno  5 znakov
– šifra izdatkov in šifra prejemkov  6 znakov
– znesek (s stotini)  13 znakov
– sklicevanje na številko (odobritev)  24 znakov

– prazno  7 znakov
– tip stavka  1 znak
Skupaj 180 znakov

Številka računa prejemnika plačila/plačnika
(številka organizacijske enote agencije, številka osnov-

nega računa, številka namena sredstev ali občine, številka
individualne partije računa) je identifikator prejemnika plačila
oziroma plačnika.

Zakonska prioriteta
je številka vrstnega reda plačila obveznosti iz 36. člena

zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastnin-
skega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slove-
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

Sklicevanje na številko (obremenitev)
je podatek, ki natančneje identificira poslovno spre-

membo pri plačniku.

Namen nakazila
je opis namena nakazila.

Šifra
je sestavljena iz oznake za zvezo in šifre izdatkov in

šifre prejemkov.

Znesek
je znesek posameznega plačilnega naloga iz zbirnega

naloga za prenos.

Sklicevanje na številko (odobritev)
je podatek, ki natančneje identificira poslovno spre-

membo pri prejemniku plačila.

Tip stavka je oznaka 1.

b) Prevzem magnetnega medija od agencije

10
Pravne osebe od agencije skupaj z magnetnim medi-

jem dobijo tudi pisno dokumentacijo o prometu in stanju
denarnih sredstev na računih ter spremno pismo k magnet-
nemu mediju.

Pisna dokumentacija vsebuje podatke o skupnem pro-
metu v breme in v dobro ter o stanju denarnih sredstev na
posameznem računu pravne osebe ter tudi podatke za po-
samične prejete naloge odobritev in obremenitev.

Spremno pismo k magnetnemu mediju je PRILOGA 2
tega navodila.

11
Na magnetnem mediju, ki ga agencija pripravi za prav-

ne osebe, so podatki oblikovani takole:

Zap.
št. Pozicija Dolžina Tip Opis polja

1. 1–5 5 N Številka organizacijske enote agencije nalogodajalca
2. 6–8 3 N Osnovni račun nalogodajalca
3. 9–11 3 N Namen/občina
4. 12–18 7 N Individualna partija računa nalogodajalca
5. 19–20 2 N Vir informacije:

(1x = obremenitev)
(2x = odobritev)

6. 21–28 8 Date Datum obdelave v agenciji (DD.MM.LL)
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Zap.
št. Pozicija Dolžina Tip Opis polja

7. 29 1 Char Vir informacije:
(S = storno nalog)
(T = telefonski nalog)

8. 30 1 Char Prazno
9. 31–65 35 Char Ime prejemnika magnetnega medija
10. 66 1 N Način izvršitve plačilnega naloga
11. 67–72 6 Date Datum plačila v banki/pošti (DDMMLL)
12. 73–77 5 N Številka organizacijske enote agencije prejemnika

magnetnega medija
13. 78–80 3 N Osnovni račun prejemnika magnetnega medija
14. 81–83 3 N Namen /občina
15. 84–90 7 N Individualna paritja računa prejemnika magnetnega medija
16. 91–105 15 N Znesek
17. 106–107 2 N Oznaka za zvezo
18. 108–109 2 N Šifra izdatkov
19. 110–111 2 N Šifra prejemkov
20. 112–135 24 Char Sklicevanje na številko obremenitve
21. 136–159 24 Char Sklicevanje na številko odobritve
22. 160–195 36 Char Namen nakazila
23. 196–205 10 Char Kraj nalogodajalca
24. 206–240 35 Char Ime nalogodajalca
25. 241–262 22 N Številka za reklamacijo
26. 263–280 18 N Številka računa

Številka organizacijske enote agencije, številka osnov-
nega računa, številka namena sredstev ali občine in številka
individualne partije računa nalogodajalca so identifikatorji
nalogodajalca, razen v primerih, ko nalogodajalec obremeni
račun prejemnika magnetnega medija.

Vir informacije
je oznaka posameznega plačilnega naloga v breme

(1x) oziroma v dobro (2x) računa prejemnika magnetnega
medija.

Datum obdelave v agenciji
je datum, pod katerim je agencija obdelala podatke, ki

so na magnetnem mediju.

Način izvršitve plačilnega naloga
je številčni podatek, ki pomeni:
1 – plačilo, izvršeno brez dostave originalnega plačil-

nega naloga,
5 – plačilo, izvršeno z zbirnimi avizami po pošti.
Datum plačila v banki/pošti
je datum, ko je bilo plačilo opravljeno v banki ali na

pošti.
Številka organizacijske enote agencije, številka osnov-

nega računa, številka namena sredstev ali občine in številka
individualne partije računa prejemnika magnetnega medija
so identifikatorji prejemnika plačila, razen v primerih, ko
nalogodajalec obremeni njegov račun.

Znesek in vsebina podatkov: oznake za zvezo, šifre
izdatkov in šifre prejemkov, sklicevanje na številko (obreme-
nitve in odobritve) so pojasnjeni pri individualnem stavku v
točki a) Predložitev magnetnega medija agenciji.

Številka računa
je podatek o številki računa, v dobro katerega je bil

izdan plačilni nalog, ki je bil izvršen v dobro računa nasled-
nika.

IV. ZAPIS IN KONTROLA PODATKOV NA MAGNETNEM
MEDIJU

12
Plačilni nalogi, ki jih pravne osebe posredujejo agenciji

na magnetnem mediju, morajo vsebovati vse predpisane
podatke. Pred predložitvijo magnetnega medija agenciji mo-
rajo pravne osebe vse vsebovane podatke preveriti na način
in po postopku, opisanem v tem navodilu.

13
1. Kontrola številke računa plačnika in številke računa

prejemnika plačila:
– kontrola številke organizacijske enote agencije, pri

kateri se vodi račun plačnika oziroma prejemnika plačila, se
opravi glede na obstoj številke v Pregledu oznak za organi-
zacijske enote agencije2,

– kontrola številke osnovnega računa plačnika oziroma
prejemnika plačila se opravi glede na obstoj osnovnega
računa v Planu računov za opravljanje plačilnega prometa
prek agencije2,

– kontrola številke namena sredstev pri osnovnih raču-
nih razreda 7 plana računov se opravi glede na obstoj števil-
ke za namen sredstev v pregledu oznak za namen sredstev2,

– kontrola številke za občine pri osnovnih računih 840,
842, 843 in 844 se opravi glede na obstoj številke za
občino v Pregledu oznak za občine2 (pri osnovnih računih
razredov 6, 7, 8 plana računov, za katere ni predvidena
oznaka za namen sredstev oziroma oznaka za občino, se
vsa tri mesta v tem polju izpolnijo z ničlami),

– kontrola kontrolne številke individualne partije plač-
nika oziroma prejemnika plačila se opravi po modulu 11
takole:

2 Pregled oznak za organizacijske enote agencije, plan računov za
opravljanje plačilnega prometa prek agencije, pregled oznak za namen
sredstev in pregled oznak za občine, dobijo pravne osebe pri organizacij-
ski enoti agencije, ki vodi njihov račun.
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– posamezne številke individualne partije z leve proti
desni se pomnožijo s ponderji 0, 1, 2, 3, 4 in 5,

– seštevek zmnožkov se deli z 11,
– ostanek pri deljenju se odšteje od 11,
– dobljeni rezultat je kontrolna številka individualne par-

tije, če je 1< k < 9, kontrolna številka je 0, če je k=11, ni
kontrolna številka individualne partije, če je k=10.

2. Za plačilne naloge, predložene na magnetnem me-
diju, se na 1. in 2. mestu v podatku šifra vpiše oznaka za
zvezo 88. Šifre izdatkov in šifre prejemkov na 3., 4., 5. in 6.
mestu se vpišejo in kontrolirajo na podlagi pregleda šifer
prejemkov in izdatkov po osnovnih računih pravnih oseb.
Pregled šifer prejemkov in izdatkov po osnovnih računih
pravnih oseb je v prilogi navodila o izvajanju mesečnega
statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih
z računov, ki jih vodi agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (PI), Uradni list RS, št.
70/95, 1/96, 25/97 in 7/98.

3. Kontrola podatkov v sklicevanju na številko obreme-
nitve oziroma odobritve se opravi na način, predpisan za
izbrano številko modela v pregledu in vsebini osnovnih mo-
delov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter
v pojasnilih za njihovo uporabo3.

Podatki v sklicevanju na številko obremenitve in odobri-
tve se ne kontrolirajo samo v primeru, če je izbrana številka
modela 00.

4. Seštevek zneskov z vseh posameznih plačilnih nalo-
gov na magnetnem mediju mora ustrezati znesku pod “sku-
paj tolarjev po zbirnem nalogu” v zbirnem nalogu za prenos.

Pravne osebe lahko opravijo kontrolo podatkov na mag-
netnem mediju s svojim računalniškim programom ali pa z
računalniškim programom, ki ga dobijo v organizacijskih
enotah agencije.

5. Kontrola podatka o zakonski prioriteti se opravi na
podlagi številk vrstnega reda plačila obveznosti, določenega
v zakonu iz 9. točke tega navodila.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s pla-
čilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

14
Pravne osebe, ki imajo odprte žiro račune v podružni-

cah agencije z UNISYS računalniškimi sistemi, do prehoda
vseh podružnic agencije na obdelavo podatkov plačilnega
prometa na enakih računalniških sistemih, lahko agenciji
predlagajo podatke s plačilnih nalogov v skladu s tem navo-
dilom, le na PC disketah.

agencija bo sprejemala oziroma posredovala podatke
pravnim osebam v podružnicah agencije z UNISYS računal-
niškimi sistemi tudi v obliki in vsebini, ki je veljala do začetka
veljavnosti tega navodila, vendar najdalj do 31. 12. 1995.

15
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, prenehajo veljati

določbe PRILOGE 3 navodila za sprejem, kontrolo pravilno-
sti in izvrševanje plačilnih nalogov v plačilnem prometu v
Službi družbenega knjigovodstva (Glasnik SDK, št. 16/86,
s spremembami in dopolnitvami).

2. navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za
predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v raču-
nalniški obliki (Uradni list RS, št. 17/97) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe.

16
O začetku vpisovanja podatka o zakonski prioriteti iz

9. točke, bo agencija na primeren način obvestila imetnike
računov pri agenciji.

3 Pregled in vsebina osnovnih modelov za sklicevanje na številko
obremenitve in odobritve ter pojasnila za njihovo uporabo je PRILOGA 2
navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega
prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (prečiščeno
besedilo) – Uradni list RS, št. 72/98.
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3582. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
razvrstitvi zdravil na liste

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdrav-
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) in pravil obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95,
39/96, 70/96, 47/97 in 3/98 – prečiščeno besedilo) je
upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
na 15. seji dne 13. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi

zdravil na liste

1. člen
S tem sklepom se dopolni sklep o razvrstitvi zdravil na

liste (Uradni list RS, št. 39/96) ter sklep o spremembah in
dopolnitvah sklepa o razvrstitvi zdravil na liste (Uradni list
RS, št. 70/96, 25/97, 47/97, 77/97, 15/98, 43/98 in
50/98).

2. člen
Dopolni in spremeni se seznam zdravil, ki so razvršče-

na na pozitivno in vmesno listo. Ta seznam je sestavni del
tega sklepa.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 0202-15/6-98
Ljubljana, dne 13. oktobra 1998.

Predsednik
Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Sandi Bartol l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

3583. Odlok o lokacijskem načrtu za Štajersko cesto
med severno mestno obvoznico in Linhartovo
cesto – BT 3/1

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju 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 in 71/93 in 44/97) in 26. 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 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med

severno mestno obvoznico in Linhartovo
cesto – BT 3/1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Štajersko

cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto –
BT 3/1. Lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d. Ljubljana pod
št. 4764 v avgustu 1998.

2. člen
Strokovne osnove za izdelavo lokacijskega načrta se-

stoje iz: idejnega projekta novogradnje in rekonstrukcije
ceste, ki ga je izdelal LUZ d.d., Ljubljana z zunanjimi sode-
lavci v maju 1997 in idejnih rešitev komunalnih vodov in
naprav, ki so jih izdelali: Vodovod-Kanalizacija, Javna raz-
svetljava, Energetika, Telekom in Elektro Ljubljana ter študij
presoje vplivov na okolje, ki jih je izdelal LUZ d.d. Ljubljana z
zunanjimi sodelavci.

V primeru nejasnosti, ki bi izvirale iz lokacijskega načr-
ta, je treba pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje
smiselno upoštevati strokovne osnove iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

Strokovne osnove iz prvega odstavka tega člena so na
vpogled na MOL-MU, oddelku za urbanizem in okolje.

3. člen
Sestavni deli odloka so:
– Soglasja pristojnih organov in organizacij
– Grafične priloge:
1. Izsek iz dolgoročnega plana M 1:5000
2. Katastrski načrt M 1:1000
3. Topografski načrt M 1:1000
4. Parcelacijski načrt območja urejanja M 1:1000
5. Zakoličbeni načrt cestnega sveta M 1:1000
6. Ureditvena situacija z načrtom rušitev M 1:1000
7. Prometno tehnična situacija M 1:1000
8. Vzdolžna profila M 1:1000/100
9. Normalni profili M 1:50
10. Zbirni načrt komunalnih vodov M 1:1000

II. OPIS MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje predstavljajo trije odseki:
– južni odsek med Linhartovo in Kranjčevo ulico,
– srednji odsek med Kranjčevo ulico in uvozom v bo-

doči športni center,
– severni odsek med uvozom v bodoči športni center

in severno mestno obvozno cesto
in priključki:
– odsek Koželjeve ceste med Štajersko in Tomačev-

sko cesto,
– podaljšek Baragove ceste med Vojkovo in Štajersko

cesto in
– odsek Tomačevske ceste med Koželjevo in krožiš-

čem pred Žalami.
Predvideni poseg vključuje naslednje parcele oziroma

dele parcel:
a) prizadete parcele zaradi gradnje Štajerske vpadnice
k. o. Stožice
parcelne številke: 1031/1, 1031/2,1031/3, 1032/1,

1032/2, 1033/1, 1033/2, 1038, 1039/1, 1039/2,
1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1045/1, 1045/2,
1045/3, 1046/1, 1046/2, 1047/1, 1047/2, 1048/1,
1048/2, 1049/1, 1049/2, 1050/1, 1050/3, 1051/1,
1051/2, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054/1, 1054/2,
1055/1, 1055/2, 1056/1, 1056/2, 1057/1, 1057/2,
1058/1, 1058/2, 1059, 1060/1, 1060/2, 1063/1,
1063/2, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066/1,
1066/2, 1072/4, 1074/1, 1074/2, 1273/3, 1815/2,
1815/3, 1815/7

k. o. Brinje I
parcelne številke: 470/1, 470/6, 470/7, 470/12,

470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/17, 470/18,
470/19, 471/1, 471/5, 471/6, 487/1, 487/2, 488,
489/2, 490/1, 491/1, 491/2, 492/1, 493, 494/1,
494/4, 494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 494/9, 537/1,
537/2, 541/2, 542/2, 542/3, 542/4, 543/2, 544/1,
544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2,
548/1, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556/1,
556/2, 563/2, 567/1, 567/2, 568/1, 568/2, 573/1,
573/2, 574/1, 574/2, 581/1, 583, 584, 585, 586,
587/1, 587/2, 587/3, 589/1, 589/2, 589/3, 589/4,
589/5, 589/6, 590/1, 590/2, 594/1, 595, 596/1,
596/2, 602/4, 602/5, 605/3, 606/2, 606/6, 606/7,
682/7, 829/11, 830/1, 830/2, 835/2, 835/3, 835/6,
836/1

k. o. Bežigrad
parcelne številke: 1333/1, 1333/2, 1333/3,

1333/4, 1333/5, 1334/1, 1334/2, 1335/1, 1335/2,
1336/1, 1336/3, 1337/1, 1337/3, 1337/4, 1337/5,
1338/1, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1340/1, 1340/2,
1342/1, 1342/2, 1343/1, 1344/1, 1344/2, 1344/3,
1344/6, 1344/9, 1344/10, 1345/1, 1345/2, 1345/3,
1346/1, 1346/2, 1346/3, 1346/4, 1346/5, 1346/9,
1347/3, 1347/4, 1353/4, 1354/1, 1355/1, 1356/1,
1367/1, 2234/2

Površina ureditvenega območja Štajerske, podaljška
Baragove in dela Koželjeve ceste znaša 113067 m2.



Uradni list Republike Slovenije Št. 72 / 23. 10. 1998 / Stran 5547

III. FUNKCIJE OBMOČJA, POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Območje znotraj opisanih meja je namenjeno rekon-

strukciji oziroma širitvi in ozelenitvi Štajerske ceste med
Linhartovo in Kranjčevo ulico in novogradnji Štajerske ceste
med Kranjčevo ulico in severno mestno obvozno cesto.

Območje je namenjeno novogradnji podaljška Barago-
ve ceste, priključku v bodoči športni center, ureditvi križanja
POTi s Štajersko cesto, rekonstrukciji priključka Tomačev-
ske ceste na Štajersko cesto (del Koželjeve ulice) in rekon-
strukciji južnega dela Tomačevske ceste.

Območje je namenjeno zgraditvi kolesarskih stez, ploč-
nikov za pešce, ureditvi drevoredov in izgradnji omrežja
komunalnih vodov.

Območje je namenjeno tudi prostoru za nadomestno
gradnjo rušenih objektov in prostoru za nadomestno vrt-
narijo.

6. člen
Štajerska cesta se v območju med Linhartovo in Kranj-

čevo ulico razširi na vzhodno stran obstoječe prometnice in
poteka vzporedno z njo.

Odsek med Kranjčevo cesto in severno mestno obvoz-
no cesto se izvede v loku.

Podaljšek Baragove ceste se izvede v premi v isti osi
kot jo ima obstoječa Baragova cesta.

Priključka Baragove in Tomačevske ceste s Štajersko
se izvedeta s krožnima križiščema.

7. člen
Štajerska cesta prečka s tremi ločenimi mostnimi kon-

strukcijami širin 8,50 metrov za motorni promet in 5 metra
za kolesarja in pešca, nov podhod POT-i. Podhod je izveden
v naklonu 5% na obstoječi trasi pod novo cesto. Na severno
stran ima zaradi oblikovanja nekoliko položnejše brežine.
Širine POT-i so v podhodu identične sedanjim, s tem da se
izvede nov drevored le na severni stranici. Mostna konstruk-
cija ima razpon 15 metrov in je na sredini podprta.

8. člen
Štajerska cesta se v odseku med uvozom v športni

center in severno obvozno cesto spušča v naklonu.
V odseku mimo obstoječega gozdiča je vkopana, v

nadaljevanju pa je deloma v nasipu, deloma pa se teren
gramozne jame ob njej poravna oziroma nasipa.

9. člen
Normalni profil nove Štajerske ceste ima naslednje

elemente:
1. med Linhartovo in Kranjčevo ulico
– vozišče 4 x 3,25 m
– sredinska zelenica 5,00 m
– kolesarska steza in hodnik za pešce 2 x 4,00 m
– stranska zelenica z drevoredom 2 x 2,00 m
– zunanji drevored z zelenico
skupaj 30,00 m

2. med Kranjčevo ulico in uvozom v športni center
– vozišče 4 x 3,25 m
– sredinska zelenica 5,00 m
– kolesarska steza na zahodu 2,50 m
– hodnik za pešce na zahodu 2,00 m
– stranski zelenici – drevoreda na zahodu2 x 2,00 m
– stranska zelenica na vzhodu 2,00 m

– hodnik za pešce na vzhodu 1,50 m
– poljska pot na vzhodu s kolesarsko stezo 3,50 m
– bankina na vzhodu 1,00 m
skupaj 34,50 m
3. med izvozom v športni center in severno obvozno

mestno cesto:
– vozišče 4 x 3,25 m
– sredinska zelenica 5,00 m
– brežina na zahodni stranici

(z bankino na zahodu) 2,00–8,00 m
– bankina na vzhodu 1,00 m
– kolesarska steza 2,50 m
– hodnik za pešce 2,00 m
– vmesna zelenica 2,00 m
– segmentni jarek ob vkopni brežini 1,50 m
skupaj 29–35,00 m

Normalni profil podaljška Baragove ceste ima nasled-
nje elemente:

– vozišče 2 x 3,5 m
– hodnik za pešce s kolesarsko stezo 2 x 4,40 m
– stranska zelenica z drevoredom 2 x 2,00 m
skupaj 19,80 m

Normalni profil priključka Tomačevske ceste (odsek
Koželjeve) ima naslednje elemente:

– vozišče 2 x 3,50 m
– hodnik za pešce 2 x 2,00 m
skupaj 11,00 m

Normalni profil Tomačevske ceste med Kranjčevo uli-
co in krožiščem pred Žalami ima naslednje elemente:

– tlakovana površina za kolesarje in pešce 5,00 m
– zatravljen prostor za obojestranski

drevored 2x1,50 m
skupaj 8,00 m

Vse novonačrtovane ceste razen priključka Tomačev-
ske ceste (odsek Koželjeve c.) in južnega odseka Tomačev-
ske ceste so izvedene v asfaltni utrditvi in imajo strešni
prečni nagib usmerjen proti zunanjemu robu vozišča.

Odsek Koželjeve ulice je izpeljan preko utrjene tlakova-
ne površine namenjene tudi parkiranju, pešcu in kolesarju.
Površina namenjena mešanemu prometu je ustrezno ozna-
čena s talnimi oznakami in urbano opremo. Južni odsek
Tomačevske ceste z utrjeno tlakovano površino je namenjen
kolesarju in pešcu.

Nova Štajerska cesta ima med izvozom v športni center
in severno obvozno mestno cesto urejen dodatni vozni pas
širine 3,25 m in dolžine 25 m, namenjen zavijanju desno v
športni center. Širina dodatnega voznega pasu se pridobi z
zoževanjem sredinske zelenice.

Nova Štajerska cesta ima med Kranjčevo ulico in uvo-
zom v športni center urejen dodatni vozni pas, širine 3,25 m
in dolžine 25 m, namenjen zavijanju v levo v športni center.
Širina dodatnega voznega pasu se pridobi z zoževanjem
sredinske zelenice.

V križišču se sredinska zelenica prekine.

10. člen
Štajerska cesta zajema območja krožnih križišč z:
– Baragovo cesto,
– Kranjčevo cesto in priključkom Tomačevske ceste

(odsek Koželjeve ulice).
Novonačrtovana krožna križišča imajo notranji premer

20 m in dva vozna pasova širine 5 m.



Stran 5548 / Št. 72 / 23. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije

Vozišče je na območju krožnih križišč nagnjeno nav-
zven.

Štajerska cesta zajema območja križišč desno-
desno z:

– uvozom v bodoči športni center in
– uvozom na parkirišče rahabilitacijskega centra Soča.
Priključek Tomačevske ceste (odsek Koželjeve) na Šta-

jersko cesto zajema križišče desno-desno za uvoz do obsto-
ječih individualnih objektov na severni strani in do poljske
poti, ki je speljana vzporedno s Štajersko cesto.

Priključek ima tudi uvoz do novih parkirišč in do obsto-
ječih parkirišč na Žalah.

11. člen
Uvozi na gradbene parcele oziroma na dovozne poti se

izvedejo preko poglobljenih robnikov. Robnik mora biti po-
globljen v dolžini najmanj 4 m.

Preko poglobljenih robnikov so izvedeni tudi priključki
poljskih poti v krožno križišče Štajerske in Baragove ceste.

12. člen
Za varno odvijanje kolesarskega in peš prometa bosta

vzdolž Štajerske ceste zgrajena kolesarska steza in hodnik
za pešce.

V odseku Štajerske ceste med Linhartovo in Kranjčevo
cesto se na zahodni strani pustita obstoječa hodnik za peš-
ce in kolesarska steza.

Na vzhodni strani se izvede hodnik za pešce in kolesar-
sko stezo na enotni površini širine 4 m.

Na vzhodni strani Štajerske ceste se med krožnim kri-
žiščem s Kranjčevo in krožnim križiščem z podaljškom Bara-
gove izvede peš hodnik širine 1,50 m in kolesarska steza
širine 2 m. V prvi polovici poteka kolesarska steza po devia-
ciji poljske poti širine 3,50 m nakar preide v samostojno
kolesarsko stezo širine 2 m, ki je od vozišča ločena z zeleni-
co širine 2 m.

V odseku med Kranjčevo cesto in uvozom v športni
center se na zahodni strani v širini 2,50 m izvede dvosmer-
na kolesarska steza in v širini 2 m hodnik za pešce.

V odseku severno od uvoza v športni center se na
zahodni stranici izvede dvosmerna kolesarska steza širine
2,50 m in hodnik za pešce širine 2 m.

Prehodi za pešce in kolesarje so označeni na prometni
karti v vseh obravnavanih polnih križiščih.

13. člen
Za varen dovoz do kmetijskih površin se vzdolž Štajer-

ske ceste na njeni vzhodni strani spelje poljska pot širine
3,50 metrov, ki nadomesti obstoječe prekinjene povezave.

14. člen
Na Koželjevi ulici (priključek Tomačevske ceste na Šta-

jersko) oziroma na utrjeni tlakovani površini med Štajersko in
Tomačevsko cesto se izvede avtobusno postajališče za mest-
ni in primestni avtobusni promet z izogibališčem širine
3 metrov.

Na Štajerski cesti so predvidena avtobusna postajališ-
ča za mestni in primestni avtobusni promet:

– v križišču s Kranjčevo ulico je postajališče na vzhodni
strani postavljeno severno, na zahodni strani pa južno od
križišča,

– v križišču z Baragovo ulico je postajališče na vzhodni
strani postavljeno severno od mostne konstrukcije, ki preč-
ka POT, na zahodni strani pa južno od križišča nad severno
avtocestno obvoznico na zahodni strani.

15. člen
Poljske poti prečkajo Štajersko cesto v krožnem križiš-

ču z Baragovo ulico.
Poljske poti se priključujejo na Štajersko cesto preko

poglobljenih robnikov.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

16. člen
Za površino s Koželjevo cesto (povezava Štajerske in

Tomačevske ceste), podaljšanim žalskim drevoredom, par-
kirišči in avtobusnimi postajališči ter površinami za pešce in
kolesarje se izdela poseben načrt talne ureditve in urbane
opreme v okviru projekta za gradbeno dovoljenje, ki bo
logično nadaljeval ureditve žalske zvezde.

17. člen
Novogradnja in rekonstrukcija Štajerske ceste bo vpli-

vala na funkcionalna zemljišča objektov ob cesti in zahtevala
rušitev dveh objektov s pripadajočimi gospodarskimi objekti
in objekti vrtnarije Ravnikar.

Rušena bosta objekta: Koželjeva ulica 18 in 20 ter
objekti vrtnarije Ravnikar.

18. člen
Z novim priključkom Tomačevske ceste preko Koželje-

ve ulice na Štajersko cesto postane obstoječi priključek
nepotreben in se ga ukine. Tomačevsko cesto se južno od
križišča s Koželjevo ulico vse do rondoja pred Žalami name-
ni pešcu in kolesarju. Zavoj Koželjeve ulice proti Štajerski
cesti se odstrani in nameni zelenici.

19. člen
Vzdolž zahodne stranice Štajerske ceste se zasadi dvoj-

ni drevored večjih dimenzij v pasu stranskih zelenic širine
dveh metrov. Med Linhartovo in Kranjčevo ulico se zasadi
dvojni drevored večjih dimenzij, ravno tako v pasu zelenic
širine dveh metrov tudi na vzhodni stranici Štajerske ceste.
Drevesa se zasadijo na razdalji od 8 do 10-ih metrov. Drevo-
red se v območju krožnih križišč zaokroži kot je prikazano v
grafični prilogi (ureditvena situacija M 1:1000). Drevored se
prekinja le v območju križišč desno-desno. Izbor drevesnih
vrst in način sajenja mora upoštevati ukrepe za zaščito pod-
talnice.

Vzdolž Baragove ceste se zasadi dvojni drevored večjih
dimenzij v pasu zelenic. Drevesa se zasadijo na razdalji
8–10-ih metrov.

Vzdolž Koželjeve ceste (območje priključka Tomačev-
ske ceste na Štajersko cesto) se na južni strani v podaljšku
Žalskega tangencialnega drevoreda zasadi drevored večjih
dimenzij, ki bo zamejeval popločeno površino s cesto od
parkovne površine na južni strani.

Ureditve odseka POT-i v podhodu se izvedejo po po-
sebnem načrtu. Podhod se na južni bolj strmi brežini ozeleni
z grmovnicami, na severni položnejši brežini pa z drevore-
dom. Brežine pod mostom se utrdi z večjimi, neobdelanimi
kamni z vmesnimi pasovi grmovnic.

Na mestu prečkanja POTi se izvede stopnišče in klan-
čina.

Za vse zasaditve je treba v okviru projekta za gradbeno
dovoljenje izdelati zasaditveni načrt.

20. člen
Trojna mostna konstrukcija dolžine 15 metrov se opira

na okrogle stebre na sredini gredaste konstrukcije.
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Stebri so ob severni strani POT-i, ki se pod mostom
nasloni na južno bolj strmo brežino.

21. člen
Za objekte, ki so v 90-metrskem pasu ob Štajerski

cesti, je treba predvideti protihrupne ukrepe.
V bodočem športnem centru je treba površine name-

njene gledalcem zaščititi pred hrupom.
Z meritvami je treba preveriti, če je potrebna dodatna

pasivna zaščita prostorov rehabilitacijskega centra Soča.
Kolikor bi se program Spominskega parka gramozna

jama razširil na nivo okoliškega terena, je potrebna proti-
hrupna zaščita z nasipom ob Štajerski cesti.

22. člen
Prometne in manipulacijske površine morajo biti ureje-

ne skladno z odlokom o varstvu virov pitne vode (Uradni list
SRS, št. 13/88).

Cesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja
kvalitete podtalnice, kar je treba doseči z ustreznimi gradbe-
no tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje ter po
izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja. Vse vozne povr-
šine morajo biti nepropustno utrjene. Odvodnjavanje cestiš-
ča mora biti v absolutno vodotesen kanalizacijski sistem.
Vodotesnost le-tega je potrebno potrditi s tlačnim preizku-
som. Neprepustnost kanalizacijskih sistemov mora biti testi-
rana enkrat letno.

Meteorno vodo z vozišč ob nižji strani ceste je potreb-
no prestreči oziroma preprečiti prelitje v teren z dvignjenim
betonskim robnikom. Okolica cestišča mora biti varovana z
ustrezno zaščitno plastjo (npr. glinenim slojem, folijo), vključ-
no z vmesnim pasom.

Varovanje mora upoštevati tudi možnost prevrnitve ci-
sterne na nivo okoliškega terena, zato je potrebno predvide-
ti ustrezne varovalne ukrepe za zajem nevarnih snovi. Ce-
stišče je potrebno opremiti z dobro vidnimi opozorilnimi
tablami z osnovnimi napotki za ravnanje ob nezgodnem izlit-
ju nevarnih snovi. Potrebno bo urediti prometni režim, do-
pustno hitrost in pa smer tranzitnega prometa z nevarnimi
snovmi. Potrebno je izdelati načrt ukrepov ob morebitnem
incidentu.

Pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del bo moral
izvajalec zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbišču, da se pri izkopu, pa tudi kasneje
preprečuje morebitna izlitja nevarnih snovi v podtalje, oziro-
ma, da se v takšnem nezgodnem primeru zagotovi takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. V projektu mora biti
obdelan ta aspekt s posebnimi pisnimi navodili.

Kolikor bodo izvajalci med pripravo terena naleteli na
opuščene gramoznice zasute z odpadki, je potrebna poseb-
na pazljivost pri odstranjevanju takšnih materialov. Podobno
velja za rušenje obrtnih objektov, greznic, gnojničnih jam,
odstranjevanje individualnih skladišč kurilnega olja ter za
posege, ki bodo posegali v infrastrukturno omrežje.

Glede na 17. člen odloka o varstvu virov pitne vode
(Uradni list SRS, št. 13/88) mora investitor za pridobitev
gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Univerzitetnega zavo-
da za zdravstveno in socialno varstvo (sedaj Inštitut za varova-
nje zdravja Republike Slovenije) ali so v projektih za izvedbo
posega upoštevani pogoji iz ocene vpliva na vodni vir.

V. KOMUNALNO UREJANJE

23. člen
Vodovod
Na vzhodni strani Štajerske ceste med severno obvoz-

no cesto in Kranjčevo ulico je treba rezervirati traso za

primarni vodovod, ki bo povezoval vodarno Hrastje s cen-
trom Ljubljane.

Ob novi Baragovi ulici ter ob Štajerski vpadnici med
Baragovo ulico in Kranjčevo ulico se v površini namenjeni za
pešce predvidi traso sekundarnega vodovoda, za napajanje
predvidene pozidave.

Med podaljškom Baragove ulice in severne obvozne
ceste se položi zaščitno cev za vodovod proti novemu šport-
nemu centru.

Na mostni konstrukciji preko PST je potrebno predvi-
deti prostor za obešanje vodovoda.

Obstoječi vodovod na predvidenem križišču Kranjčeve
ulice, zgrajen iz PVC materiala, se zamenja s cevmi iz nodu-
larne litine samo na območju gradnje krožnega križišča Šta-
jerska cesta – Kranjčeva ulica.

Obstoječi vodovod JE DN 500 mm je treba na odseku
med krožnim križiščem na Linhartovi cesti in krožnim križiš-
čem na Kranjčevi ulici med gradnjo primerno varovati.

Vodovod PE HD d 40 mm (6/5") v rondoju Kranjčeve
ulice se mora prevezati na vodovod ustreznih dimenzij (min.
DN 100), ki ga je treba zgraditi po Koželjevi ulici do Toma-
čevske ceste. Ta vodovod bo služil za prevezavo ostalih
priključkov in požarno varnost.

24. člen
Kanalizacija
V podaljšku Baragove ulice ter naprej do krožišča s

Kranjčevo ulico je treba zgraditi mešan kanal za odvod pa-
davinske in odpadne vode. Kanal je treba priključiti v križiš-
ču Štajerske ceste s Kranjčevo ulico na obstoječ zbiralnik
A8 dimenzije DN 1800 m.

V novi kanal mešanega sistema se mora odvodnjavati
podaljšek Baragove ulice in južni del Štajerske ceste.

Za odvodnjavanje severnega dela Štajerske ceste je
treba zgraditi kanal za odvod padavinske vode in ga priključi-
ti v padavinsko kanalizacijo severne obvozne ceste.

Za odvod presežne vode v mešanem kanalu se mora v
križišču Štajerske ceste in Baragove ulice zgraditi razbreme-
nilnik, ki se ga razbremenjuje na predvideni padavinski kanal
po Štajerski cesti.

Vsa kanalizacija se mora zgraditi v vodotesni izvedbi, ki
se jo dokaže s preizkusom vodotesnosti.

Pri izdelavi nadaljnje tehnične dokumentacije in načrto-
vanju faznosti izgradnje je potrebno upoštevati lokacijske
osnove za kanalizacijo “Vodovod in kanalizacija območja
Štajerske vpadnice: od rondoja na severni obvoznici do
rondoja na Linhartovi cesti”, št. proj. 2569 K, september
1997, izdelani pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Gradnjo cestišč in kanalizacijskega omrežja je potreb-
no izvajati v skladu z določili odloka o varstvu virov pitne
vode (Uradni list SRS, št. 13/88) ter smernicami za gradbe-
notehnične ukrepe pri cestah na območjih, kjer se pridobiva
pitna voda (RiSwag) – gradnja v 2. in 3. varstvenem pasu
centralnega sisteme vodnih virov.

25. člen
Električno omrežje
Severno od križišča Baragove ulice in Štajerske ceste

se mora obstoječe kable, ki potekajo iz RTP Bežigrad v
smeri Žal, preložiti v kabelsko kanalizacijo.

Ob Baragovi ulici in ob celotni Štajerski cesti, je treba
položiti novo kabelsko kanalizacijo za povezavo med RTP
Bežigrad in Žale ter povezavo proti severu.

V območju, kjer so predvideni objekti za rušenje je
treba obstoječe omrežje preurediti.
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26. člen
Plin
Od Vojkove ceste do Linhartove ceste je treba v po-

daljšku Baragove ulice in ob Štajerski cesti rezervirati traso
napajalnega plinovoda, ki bo oskrboval predvideno pozida-
vo med Vojkovo ulico in Štajersko cesto.

27. člen
Vročevod
Ob zahodnem robu Štajerske ceste, od Linhartove ce-

ste do Baragove ulice je treba zagotoviti rezervat za izgrad-
njo vročevoda.

28. člen
Telekomunikacijski vodi
Ob podaljšku Baragove ulice in ob Štajerski vpadnici med

Baragovo ulico in Linhartovo cesto je treba zagotoviti prostor za
položitev kabelske telekomunikacijske kanalizacije.

Po delu Kranjčeve ulice in priključku Tomačevske ce-
ste je predvidena nova kabelska povezava.

V območju krožnega križišča z Linhartovo cesto je tre-
ba del obstoječe kabelske kanalizacije zaščititi.

V območju, kjer so predvideni objekti za rušenje je
treba obstoječe telekomunikacijsko omrežje preurediti.

29. člen
Javna razsvetljava
Vse prometne površine in površine namenjene pešcem

je treba opremiti z javno razsvetljavo.
Javna razsvetljava mora biti izvedena s tipskimi elementi.
Razsvetljava mora ustrezati tehničnim normativom za

projektiranje in opremo mestnih površin.
Traso javne razsvetljave se spelje na zahodni strani Šta-

jerske ceste in na severni strani podaljška Baragove ulice.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

30. člen
Z novogradnjo Štajerske ceste je treba namestiti tudi

vso potrebno prometno in ostalo opremo. Hitrost bo določe-
na s prometnimi znaki.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA

31. člen
Investitorji in izvajalci tega lokacijskega načrta morajo

poleg zahtev in drugih določb tega odloka:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne

negativne posledice, ki bi nastale z novogradnjo ceste,
– organizirati promet v času rekonstrukcije južnega od-

seka ceste med Kranjčevo in Linhartovo cesto tako, da bo
možno varno izvajanje del in da bodo zastoji v prometu
zaradi rekonstrukcije čim manjši,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč.

– upoštevati pogoje LRZVNKD.

VIII. TOLERANCE

32. člen
Tolerance gabaritov in namembnosti objektov, ki jih z

lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ, so

urejene z obodno parcelacijo, ki je sestavni del lokacijskega
načrta.

Kolikor spremembe posegajo po zemljiščih izven obod-
ne parcelacije, določene z lokacijskim načrtom, je treba
izdelati strokovno gradivo in ga upoštevati v postopku prido-
bivanja lokacijskega dovoljenja.

Z odstopanji morajo soglašati vsi, ki bi jih sprememba
kakorkoli prizadela.

IX. NADZOR

33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

X. KONČNE DOLOČBE

34. člen
S tem odlokom se razveljavi Ureditveni načrt BM 5 –

Žale v območju, ki zadeva parcele 596/1 in 596/2 – del.

35. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za

urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad,
– Krajevnih skupnostih Ivan Kavčič-Nande, Savsko na-

selje in Tomačevo-Jarše.

36. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 30-23/97
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3584. Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto
med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto –
MT 8/1

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju 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, 1/93 in 44/97) in 26. 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 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto

med vzhodno avtocesto in Zadobrovško
cesto ter za povezavo Rjave ceste

z Zaloško cesto – MT 8/1
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Zaloško

cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za
povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1, ki ga je
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. pod številko 4652
v avgustu 1998.

2. člen
Strokovne osnove za izdelavo lokacijskega načrta se-

stoje iz: idejnega projekta rekonstrukcije ceste, ki ga je
izdelal LUZ d.d. Ljubljana in rešitev komunalnih vodov in
naprav, ki so jih izdelali Vodovod-Kanalizacija, Javna raz-
svetljava, Energetika, Telekom, Elektro Ljubljana ter študij
presoje vplivov na okolje, ki jih je izdelal LUZ d.d. Ljubljana z
zunanjimi sodelavci.

V primeru nejasnosti, ki bi izvirale iz lokacijskega načr-
ta, je treba pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje
smiselno upoštevati strokovne osnove iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

Strokovne osnove iz prvega odstavka tega člena so na
vpogled na MOL-MU Oddelku za urbanizem in okolje.

3. člen
Sestavni deli odloka so:
– Soglasja pristojnih organov in organizacij
– Grafične priloge:
1. Izsek iz dolgoročnega plana M 1:5000
2. Katastrski načrt M 1:1000
3. Topografski načrt M 1:1000
4. Parcelacijski načrt območja urejanja M 1:1000
5. Parcelacijski načrt območja

urejanja z lokacijskim načrtom in načrtom
cestnega sveta M 1:1000

6. Ureditvena situacija z načrtom rušitev M 1:1000
7. Prometno tehnična situacija M 1:1000
8. Vzdolžni profil M 1:100
9. Normalni profil M 1:50
10. Zbirna načrta komunalnih vodov M 1:500

II. OPIS MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje zajema:
– Zaloško cesto od vzhodne avtoceste do križišča z

Vevško cesto v Polju,
– devijacijo Rjave ceste od obstoječega križišča Rjave

ceste in Ceste V do križišča Zaloške s Cesto v Slape.
Predvideni poseg vključuje parcele oziroma dele par-

cel:
a) prizadete parcele zaradi gradnje ceste
k. o. Slape
parcelne številke: 551/1, 551/2, 552/2, 552/5,

552/6, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 554/1, 554/3,
554/6, 554/7, 554/8, 554/9, 554/10, 554/11, 555/3,
555/4, 555/5, 728, 729, 730, 731, 732/1, 732/2,
732/3, 732/4, 732/5, 733, 734/1, 734/2, 734/3,
734/4, 746/1, 746/2, 747/2, 756/2, 757/3, 782, 788,
820, 876/1, 941/1, 941/4, 967/6, 967/7, 967/15,
967/16, 967/17, 967/18, 967/19, 967/21, 969,
976/2, 977/2, 978/2, 978/3, 978/4, 980/1, 980/2,
981/1, 981/2, 982/1, 982/2, 1109/1, 1109/4, 1109/5,
1109/7, 1110/2, 1110/6, 1110/7, 1181/1, 1185,
1189, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1190/4, 1190/5,
1190/6, 1190/7, 1190/9, 1190/10, 1190/11,

1190/12, 1190/13, 1190/14, 1190/15, 1190/16,
1190/17, 1191/4, 1191/5, 1191/6, 1191/7, 1191/8,
1193/1, 1193/5, 1193/8, 1193/9, 1193/10, 1197,
1199, 1200, 1201/1, 1201/2, 1202/1, 1202/2,
1202/3, 1203, 1204, 1205, 1206/1, 1206/2, 1207,
1208, 1209, 1210, 1212, 1214/1, 1214/2, 1215, 1230,
1231/1, 1231/2, 1232, 1233, 1234, 1235, 1241, 1248,
1249, 1250, 1251, 1253, 1265, 1267, 1268, 1269,
1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1285, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1300, 1304/1, 1308, 1309, 1310/1,
1310/2, 1312, 1315, 1327, 1328/4, 1331, 1340, 1341,
1379/1, 1380, 1385/3, 1385/5, 1385/7, 1385/8,
1385/9, 1528/9, 1528/10, 1528/11, 1528/12,
1528/13, 1529/1, 1530/1, 1530/14, 1530/27,
1530/28, 1530/29, 1531, 1532/3, 1532/5, 1532/6,
1532/7

Površina ureditvenega območja Zaloške in Rjave ceste
znaša 42228m2.

b) parcele za potrebe nadomestnih gradenj za poruše-
ne objekte:

k.o. Slape
parcelne številke: 1333/1, 1333/2, 1334/1,

1334/2, 1340, 1341.

III. FUNKCIJE OBMOČJA, POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Območje znotraj opisanih meja je namenjeno rekon-

strukciji Zaloške ceste med vzhodno AC in Vevško cesto in
deviaciji Rjave ceste in Ceste na Slape.

Območje je namenjeno tudi rekonstrukciji križišč z Za-
loško cesto, ureditvi priključkov dovoznih poti za skupine ali
posamezne objekte, zgraditvi kolesarskih stez, pločnikov in
ostalih površin za pešce, ureditvi drevoredov, avtobusnih
postajališč in izgradnji omrežja komunalnih vodov.

6. člen
Normalni profil rekonstruirane Zaloške ceste med

vzhodno avtocestno obvoznico in Zadobrovško cesto ima
naslednje elemente:

– vozišče 4 x 3,25 m
– vmesna zelenica 4,0 m
– kolesarska steza in hodnik ob južni strani 4,0 m
– zelenica ob južni strani 2,0 m
– drevored, kolesarska steza in

hodnik ob severni strani – na enotno
popločeni površini  5,0 m

skupaj: 28,85 m

Normalni profil deviacije Rjave ceste ima naslednje
elemente:

– vozišče 2 x 3 m
– hodnik ob severni strani 2 m
skupaj: 8 m

Normalni profil rekonstruirane Zaloške ceste med Za-
dobrovško in Vevško cesto ima naslednje elemente:

– vozišče 2 x 4 m
– hodnik ob južni strani 2 m
– kolesarska steza ob severni strani 2 m
– hodnik ob severni strani 2 m
skupaj: 14 m
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7. člen
Rekonstrukcija Zaloške ceste zajema območja križišč:
– polno semaforizirano štirikrako križišče Zaloške z de-

viacijo Rjave ceste in Cesto v Slape,
– polno krožno (rondojsko) križišče Zaloške z Zado-

brovško cesto s tremi priključnimi kraki,
– priključki za desno-desno zavijanje na Zaloško s Ce-

sto XVI, XXII, XXX, XXXII in XXXVI in dostopne stanovanjske
poti,

– trikrako križišče deviacije Rjave ceste in Ceste V,
– polno semaforizirano križišče z Vevško cesto.

8. člen
Postajališča za mestni avtobusni promet se zgradijo v

območju križišč Zaloške s Cesto v Slape, Zaloške z Zado-
brovško cesto in Zaloške z Vevško cesto.

Izvedejo se postajališča z izogibališčem širine 3 m in
peronom širine 2,5 m.

9. člen
Uvozi na gradbene parcele oziroma na dovozne poti se

izvedejo preko poglobljenih robnikov. Robnik mora biti po-
globljen v dolžini najmanj 4 m.

Uvozi se izvedejo na istih mestih, kot so dosedanji
uvozi, s tem, da se po potrebi višinsko korigirajo. Kjer je
možno, oziroma kjer to narekujejo prostorske ali prometne
zahteve, so uvozi k posameznim hišam oziroma na gradbe-
ne parcele združeni in se izvajajo preko skupne popločene
površine za pešce in kolesarje.

10. člen
Za varno odvijanje kolesarskega in peš prometa se

izvedejo naslednje ureditve:
Ob severni strani Zaloške ceste so hodnik, kolesarska

steza in drevored združeni na enotni površini min. 5 m.
Drevored ločuje kolesarsko stezo od vozišča in je zasajen
1,5 m stran od robnika. Drevesa so zaščitena z jeklenimi
rozetami v tlaku.

Ob južni strani Zaloške ceste so hodnik in kolesarska
steza na enotni površini širine 4 m.

Ob severni oziroma vzhodni strani deviacije Rjave ce-
ste poteka hodnik širine 2 m.

Prehodi za pešce in kolesarje so v območju obeh pol-
nih križišč in na priključkih na Zaloško cesto. Poseben pre-
hod za pešce se izvede na deviaciji Rjave ceste.

11. člen
Potrebna je pasivna zaščita ogroženih stanovanjskih

bivalnih prostorov, pri čemer je treba zagotoviti, da v teh
prostorih ne bodo presežene maksimalne ekvivalentne ravni
hrupa ob upoštevanju predpisanih omejitev hrupa.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN DRUGIH

POSEGOV V PROSTOR

12. člen
Razširitev profila Zaloške ceste bo vplivala na funkcio-

nalna zemljišča objektov ob cesti in zahtevala rušitve ob-
jektov:

– Zaloška 168, 188,
– Polje 7, 9, 11, 13, 14, 343, 344,
– Slape 1, 4,
– Studenec 41,
– gospodarski objekt ob novem zavoju Rjave ceste.

13. člen
Med Zadobrovško cesto in Cesto v Slape se na severni

strani Zaloške ceste uredi enotno tlakovana površina za
pešce in kolesarje širine najmanj 5-ih metrov.

14. člen
Med gradnjo se višjo vegetacijo odstrani samo tam,

kjer je to nujno treba (ob spominskem obeležju, v območju
rondoja, ob stanovanjski hiši Polje 11). Vegetacijo, ki ostaja,
je treba v času gradnje ustrezno zaščititi, predvsem kostanj
pred hišo Zaloška 188.

15. člen
Drevored večjih dimenzij vzdolž severne stranice Za-

loške ceste ob vozišču za motorni promet se zasadi na
oddaljenosti 1,50 metra stran od robnika.

Drevesa se zaščitijo z jeklenimi rozetami v višini tlaka.
Drevesa se zasadijo na razdalji od 8 do 10-ih metrov.
Pri izpeljavi komunalnih vodov je treba zagotoviti us-

trezne odmike, to je minimalno obojestranski 2-metrski od-
mik od osi predvidenega drevoreda.

Za drevored se izdela v okviru projekta za gradbeno
dovoljenje zasaditveni načrt.

16. člen
Pas širine 13-ih metrov od južnega robnika ceste se

drži kot rezervat za mestno železnico. V njem, razen zača-
snih objektov, ni možna nobena nova gradnja.

17. člen
Zemljišče ob križišču novega in starega odseka Rjave

ceste se uredi za prečkanje »Poti«.
V novem zavoju, ki ga oblikujeta iztek stare trase Rjave

in stare trase Zaloške ceste se na lokaciji porušenega go-
spodarskega objekta uredi dvorišče za potrebe objekta Stu-
denec št. 39.

Med staro in novo traso Zaloške ceste se ob njenem
križišču uredi javna zelenica.

Ostanek zemljišča, ki pripada rušenemu objektu Polje
št. 9 se lahko nameni vrtu sosednjih objektov oziroma
uredi kot zelenico. Na tem zemljišču je gradnja prepoveda-
na (člen 16).

Ostanki zemljišč, v katere poseže cesta v križišču Za-
loška – Zadobrovška, se uredijo kot zelenice in se rezervira-
jo za nadomestno zazidavo v središču Polja.

18. člen
Priključek »Poti« na razširjeno Zaloško cesto se uredi v

križišču s Cesto v Slape.
Za obeležitev križanja »Poti« in Zaloške ceste je treba

pripraviti poseben projekt.

19. člen
Spominsko obeležje pohoda ob žici se prestavi na

površino ob novem križišču Rjava cesta – Zaloška cesta,
pred trgovino Mercator. Površino je treba oblikovati celovi-
to, z upoštevanjem nove izpeljave »POT-i«, postavitve spo-
menika, ureditve javne površine pred trgovino in celotne
obcestne ureditve.

20. člen
Pred cerkvijo v Polju se uredi večja javna tlakovana

površina – trg za zbiranje ljudi, kot je prikazano v grafični
prilogi.

Zadobrovški cesti, ki ga prečka, služi kot vertikalna
ovira za motorni promet (»ležeči policaj«). Motorni promet na
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Zadobrovški cesti se fizično loči od pešcev na trgu s količki.
Obstoječe drevje na območju trga se v čimvečji meri ohrani
in vključi v novo zasnovo ureditve. V okviru priprave natečaj-
nih podlog je treba izdelati tudi podrobnejša izhodišča za
ureditev trga pred cerkvijo.

21. člen
Za oblikovanje trga je treba izvesti arhitekturno urbani-

stični natečaj za ureditev obodne zazidave trga. Za celotno
ureditev parterja pred cerkvijo je potreben poseben načrt v
okviru projekta za gradbeno dovoljenje.

V. KOMUNALNO UREJANJE

22. člen
Kanalizacija
Na celotnem odseku Zaloške ceste je treba zgraditi

javno kanalizacijo v ločenem sistemu.
Odpadne vode
V okviru nove Zaloške je potrebna gradnja kanala za

odpadno vodo dimenzije DN 250 v podaljšku Rjave ceste
do priključka na Zaloško cesto in po Zaloški cesti do obsto-
ječega kanala DN400. Od priključka Ceste XVI do križišča z
Zadobrovško cesto je potrebna gradnja kanala dimenzije
DN 300 mm.

Od krožnega križišča je treba speljati odpadno vodo do
zbiralnika AO.

Meteorne vode
V kanalizacijo za meteorno vodo se vodi padavinska

voda s strešin in utrjenih površin.
Del Zaloške ceste se odvodnjava po kanalih za meteor-

no vodo, ki potekajo po Zaloški cesti do križišča z Zado-
brovško cesto. Paralelno potekata dva kanala in sicer po
vsakem vozišču posebej.

Kanal po Zaloški cesti se v območju križišča Zaloška-
Zadobrovška cesta priključi preko združitvenega objekta na
predvideni zbiralnik meteorne vode, ki bo odvajal meteorno
vodo v Ljubljanico.

Predvidena kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.
Pred izpustom v Ljubljanico je predvideti ustrezen de-

ževni čistilni bazen z razbremenilnikom. V okviru gradnje
zadrževalnika je treba urediti dostop za vzdrževalce.

23. člen
Vodovod
Obstoječi vodovod DN 150 po severni strani Zaloške

ceste se nadomesti z vodovodom DN 100, ki bo potekal
pod hodnikom za pešce ter delno pod voziščem preurejene
Rjave ceste. Na njega bodo priključeni obstoječi sekundarni
vodovodi ter hišni priključki.

Vodovod DN 300 se prestavi v severni rob preurejene
Zaloške ceste. Vzporedno bo potekal še sekundarni vodo-
vod DN 100.

Na območju križišča se zgradi oziroma prestavi vodo-
vod DN 300, DN 200, DN 100.

Preurediti bo treba tudi vse priključke na obravnava-
nem območju vzdolž obnovljene in razširjene Zaloške ceste.

Vsa križanja vodovodov je treba zaščititi po navodilih
J.P. Vodovod-Kanalizacija.

24. člen
Električno omrežje
Na celotni trasi ob južni strani Zaloške ceste je treba

predvideti kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški. V to ka-
belsko kanalizacijo bodo položeni nadomestni kabli in kabli,
ki jih bo treba položiti kasneje zaradi nove pozidave. Ta

kabelska kanalizacija bo nadaljevanje kabelske kanalizacije,
ki bo zgrajena iz RTP Polja do Zaloške ceste ter dalje do TP
Umobolnice in se gradi v sklopu VAC. Za oba obstoječa
daljnovoda bo treba zagotoviti predpisano varnostno višino,
predpisan odmik stebrov od cestišča.

Na območju, kjer se rušijo obstoječi objekti, je treba
preurediti nizkonapetostno omrežje.

25. člen
Plin
Za oskrbo območja naselja Slape se predvidi nov pli-

novod dimenzije DN 150, ki bo potekal od Ceste XXXVI. do
Zadobrovške ceste. Trasa bo potekala po severnem delu
ceste. Pri osnovni šoli Polje prečka Zaloško cesto.

Obstoječi plinovod PE 225 pri križišču s Cesto XVI se
prestavi in poveže z obstoječim plinovodom PE 110.

V območju Rjave ceste je treba zaščititi obstoječi plino-
vod DN 200.

26. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječo TKK po Zaloški cesti je treba zaščititi po

pogojih Telekom Slovenije.
Za stavbe na severni strani Zaloške ceste je treba

zgraditi 2-cevno kabelsko kanalizacijo proti Rjavi cesti.
Za ureditev in prestavitev telefonskega omrežja v križiš-

ču Zaloške in Zadobrovške ceste je treba zgraditi 12-cevno
kabelsko kanalizacijo.

Vzporedno z izgradnjo rondojskega križišča je treba
zgraditi 3-cevno kabelsko kanalizacijo ob Zaloški cesti do
križišča z Vevško cesto.

27. člen
Javna razsvetljava
Za splošno osvetljevanje Zaloške ceste in priključka na

Rjavo cesto naj se uporabijo tipske svetilke, uporabljene na
območju mesta Ljubljane in tipski kandelabri. Za prostor
pred cerkvijo v središču Polja bo tip svetilk in kandelabrov
določen z natečajem.

Javna razsvetljava naj se napaja iz novopredvidenih in
obstoječih prižigališč in instalacij JR.

V ločilnem pasu Zaloške ceste je treba zgraditi novo JR
s svetili na drogovih višine 12 m.

Rjavo cesto se osvetljuje z enostransko JR.
Instalacije JR je treba izvesti z zemeljskim kablom in jih

treba uskladiti z instalacijo semaforizacije križišč.

VI. ZAGOTAVLJANJE NADOMESTNIH ZEMLJIŠČ
ZA PORUŠENE OBJEKTE

28. člen
Za potrebe nadomestnih gradenj za stanovanjske ob-

jekte, ki bodo zaradi rekonstrukcije ceste porušeni, se kot
zazidljive površine z namembnostjo individualne prostostoje-
če gradnje opredelijo parcele št.: 1333/1, 1333/2,
1334/1, 1334/2, 1340, 1341, vse k.o. Slape.

VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

29. člen
Z rekonstrukcijo Zaloške ceste je treba namestiti tudi

vso prometno in ostalo opremo. Hitrost bo določena s pro-
metnimi znaki.

Med rekonstrukcijo in po njej morajo biti zagotovljeni
vsi pogoji za nemoten odvoz komunalnih odpadkov. Sistem
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zbiranja komunalnih odpadkov mora biti v skladu s predpisi.
Lokacije zabojnikov bodo ostale na že določenih mestih tudi
po rekonstrukciji ceste, razen v primeru, ko je treba lokacijo
zabojnika prilagoditi spremenjenim prometno-tehničnim raz-
meram rekonstruirane Zaloške ceste in na novo predvide-
nem javnem prostori pred cerkvijo.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA

30. člen
Investitorji in izvajalci tega lokacijskega načrta morajo

poleg zahtev in drugih določb tega odloka:
– odpraviti v nakrajšem možnem času vse morebitne

negativne posledice, ki bi nastale z rekonstrukcijo ceste,
– organizirati promet v času rekonstrukcije tako, da bo

možno varno izvajanje del in da bodo zastoji v prometu
zaradi rekonstrukcije čim manjši,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,

– zagotoviti skrbno ravnanje s plodno zemljo,
– med gradnjo zagotoviti varstvo površinskih in pod-

zemnih voda pred onesnaževanji,
– pri zemljiških delih zagotoviti arheološki nadzor, zato

je investitor dolžan pravočasno obvestiti LRZVNKD o datu-
mu pričetka del,

– v času gradnje zagotoviti varstvo pred onesnaženjem
zraka, zemeljskih del se ne sme izvajati v izrazito vetrovnem
in slabem vremenu, priporočljivo je vlaženje tipskih materia-
lov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa mate-
rialov iz gradbišča,

– pri rušitvi objekta Zaloška 188 je treba upoštevati
pogoje pristojne ustanove za varstvo kulturne dediščine.

IX. TOLERANCE

31. člen
Tolerance gabaritov in namembnosti objektov, ki jih z

lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ, so
urejene s parcelacijskim načrtom, ki je sestavni del lokacij-
skega načrta.

Kolikor spremembe posegajo po zemljiščih izven par-
celacijskega načrta, določenega z lokacijskim načrtom, je
treba izdelati posebno strokovno gradivo in ga upoštevati v
postopku pridobivanja lokacijskega dovoljenja.

Z odstopanji morajo soglašati vsi, ki bi jih sprememba
kakorkoli prizadela.

X. NADZOR

32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

XI. KONČNI DOLOČBI

33. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje,

– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje,
– Krajevni skupnosti Polje, na območju katere poteka

trasa lokacijskega načrta.

34. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 30-24/97
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3585. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 in družbenih planov Občin
Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste Polje za
območje Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 26. 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 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje

1986–2000 in družbenih planov Občin Ljubljana
Bežigrad in Ljubljana Moste Polje za območje

Mestne občine Ljubljana

1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve dolgoročnega

plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93, 23/97, 33/97) – za območje Mestne občine Ljub-
ljana ter družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad (Urad-
ni list SRS, št. 15/87, in Uradni list RS, št. 27/92, 62/93,
5/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Moste Polje
(Uradni list SRS, št. 39/86, in Uradni list RS, št. 51/92,
56/92) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljeva-
nju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanaša-
jo na predvideno izgradnjo nove Štajerske ceste med sever-
no mestno obvoznico in Linhartovo cesto in rekonstrukcijo
Zaloške ceste med Rjavo cesto in Zadobrovško cesto.

2. člen
V poglavju 9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbe-

nimi akti se dopolni tabela, in sicer z naslednjimi območji
urejanja:
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Prostorska Oznaka območja Ime območja Način
celota urejanja z urejanja urejanja

izvedbenimi akti

B3 Savsko naselje BT 3/1 Štajerska cesta med severno
mestno obvoznico in
Linhartovo cesto lokacijski načrt

M8 Polje-Vevče- Kašelj MT 8/1 Zaloška cesta od Rjave ceste do
Zadobrovške ceste lokacijski načrt

3. člen
V kartografskem delu Prostorskega plana Mestne obči-

ne Ljubljana se spremenijo in dopolnijo:
a) karta rabe površin po namenu za ureditveno območ-

je Ljubljane v merilu 1:10.000.
b) karta: Usmeritve glede načinov urejanja s prostorski-

mi izvedbenimi akti, M 1:25.000
c) kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000,

in sicer listi: št. 49 (Ljubljana S 34), 69 (Ljubljana S 44) in
71 (Ljubljana S 46).

4. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mest-

ne občine Ljubljana so na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje in
– izpostavah Upravne enote Ljubljana Bežigrad in

Moste-Polje.

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

listu RS.

Št. 30-22/97
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3586. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Ljubljana Bežigrad za območje Mestne
občine Ljubljana

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 , 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 26. 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 17. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine

Ljubljana Bežigrad za območje Mestne
občine Ljubljana

1. člen
S tem odlokom se spreminjata in dopolnjujeta dolgoroč-

ni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93 in 33/97) za območje Mestne občine Ljubljana in
družbeni plan Občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št.
15/87, 27/92, 62/93, 5/94) za območje Mestne občine
Ljubljana (v nadaljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljub-
ljana). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na rekonstruk-
cijo državne ceste M10 na odseku: križišče Štajerske in
Zasavske ceste v Črnučah–meja Mestne občine Ljubljana.

2. člen
V poglavju 9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti se dopolni tabela, in sicer z naslednjim območjem urejanja:

Prostorska Oznaka območja Ime območja urejanja Način urejanja
celota urejanja z

izvedbenimi akti

B6- Črnuče-Nadgorica BT 6/2 M10 – Štajerska cesta – sever lokacijski načrt

3. člen

V kartografskem delu prostorskega plana Mestne obči-
ne Ljubljana se spremenita in dopolnita:

a) karta rabe površin po namenu za ureditveno območ-
je Ljubljane v merilu 1:10.000,

b) kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000,
in sicer list: Ljubljana S 25.

4. člen
Prostorski plan Mestne občine Ljubljana se dopolni s

PROGRAMSKIMI ZASNOVAMI ZA IZDELAVO LOKA-
CIJSKEGA NAČRTA REKONSTRUKCIJE CESTE M10 NA
ODSEKU DEPALA VAS–ČRNUČE V MESTNI OBČINI
LJUBLJANA (odsek od km 3,0 + 74 m do km 4,0 + 07 m).

Programske zasnove podrobno obravnavajo del odse-
ka obstoječe dvopasovne ceste M10 na odseku od Črnuč
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do Depale vasi, ki je predviden za razširitev v štiripasovno
cesto, in ki poteka po območju Mestne občine Ljubljana.
Rekonstrukcija poteka od že zgrajenega štiripasovnega od-
seka v območju obstoječega križišča z Dunajsko oziroma
Zasavsko cesto do občinske meje z Občino Domžale.

Programske zasnove določajo:
1. opredelitev programa,
2. območje urejanja po parcelnih številkah,
3. organizacijo dejavnosti,
4. podrobnejšo namensko rabo in zmogljivosti,
5. pogoje in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in

kulturne dediščine ter prvin krajine,
6. pogoje in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko

in krajinsko oblikovanje,
7. usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, de-

lovnega in bivalnega okolja,
8. pogoje in usmeritve za infrastrukturno omrežje, ob-

jekte in naprave,
9. usmeritve za rabo prostora za slo in ds,
10. pogoje in usmeritve glede zaporednosti gradnje,
11. potrebna rušenja,
12. tolerance.

1. Opredelitev programa

Program rekonstrukcije na obravnavanem odseku zaje-
ma:

– razširitev dvopasovnega vozišča v štiripasovno s sred-
njim ločilnim pasom,

– izgradnjo servisnih dovoznih cest v obcestnem pro-
storu, ki so potrebne zaradi spremembe prometnega režima
na cesti M10,

– delno korekcijo nivelete vozišča na cesti M10 (zniža-
nje hrbtišča pri naselju Dobrava).

2. Območje urejanja po parcelnih številkah

Predvideni poseg meji na območja urejanja:
na zahodni strani:
BS 6/5 – naselje Črnuče – Podboršt,
BS 6/3 – gozdne površine,

na vzhodni strani:
BK 6/2 – kmetijske površine,
BK 6/3 – kmetijske površine.
Predvideni program gradnje tangira naslednje parcele

oziroma dele parcel v k.o. Črnuče:
735/2, 756/2, 755/2, 735/1, 736/1, 737/1,

737/2, 737/3, 739/1, 1008, 979/2, 740/2, 741/1,
750/1, 746/1, 749, 748/1, 748/2, 745/2, 790/5,
790/13, 790/12, 790/4, 790/6, 790/10, 790/9,
790/11, 790/7, 790/3, 790/2, 790/1, 791/1, 793,
791/2, 794/6, 794/5, 794/3, 794/2, 794/1, 794/12,
794/11, 794/10, 794/9, 794/8, 800/2, 800/3, 802/2,
801/1, 800/1, 802/1, 976/8, 635/4, 635/3, 635/2,
635/1, 634/37, 634/38, 634/2, 639, 637/1, 641/1,
641/2, 642/1, 642/2, 976/6, 976/1, 643, 792/2, 644,
645, 646, 649/2, 648, 980/1, 651/2, 652, 653, 654,
655/1, 657, 660, 656/1, 731, 730, 732, 978, 733/3,
733/1, 733/4, 794/4, 799/1, 976/7, 634/10, 640,
634/37, 634/59, 809/6, 809/1.

Skupna površina navedenih parcel, prizadetih z grad-
njo znaša ca. 5,20 ha.

3. Organizacija dejavnosti

Cesta M10 ostaja tudi po izgradnji vzhodnega kraka
avtocestnega sistema skozi ljubljanski prostor glavna cesta
I. reda.

V prometnem smislu je osrednja prometnica, ki pove-
zuje kamniško in domžalsko subregijo z mestom Ljubljana.
Istočasno je osnovna komunikacija medkrajevnih avtobu-
snih linij v severovzhodni smeri iz Ljubljane kot tudi morebit-
nega podaljška mestnih linij javnega potniškega prometa
proti Domžalam.

Medsebojno povezani vzporedni sistem servisnih do-
voznih cest prevaja tudi kolesarski promet med Ljubljano in
Domžalami (izven telesa ceste M10). Na vzporedni sistem
servisnih cest se neposredno navezujejo tudi dovozne poti
do objektov razpršene gradnje v obcestnem prostoru ter
gozdne in poljske poti.

4. Podrobnejša namenska raba in zmogljivosti

Na začetnem odseku rekonstrukcije (občinska meja) je
razširitev izvedena na zahodno stran obstoječe ceste nato
razširitev postopoma prehaja na vzhodno stran in na zaključ-
ku rekonstrukcije (južni strani) doseže obstoječo cesto M10.

Normalni prečni profil ceste znaša:
bankina 1,20 m
robni pas 0,30 m
2 x vozni pas širine à 3,25m 6,50 m
robni pas 0,30 m
srednji ločilni pas 2,00 m
robni pas 0,30 m
2 x vozni pas širine à 3,25m 6,50 m
robni pas 0,30 m
bankina 1,20 m
skupaj  18,60 m

Navedeni pasovi z izjemo bankin so v asfaltni izvedbi.
Na rekonstrukcijskem odseku ceste M10 je treba izve-

sti naslednje cestne elemente:
križišče pri naselju Dobrava s servisnim sistemom cest

na vzhodnem in zahodnem obrobju, v obliki, ki omogoča se-
maforiziranje, vkjučno z ureditvijo avtobusnih postajališč ne-
posredno za križiščem. Križišče mora omogočati prehod
ceste M10 motornemu kot tudi peš in kolesarskemu prome-
tu, vključno kmetijskim vozilom in mehanizaciji,

priključek servisne poti, ki poteka na vzhodni strani
ceste M10 (na južni strani) navezati kot desno desni priklju-
ček.

Ob rekonstrukciji je treba izvesti naslednje elemente
vzporednega servisnega sistema dovoznih poti:

vzhodna stran
Na vzhodni strani je treba izvesti servisno cesto, ki se

bo v loku približala obstoječemu železniškemu tiru in pote-
kala vzporedno z njim, nato se na sredini odseka obrnila
proti severu in se približa cesti M10 ter potekala vzporedno
z njo do obstoječega priključka, iz nje pa urediti dostope do
objektov in na kmetijske površine

zahodna stran
Izvesti je treba dovozno cesto kot povezavo med križiš-

čem in naseljem Dobrava in jo podaljšati do naselja Pod-
boršt in Trzin.

Širina opisanih komunikacij servisnega sistema je 4,50 m
v asfaltni izvedbi, širina priključnih internih poti pa 4 m.

5. Pogoji in usmeritve za varovanje in razvoj naravne
in kulturne dediščine ter prvin krajine

Prostorski izvedbeni akt, PUP, opredeljuje del območ-
ja urejanja (glej poglavje 4) BK 6/3 kot območje z možnostjo
arheološkega nahajališča. Zaradi možnosti najdb iz antike
pod arheološkim varstvom je treba pri vseh posegih na tem
območju zagotoviti arheološki nadzor.
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6. Pogoji in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko
in krajinsko oblikovanje

Pogoji so podani v predhodnem poglavju št. 7. Obli-
kovno ustrezno je treba izvesti oporni zid na delu znižanja
nivelete vozišča na obstoječem delu cestnega hrbtišča, zla-
sti še, ker je predviden na gozdnem obrobju (ustrezna oze-
lenitev). Treba je tudi strokovno in oblikovno ustrezno urediti
ukopno brežino v obstoječo hribino (v območju občinske
meje) na zahodni strani rekonstruirane ceste.

7. Usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega,
delovnega in bivalnega okolja

Ob izdelavi idejnega projekta za rekonstrukcijo ceste
M10 (kot osnova za izdelavo in pogoje PZ) je bila izdelana
tudi študija “Hrupna obremenjenost okolja v okviru PSP za
lokacijsko dokumentacijo “ razširitev ceste M10, odsek Čr-
nuče–Domžale”, ki jo je izdelal Traffic design in “Presoja
hrupne obremenjenosti območja in predlog zaščite za magi-
stralno cesto Šentilj–Dekani, odsek po BCP 294, 295 po-
dodsek Depala vas–Črnuče od km 3+074 do km 4+007, ki
ga je izdelal Traffic design v novembru 1997. Ob realizaciji
je treba upoštevati vse izsledke tega gradiva.

8. Pogoji in usmeritve za infrastrukturno omrežje,
objekte in naprave

Na območju obravnavane rekonstrukcije ceste M10
potekajo obstoječi infrastrukturni vodi, ki prečkajo vozišču
obstoječe ceste ali potekajo ob njem.

Pri načrtovanem posegu je treba upoštevati vse že
obstoječe in predvidene komunalne vode, ki tangirajo ob-
močje predvidene rekonstrukcije oziroma bodo tangirane s
predvidenim posegom.

Kanalizacija
Vse meteorne vode iz okoliških naselij in rekonstruira-

ne ceste M10 se vodijo direktno v naravni recipient.
Fekalne kanalizacije na tem območju ni, sicer pa se

fekalne vode v območju naselja Dobrava vodijo v greznice

Vodovod
S predvideno rekonstrukcijo ceste M10 se posega tudi

v obstoječe vodovodno omrežje (kanal Sφ100), ki poteka
ob vzhodni strani obstoječe ceste M10 in se končuje v
naselju Dobrava.

Vsi predvideni posegi v obstoječe vodovodno omrežje
(prestavitve izven vozišča, novogradnje) morajo zagotoviti
naselju Dobrava v času gradnje nemoteno preskrbo z vodo.

Elektrika
Ob cesti M10 poteka visokonapetostno omrežje z ob-

jektom TP.
Pri nadaljnjem načrtovanju posega je upoštevati vsa

prečkanja elektro vodov in vzporednih potekov, ter predvi-
deti vse potrebne prestavitve in zaščite.

Usmeritve za rabo prostora za slo in ds
Zagotoviti je dovoze za interventna vozila do vseh ob-

jektov in zagotovi potrebno količino požarne vode.

9. Pogoji in usmeritve glede zaporednosti gradnje

Vse v PZ predvidene posege na obravnavanem odseku
ceste M10 je treba izvesti v eni etapi.

10. Potrebna rušenja

Za realizacijo v PZ predvidenega posega je treba poru-
šiti tri objekte v naselju Dobrava, in sicer:

– stanovanjski objekt na parc. št. 654,
– gospodarsko poslopje na parc. št. 653,
– stanovanjski objekt na parc. št. 749,
vse k.o. Črnuče.

11. Tolerance

Vsi predvideni ukrepi se detajlno opredelijo v lokacij-
skem načrtu. Pri realizaciji določil iz programske zasnove so
dopustna odstopanja, če se v nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometno
tehničnega, okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

12. Kartografska dokumentacija

Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska
dokumentacija, in sicer:

– meja ureditvenega območja v M 1:5000,
– katastrski načrt z mejo ureditvenega območja v

M 1:2880 in M 1:1000,
– organizacija dejavnosti in namenska raba površin

M 1:1000,
– komunalna infrastruktura M 1:2880 in M 1:1000,
– osnovni prečni prerez M 1:50.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mest-

ne občine Ljubljana so na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za

urbanizem in okolje in
– izpostavi Upravne enote Ljubljana Bežigrad.

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

listu RS.

Št. 30-11/98
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3587. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3
Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij
(Metelkova)

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju 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 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
33. seji dne 10. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja

urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3
Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij

(Metelkova)
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I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3
Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova), ki
jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Vojko-
va c. 57, pod št. proj. 4709, v januarju 1997.

2. člen
Sestavni deli odloka so:
– Katastrski načrt v merilu 1:1000 z mejami in členitvi-

jo območja;
– Regulacijska karta v merilu 1:1000 na topografskem

načrtu;
– Prikaz urgentnih poti in prometne ureditve v merilu

1:1000;
– Zbirna karta komunalnih vodov v merilu 1:500;
– Katastrski načrt z mejami funkcionalnih površin v me-

rilu 1:1000.
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo še:
– Izvleček iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljub-

ljane za obdobje 1986–2000 v merilu 1:5000;
– Katastrski načrt v merilu 1:1000;
– Topografski načrt v merilu 1:1000;
– Soglasja pristojnih organov in organizacij;
– Obrazložitev prostorskih ureditvenih pogojev.

II. MEJA IN ČLENITEV OBMOČJA

3. člen
Meja območja poteka na severu po južnem robu južne-

ga pločnika predvidene Masarykove ceste, na vzhodu po
vzhodnem robu vzhodnega pločnika Maistrove ulice, na ju-
gu po severnem robu severnega pločnika Tabora in osi
Slomškove ulice ter na zahodu po zahodnem robu vzhodne-
ga pločnika Resljeve ceste. Območje je razdeljeno na tri
območja urejanja, ki se členijo na naslednje funkcionalne
enote:

– F1 in F2 v območju urejanja CO 5/2 Plinarna;
– F1 in F2 v območju urejanja CO 5/3 Zdravstveni

dom;
– F1 in F2 v območju urejanja CO 5/4 Vojašnica

4. julij (Metelkova).
Funkcionalne enote razmejujejo regulacijske linije, ki

ločijo funkcionalno enoto od javnega prostora, cest in poti.
Meja območja in členitev območja je prikazana na katastr-
skem načrtu v merilu 1:1000 (List 3 – Meja in členitev
območja).

III. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati regulacij-

ske elemente prikazane na regulacijski karti.
Pomen regulacijskih elementov je:
RL – regulacijska linija
omejuje površine javnega sveta, ki so dostopne vsako-

mur pod enakimi pogoji, od površin v nejavni rabi;
GL – gradbena linija
je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni

objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so
manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije;

GM – gradbena meja
je meja, ki jo novograjeni objekti ne smejo presegati,

lahko pa se je dotikajo, ali so odmaknjeni od nje v notra-
njost;

F1 – funkcionalna enota
je površina ene ali več funkcionalno zaključenih parcel,

znotraj katere veljajo enaka določila, oblikovna zasnova in
izraba;

C1 – javne ceste
so površine namenjene prometu in dostopom in pred-

stavljajo vedno površine v javni lasti in rabi;
H – višina objekta
je maksimalna višina objekta oziroma dela objekta mer-

jena od terena do strešnega venca;
P+4 – etažnost
FSI – intenzivnost izrabe zemljišča
je razmerje med bruto etažnimi površinami objekta in

površino zemljišča gradbene parcele na kateri se objekt
gradi.

Tolerance horizontalnih gabaritov so ± 1 m v prečni
smeri in ± 2 m v vzdolžni smeri. Tolerance višinskih gabari-
tov so ± 1 m, razen za objekte ob Masarykovi cesti. Višinski
gabarit se od kapnega venca v notranjost lahko dviguje v
odmiku od fasadne linije pod kotom 45 stopinj.“

5. člen
Podzemna izraba (kletne etaže) je izjemoma dopustna

tudi izven okvirov gradbenih mej in linij pod pogojem, da
ne posega v trase komunalnih vodov, v območje cestnih
koridorjev in da ne onemogoča predvidene hortikulturne
ureditve.

6. člen
Površine funkcionalne enote izven okvira gradbenih

linij ali meja in proste površine med objekti so namenjene
utrjenim voziščem, urgentnim površinam, peščevim površi-
nam, kolesarskim potem ter urejenim zelenim površinam.

Predvidene so s peš povezavami v smeri V-Z in S-J.
Posebna pozornost se nameni oblikovanju parternih površin
in parterne opreme ter povezavam z obstoječimi ali predvi-
denimi odprtimi površinami na sosednjih območjih.

7. člen
Za poseg na javno površino, za nameščanje mikrour-

bane opreme in oglaševalnih elementov mora investitor pri-
dobiti mnenje oddelka Mestne uprave mestne občine Ljub-
ljana, pristojnega za urbanizem.

8. člen
Vsi glavni dostopi do objektov, primarne pešpoti v zu-

nanji ureditvi in parkirni prostori (parkirišča) ter vsa stopnišča
morajo biti oblikovani brez grajenih ovir tako, da so uporabni
za funkcionalno ovirane ljudi.

Kletne etaže morajo biti dostopne tudi z zunanjimi stop-
nicami z nivoja terena. Višina kleti se lahko spreminja v
odvisnosti od zunanje ureditve med objekti.

9. člen
Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so do-

pustne, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza norma-
tivnim pogojem za novo dejavnost, če je na funkcionalnem
zemljišču možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest
in če namembnost ne povzroča motenj v okolju.

Presojo spremembe namembnosti in kompatibilnost
načrtovane dejavnosti opravi v postopku priprave lokacijske
dokumentacije oddelek Mestne uprave mestne občine Ljub-
ljana, pristojen za urbanizem.
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10. člen
Za obstoječe objekte, ki se nahajajo izven okvirov grad-

benih mej in linij ali pa po svoji dejavnosti ne sodijo v funk-
cionalno enoto, so do realizacije tega odloka dopustna red-
na vzdrževalna dela.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

11. člen
CO 5/2 Plinarna
Funkcionalna enota F1
Obsega površine med objekti Resljeva 32, 34, 36, 38,

40, 42 in 44, Masarykovo in Resljevo cesto ter Kotnikovo
ulico. Na celotnem območju so dovoljeni naslednji posegi:

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah;
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih

objektih v okviru osnovne namembnosti funkcionalne enote,
obstoječih stanovanjskih enot nad pritličjem ni dopustno
spreminjati v poslovne prostore;

– novogradnje;
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo

stavbnega zemljišča;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez;
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zeleni-

ce, pešpoti in ploščadi;
– postavitev mikrourbane opreme.
Merila in pogoji za novogradnje:
Namenska raba: Poslovni in stanovanjski program z

javnim programom v pritličju. Javni program je dopusten tudi
v drugih etažah.

Podzemna raba: Podzemna garaža v najmanj treh eta-
žah v gabaritih, ki so označeni na regulacijski karti.

Izraba: FSI do 2.3.
Višinski gabarit (H): Višina objektov je razvidna v regula-

cijski karti. Ob Masarykovi se višina zaključnega venca rav-
na po zaključnem vencu objekta Plečnikove zavarovalnice.

Povezave: Urgentni dovoz motornih vozil do objekta in
v podzemno garažo je predviden z Resljeve ceste ali Kotni-
kove ulice. Napajanje objektov je izključno v kleti.

Peš in kolesarska povezava sta v nivoju ob Masarykovi
in Resljevi cesti, Kotnikovi ulici ter v osi pešpoti V-Z in S-J
označeni v regulacijski karti.

Oblikovanje: Postavitev objektov ob Masarykovi upo-
števa gradbeno linijo objekta “Miklič“. Oblikovanje objektov
naj upošteva predvideno kvalitetno podobo Masarykove kot
bulvarja. Obvezna je oblikovno in materialno kvalitetna ob-
delava objektov, oblikovno jasna in poudarjena artikulacija
pritličja, ki se ob Masarykovi ravna po višini pritličnega ven-
ca Plečnikove zavarovalnice. Pri oblikovanje parternih povr-
šin se upošteva korigirana os Friškovca.

Za rešitev vogala Resljeve in Masarykove ceste kakor
tudi za predvideno pozidavo ob Masarykovi cesti je treba
razpisati arhitekturni natečaj.

12. člen
CO 5/2 Plinarna
Funkcionalna enota F2
Obsega površine med objekti Resljeva 32, 34, 36, 38,

40, 42 in 44, Resljevo cesto ter Slomškovo in Kotnikovo
ulico. Na celotnem območju so dovoljeni naslednji posegi:

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah;
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljšave);
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih

objektih v okviru osnovne namembnosti funkcionalne enote,

obstoječih stanovanjskih enot nad pritličjem ni dopustno
spreminjati v poslovne prostore;

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez;

– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zeleni-
ce, pešpoti in ploščadi;

– postavitev mikrourbane opreme.
Namenska raba: Stanovanjski in poslovni program z

javnim programom v pritličju.

13. člen
CO 5/3 Zdravstveni dom
Funkcionalna enota F1
Obsega površine med Kotnikovo ulico, Masarykovo

cesto in Metelkovo ulico do karejske pozidave na jugu.
Zgrajeno območje definirajo objekti Zdravstvenega doma ob
Metelkovi ter Iskre in samskega doma ob Kotnikovi. Na
celotnem območju so dovoljeni naslednji posegi:

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah;
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljša-

ve), nadomestne gradnje;
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih

objektih v okviru osnovne namembnosti funkcionalne enote,
obstoječih stanovanjskih enot nad pritličjem ni dopustno
spreminjati v poslovne prostore;

– novogradnje, dozidave obstoječih objektov;
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo

stavbnega zemljišča;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez;
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zeleni-

ce, pešpoti in ploščadi;
– postavitev mikrourbane opreme.
Merila in pogoji za novogradnje:
Namenska raba: Poslovni, poslovno stanovanjski ali

stanovanjski program z javnim programom v pritličju. Javni
program je dopusten tudi v drugih etažah.

Podzemna raba: Podzemna garaža v najmanj treh eta-
žah v gabaritih, ki so označeni na regulacijski karti.

Izraba: FSI do 2.3;
Višinski gabarit (H): Višina objektov je razvidna v regula-

cijski karti. Ob Masarykovi se višina zaključnega venca rav-
na po zaključnem vencu objekta Plečnikove zavarovalnice.

Povezave: Urgentni dovoz motornih vozil do objekta in
v podzemno garažo je predviden z Metelkove ali Kotnikove
ulice. Napajanje objektov je izključno v kleti.

Peš in kolesarska povezava sta v nivoju ob Masarykovi
cesti, Metelkovi in Kotnikovi ulici ter v osi pešpoti V-Z in S-J
označeni v regulacijski karti.

Oblikovanje: Postavitev objektov ob Masarykovi upo-
števa gradbeno linijo objekta “Miklič“. Oblikovanje objektov
naj upošteva predvideno kvalitetno podobo Masarykove kot
bulvarja. Obvezna je oblikovno in materialno kvalitetna ob-
delava objektov, oblikovno jasna in poudarjena artikulacija
pritličja, ki se ob Masarykovi ravna po višini pritličnega ven-
ca Plečnikove zavarovalnice. Pri oblikovanje parternih povr-
šin se upošteva os Friškovca.

Za predvideno pozidavi ob Masarykovi cesti je treba
razpisati arhitekturni natečaj.

14. člen
CO 5/3 Zdravstveni dom
Funkcionalna enota F2
Obsega površine med Metelkovo, Slomškovo in Kotni-

kovo ulico ter Zdravstvenim domom. Na celotnem območju
so dovoljeni naslednji posegi:

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah;
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljšave);
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– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih
objektih v okviru osnovne namembnosti funkcionalne enote,
obstoječih stanovanjskih enot ni dopustno spreminjati v po-
slovne prostore;

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez;

– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zeleni-
ce, pešpoti in ploščadi;

– postavitev mikrourbane opreme.
Namenska raba: Stanovanjski program z javnim pro-

gramom v pritličju; gostinstvo je dopustno le v vogalnih
lokalih.

15. člen
CO 5/4 Metelkova
Funkcionalna enota F1
Obsega površine med Masarykovo cesto ter Maistro-

vo in Metelkovo ulico do karejske pozidave nekdanje voja-
šnice na jugu. Na celotnem območju so dovoljeni naslednji
posegi:

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah;
– adaptacije (funkcionalne izboljšave);
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih

objektih v okviru osnovne namembnosti funkcionalne enote
tudi pri objektu bivših zaporov, ki se ga ohrani kot mestni,
državni, zgodovinski in pričevalni spomenik, kateremu se da
ustrezna osnovna programska in vsebinska dejavnost in na-
meni za mladinski hotel;

– novogradnje;
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo

stavbnega zemljišča;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez;
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zeleni-

ce, pešpoti in ploščadi;
– postavitev mikrourbane opreme.
Merila in pogoji za novogradnje:
Namenska raba: Kulturni, izobraževalni in poslovni pro-

gram z javnim programom v pritličju, mladinski hotel.
Podzemna raba: Podzemna garaža v najmanj treh eta-

žah v gabaritih, ki so označeni na regulacijski karti.
Izraba: FSI do 2.0.
Višinski gabarit (H): Višina objektov je razvidna v regula-

cijski karti. Ob Masarykovi se višina zaključnega venca rav-
na po zaključnem vencu objekta Plečnikove zavarovalnice.

Povezave: Urgentni dovoz motornih vozil do objekta in
v podzemno garažo je predviden z Metelkove ali Maistrove
ulice. Napajanje objektov je izključno v kleti.

Peš in kolesarska povezava sta v nivoju ob Masarykovi
cesti, Metelkovi in Maistrovi ulici ter v osi pešpoti V-Z in S-J
označeni v regulacijski karti.

Območje je v nivoju prve kleti z javnim programom
povezano z območjem nekdanje vojašnice oziroma s funk-
cionalno enoto 2.

Oblikovanje: Postavitev objektov ob Masarykovi upo-
števa gradbeno linijo objekta “Miklič“. Oblikovanje objektov
ob Masarykovi naj upošteva predvideno kvalitetno podobo
Masarykove kot bulvarja. Obvezna je oblikovno in material-
no kvalitetna obdelava objektov, oblikovno jasna in poudar-
jena artikulacija pritličja, ki se ob Masarykovi ravna po višini
pritličnega venca Plečnikove zavarovalnice. Pri oblikovanju
parternih površin se upošteva os Friškovca.

Za predvideno pozidavo ob Masarykovi cesti je treba
razpisati arhitekturni natečaj.

16. člen
CO 5/4 Metelkova
Funkcionalna enota 2
Obsega površine med Slomškovo, Maistrovo in Metel-

kovo ulico do zaključka karejske pozidave nekdanje vojašni-
ce. Na celotnem območju so dovoljeni naslednji posegi:

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah;
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljša-

ve), nadomestne gradnje;
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih

objektih v okviru osnovne namembnosti funkcionalne enote;
– novogradnje, dozidave obstoječih objektov;
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo

stavbnega zemljišča;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez;
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zeleni-

ce, pešpoti in ploščadi;
– postavitev mikrourbane opreme.
Merila in pogoji za novogradnje:
Namenska raba: Kulturni in poslovni program z javnim

programom v prvi kleti.
Podzemna raba: Podzemna garaža v najmanj treh eta-

žah v gabaritih, ki so označeni na regulacijski karti.
Izraba: FSI do 2.0.
Višinski gabarit (H): Višina zaključnega venca dozidav

se ravna po višini zaključnega venca obstoječih objektov.
Ostale novogradnje se prilagajajo obstoječi pozidavi.

Povezave: Dovoz motornih vozil do objekta in v pod-
zemno garažo je predviden z Metelkove ali Maistrove ulice.
Napajanje objektov je izključno v kleti.

Peš in kolesarska povezava sta v nivoju ob Metelkovi in
Maistrovi ulici ter v osi pešpoti V-Z in S-J označeni v regula-
cijski karti.

Območje je v nivoju prve kleti z javnim programom
povezano s severnim območjemoziroma s funkcionalno
enoto 1.

Oblikovanje: Oblikovanje objektov naj sooblikuje pred-
videno kvalitetno podobo novega prostora – trga. Obvezna
je oblikovno in materialno kvalitetna obdelava objektov, obli-
kovno jasna in poudarjena artikulacija pritličja. Vse dozidane
fasade južnega dela naj imajo izraženo dvojno merilo. Na
odprtih prostorih ni dopustno izvajanje prireditev z avdiovi-
zuelnimi efekti, kot na primer koncerti, množični javni shodi,
prireditve z reprodukcijo zvoka in podobno. Pritlični del ali
odprti prostor kareja je javni prostor, namenjen kulturi, pod
njim je javni program. V sredini kareja se predvidi poglobljen
atrij, ki določa etažo spodaj. Na prostih površinah med
objekti se zahteva ureditev kvalitetnih zelenih in tlakovanih
površin s predvidenimi peš povezavami na sosednja območ-
ja v smeri S–J in V–Z;

Prenova območja se izvaja na podlagi prvonagrajene
urbanistično arhitekturne natečajne rešitve.

V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ

17. člen
Gradbene parcele se v lokacijski dokumentaciji določi-

jo na podlagi arhitekturno urbanistične rešitve posamezne
funkcionalne enote upoštevajoč:

– namembnost in velikost objekta,
– poteke komunalnih vodov,
– dostope in dovoze,
– intervencijske površine,
– funkcionalno zelenje.
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Funkcionalna zemljišča k obstoječim objektom so pri-
kazana v karti štev. 8 katastrski načrt z mejami funkcionalnih
površin v merilu 1:1000.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

18. člen
Ceste
Nove in obstoječe prometnice, ki bodo rekonstruirane

in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti,
imajo določene regulacijske linije, ki obsegajo zemljišče
potrebno za izvedbo bodoče prometnice.

Vse nove ureditve so podrejene vizualni podobi ulic.
Vozišča za motorni promet se dopolnjujejo z vzdolžnim par-
kiranjem in drevoredi hkrati pa so namenjene tudi kolesar-
jem. Podaljšek Friškovca je namenjen le pešcem in kolesar-
jem (služi lahko za urgentni promet).

Maistrova, Metelkova in Kotnikova ulica ter Resljeva
cesta so priključene na Masarykovo cesto. Znotraj obodne-
ga cestnega sistema so dopustne:

– urgentne poti (urgentne poti so lahko hkrati tudi peš-
poti),

– pešpoti,
– kolesarske poti,
– uvozi v podzemne garaže.

19. člen
Normalni profili cest:
C1 – Metelkova ulica:
zahodni pločnik 2 m
zelenica 2 m
vozišče 2 x 4 m
zelenica 2 m
vzhodni pločnik 3 m
C2 – Kotnikova ulica:
enosmerni del:
pločnik 3 m
parkiranje 2 m
vozišče 4 m
parkiranje 2 m
pločnik 3 m
dvosmerni del:
pločnik 3 m
vozišče 2 x 4 m
pločnik 3 m
C3 – povezava Kotnikova – Metelkova ulica:
severni pločnik 2 m
parkiranje 2 m
vozišče 5 m
zelenica 2 m
južni pločnik 2,5 m
C4- pešpoti in servisne ceste:
pešpot z zelenicami 8,5 m
servisna cesta zdr. dom 5 m

20. člen
Mirujoči promet
Mirujoči promet se rešuje v kletnih etažah praviloma z

enim uvozom v posamezni funkcionalni enoti. Uvozi v pod-
zemne parkirne površine naj bodo locirani ob priključnih
cestah na Masarykovo cesto. Pri vseh novogradnjah in spre-
membah namembnosti je treba zagotoviti zadostno število
parkirnih mest v okviru funkcionalne enote oziroma parcele
uporabnika.

Mirujoči promet za obstoječe objekte se rešuje na
funkcionalnem zemljišču uporabnika, če ni mogoče parkir-
nih površin zagotoviti v kletnih etažah.

Primanjkljaj parkirnih mest je možno nadomestiti tudi v
sosednji funkcionalni enoti, ob soglasju uporabnika te enote
in na podlagi prometne preveritve celotnega območja. Ena-
ko velja, če uporabnik rešuje vprašanje mirujočega prometa
v mestnih javnih garažah.

Parkirišča morajo biti realizirana sočasno z načrtova-
nim gradbenim posegom.

Pri načrtovanju parkirnih površin je treba načrtovati za-
saditve drevja in vključevati ureditve zelenih površin.

Parkirna mesta na nivoju terena so namenjena postan-
ku oziroma kratkotrajnemu parkiranju, ki se vrši v skladu s
predpisanimi režimi za mesto Ljubljana.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE TER TELEKOMUNIKACIJE

21. člen
Komunalni vodi
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječo ali no-

vozgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo ter upo-
števati predpisane odmike od posameznih vodov in naprav.

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja so
za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in ute-
meljene tolerance v poteku tras in njih dimenzioniranju, če
so le-te utemeljene zaradi toleranc gabaritov objektov, etap-
nosti gradnje ali ekonomskih razlogov.

Vsi obstoječi in predvideni komunalni vodi morajo imeti
zagotovljene predpisane odmike od drugih komunalnih vo-
dov in naprav, odmike od ostalih objektov in drevja ter ustre-
zen varovalni pas. Omrežje naj praviloma poteka po javnih
prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je
omogočeno nemoteno vzdrževanje. Omrežje naj omogoča
neposredno priključevanje porabnikov.

22. člen
Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacija za odpadno in padavinsko vodo se bo

navezovala na že zgrajeno kanalsko mrežo. Ta vodi v zbiral-
nik A0, ki poteka v levem bregu Ljubljanice.

Kanalizacija na obravnavanih območjih je deloma zgra-
jena in je mešanega sistema tako, da se v kanal vodijo vse
odpadne in padavinske vode.

Priključevanje objektov je možno z direktnim priključ-
kom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtoke iz klet-
nih etaž se priključuje samo preko črpališč.

Vse padavinske vode iz utrjenih voznih površin se vodi-
jo v kanalizacijo preko cestnih požiralnikov opremljenih s
peskolovom in lovilcev olj.

Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, stru-
pene, vnetljive ali agresivne snovi, se morajo pred priključ-
kom na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stopnje one-
snaženosti skladno z veljavnimi normativi.

Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih
materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji. Pred zasipom
novo zgrajenih kanalov (z nastavki priključkov) mora biti izvr-
šen preizkus na vodotesnost.

23. člen
Vodovodno omrežje
Ureditvena območja CO 5/2, 3, 4 se oskrbujejo z

vodo iz centralnega vodovodnega sistema. Glavni napajal-
ni vod za obravnavana območja je DN 400 po Slomškovi
oziroma Pražakovi ulici, ki bo na zahodni strani priključen
na DN 400 po Dunajski cesti. Na vzhodni strani se napaja
iz primarnega vodovoda DN 300/200, ki priteka iz vodar-
ne Hrastje.
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Vodovod DN 80, ki poteka po Masarykovi cesti ob
južni strani železniške postaje je treba sanirati.

Vodovodno omrežje v ureditvenih območjih CO 5/2,
3, 4 mora biti zasnovano in dimenzionirano tako, da bo:

– nudilo zadostno požarno zaščito skladno z veljavnimi
pravilniki in normativi,

– omogočilo neposredno priključevanje porabnikov in
– zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov,

komunalnih naprav, vodov in drevja.
Pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji obstoječe-

ga vodovodnega omrežja je treba preveriti in po potrebi
obnoviti vodovode, ki ne ustrezajo veljavnim pravilnikom ter
obnoviti hišne priključke.

Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov in
v skladu z geotehničnimi pogoji. Pred zasipom novo zgraje-
nih vodovodov mora biti izvršen tlačni preizkus.

24. člen
Vročevod
Vsa obravnavana območja so na vplivnem območju

sistema daljinskega ogrevanja. Vse novogradnje in obstoječi
objekti se morajo obvezno priključiti na daljinski sistem oskr-
be s toplotno energijo za ogrevanje, pripravo sanitarne vode
in tehnološke potrebe.

Zaradi gradnje novih objektov je treba prestaviti obsto-
ječi primarni vročevod DN 250 na odseku od Kotnikove
ulice do severozahodnega vogala Zdravstvenega doma Cen-
ter.

Za celovito napajanje obravnavanih območij je treba
zgraditi nove vročevode po delu Resljeve ceste, Metelkove
ulice, Maistrove ulice in novem delu Kotnikove ulice.

Za priključitev objektov je treba zgraditi priključne vro-
čevode in toplotne postaje.

25. člen
Plinovod
Vsa obravnavana območja so na vplivnem območju

sistema daljinske oskrbe s plinom. Plin je možno uporabiti le
za kuho in za tehnološke potrebe.

Za zagotavljanje celovite oskrbe s plinom je treba zgra-
diti plinovoda DN 100 po novem delu Kotnikove ulice in
med Kotnikovo ulico in Resljevo cesto.

26. člen
Električno omrežje
Za elektrifikacijo območja je treba zgraditi šest novih

transformatorskih postaj (TP), v vsakem območju urejanja
po dve. Če bo v območju urejanja CO 5/4 Vojašnica 4. julij
(Metelkova) obstoječa TP Vojašnica porušena, jo je treba
nadomestiti s tretjo TP v tem območju. Vse TP morajo biti v
sklopu objektov in ne kot samostojni objekti.

Za vključevanje novih TP v elektroenergetsko omrežje
je treba zgraditi 10 kV kabelsko kanalizacijo po južnem robu
Masarykove ceste ter ustrezne povezave do novih TP.

27. člen
Telekomunikacije
Celotno omrežje bo priključeno na obstoječo telefon-

sko centralo RATC Center II na Cigaletovi ulici.
Za napajanje območja je treba povečati kabelsko kana-

lizacijo po Masarykovi cesti in po delu južno od objekta
Iskre. Po delu Resljeve ceste, po novem delu Kotnikove
ulice ter po Metelkovi in Maistrovi ulici je treba zgraditi novo
kabelsko kanalizacijo.

V območju urejanja CO 5/4 je treba iz vojašnice 4. julij
(Metelkova) preusmeriti žične telefonske povezave, katere
so bile v uporabi do leta 1991 in sicer iz Metelkove na sedež
Ministrstva za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

28. člen
Javna razsvetljava
Vse javne prometne površine, parkirne površine in po-

vršine namenjene pešcem je treba opremiti z javno razsvet-
ljavo. Predvidena javna razsvetljava se bo napajala iz obsto-
ječih in predvidenih prižigališč.

VIII. VAROVANJE OKOLJA

29. člen
Odstranjevanje odpadkov
Pri odstranjevanju odpadkov je treba upoštevati predpi-

se s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki. Komunal-
ne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Vsi objekti morajo
biti opremljeni s kontejnerji tako, da je možno sortiranje
vseh vrst odpadkov (posebno za cono zdravstva) in reden
odvoz na za to določena odlagališča. Odjemna oziroma
zbirna mesta morajo biti praviloma locirana znotraj funkcio-
nalne enote oziroma gradbene parcele povzročitelja komu-
nalnih odpadkov, prometno dostopna, zaščitena z nadstre-
šnico ter opremljena z vodo za občasno čiščenje in odto-
kom z lovilcem olj.

Za dejavnosti s področja gostinstva in drugih je treba
ustrezno razmaščevanje odpadnih voda ter zagotoviti ustrez-
no zbiranje in odvoz organskih odpadkov.

Za posebne, infektivne in radioaktivne odpadke je tre-
ba zagotoviti ustrezne načine hranjenja in zagotoviti njihovo
odlaganje oziroma uničenje v skladu s predpisi.

30. člen
Varstvo pred hrupom
Na obravnavanih območjih vrednosti ravni hrupa ne

smejo presegati mejnih ravni hrupa za III. Območje (60dBA
dnevno in 50dBA nočno) po uredbi o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju.

V primeru, da gre v objektu za mešan program (javno
pritličje, stanovanja v nadstropju) je treba zagotoviti ustrezno
protihrupno zaščito med pritličjam in ostalimi etažami.

Ob izdelavi lokacijske dokumentacije se pridobijo de-
talnejši izračuni za določitev natančne protihrupne zaščite in
predpišejo potrebne pasivne zaščite objektov z ustrezno
izolacijo oken in fasad.

31. člen
Varovanje zraka
Predvideti je treba ustrezno prezračevanje podzemnih

garaž in gostinskih lokalov. Prezračevanje objektov je treba
speljati nad strehe objektov. Prezračevanje podzemnih ga-
raž je treba izvesti z odvodnimi kanali za odvod dima in
toplote z izpustom nad teren ter odvod CO nad strehe ob-
jektov.

32. člen
Varovanje podtalnice
Območje je v 3. varstvenem pasu vodnih virov. Pri vseh

posegih v prostor je treba upoštevati zahteve glede varstva
podtalnice in zaščite okolja. Pred vsakim posegom v prostor
si mora investitor pridobiti pozitivno mnenje pristojne službe
o vplivu posega v prostor na vodne vire. Za posege globje
od ene kleti se pogoji za varovanje podtalnice določijo na
podlagi hidrogeološkega poročila.

Objekti in zunanje površine morajo biti zasnovani tako,
da ni možno nikakršno onesnaževanje podtalnice. Manipu-
lativne površine, parkirišča in transportne poti morajo biti
utrjene in kanalizirane.
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Transformatorske postaje v katerih bodo nameščeni
oljni transformatorji, morajo uporabljati bio razgradljivo olje.
Lovilne oljne jame morajo biti izvedene vodo in olje tesno.
V projektu za izvedbo je treba določiti količino v posamez-
nem transformatorju vsebovanega olja ter volumen oljne
jame.

33. člen
Osončenje
Pri vseh novih gradnjah morajo biti zagotovljeni mini-

malni pogoji naravne osvetlitve in osončenja bivalnih pro-
storov.

IX. POGOJI ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO PRED POŽAROM

34. člen
Do vseh objektov na obravnavanih območjih mora biti

zagotovljen dostop in prostor za delovanje intervencijskih
vozil. Širina intervencijskih poti na mestih potrebnih za delo-
vanje intervencijskih vozil mora biti najmanj 3 m utrjene
površine in 2 m površine brez zaprek, na dostopih pa mini-
malno 3,5 m. Odmiki poti od objektov morajo biti 3 do 9 m.
Minimalni radij obračanja mora biti 11,5 m.

Vse intervencijske poti morajo omogočati krožno vož-
njo. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na
10 t osnega pritiska. Armirano betonske plošče pod inter-
vencijskimi potmi, ki potekajo preko kleti morajo biti dimen-
zionirane kot mostovi DIN 1027.

Zasaditve med intervencijskimi potmi in objekti so lah-
ko izvedene kot nizke grmovnice ali manjše oblikovano drev-
je, zasajeno na medsebojni razdalji večji od 8 m.

Zgrajeno mora biti protipožarno hidrantno omrežje z
ustreznim številom hidrantov in ustrezno količino vode.

V načrtovanih novogradnjah je obvezna ojačitev plošče
nad kletjo, tako da bi zadržala rušenje objekta.

V postopku priprave lokacijske dokumentacije mora
biti izdelana strokovna požarnovarnostna ocena gradnje ozi-
roma posegov v prostor.

X. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

35. člen
Treba je ohraniti:
– dvostranski lipov drevored ob Metelkovi in Taboru,
– lipo pri Zdravstvenem domu na Metelkovi 9,
– tri divje kostanje v sklopu Maistrove,
– dve platani na križišču Tabora in Metelkove,
– platano na križišču Tabora in Rozmanove.

XI. ETAPNOST IZVAJANJA PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJEV

36. člen
Gradnje in zunanje ureditve v različnih funkcionalnih eno-

tah niso časovno soodvisne. Objekte v posameznih funkcio-
nalnih enotah je dopustno graditi postopno, s pripadajočo
zunanjo ureditvijo ter prometno in komunalno infrastrukturo.

XII. KONČNE DOLOČBE

37. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje,

– Upravni enoti Ljubljana, izpostava center,
– Krajevnih skupnostih za katere veljajo določila tega

odloka.
38. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odlok o zazidalnih načrtih za območji urejanja

CO 5/2 Plinarna in CO 5/3 Zdravstveni dom (Uradni list RS,
št. 8/90);

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88,
21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94,
34/96, 22/98) v delu, ki se nanaša na območje urejanja
CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova) in CT 32 za funkcio-
nalne enote 4, 5 in 6.

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 30-14/97
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.

Predsednik
 Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij ovačič l. r.

3588. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju 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 in 44/97) in 26. 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 33. seji dne 24. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89 in
Uradni list RS, št. 58/92, 70/95) se na koncu 1. člena pika
spremeni v vejico in doda besedilo:

“spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje, ki
jih je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem,
Ljubljana, Dunajska 158, pod št. 14/94 v februarju 1998.”

2. člen
V 2. členu se v besedilu desete alinee črta beseda “-

del”.

3. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se za 3. točko doda

4. točka, ki se glasi:
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“4. Meje območij urejanja in morfoloških enot v merilu
1:1000 ter regulacijske karte za posege v prostor v merilu
1:1000 za območji urejanja ŠS 6/8 – del Zgornje Vižmarje
in ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje; Genius loci, proj. št. 14/94, v
februarju 1998.”

4. člen
V 19.a členu se v prvem odstavku za besedo “Šentvid”

postavi vejica in črta veznik “in”; za besedo “Športoprema”
se doda besedilo:

“ in ŠS 6/8 – del Zgornje Vižmarje ter ŠS 6/9 Spodnje
Vižmarje”.

5. člen
V 25. členu se na koncu tretje alinee pika nadomesti z

vejico in doda četrta alinea, ki se glasi:
“- razmerje med pozidanimi in prostimi površinami ne

sme presegati 40:60 v korist prostih površin gradbene par-
cele”.

6. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območju urejanja ŠS 6/8 – del Zgornje Vižmarje

veljajo naslednja posebna merila:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2A/3
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidave obstoječih objektov,
– adaptacije podstrešij v stanovanja brez spremembe

višinskih gabaritov obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, ru-

šitve, nadomestne gradnje ter vzdrževalna dela,
– postavitev reklamnih znamenj, turističnih oznak in

spominskih obeležij,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez,
– urejanje zelenic in drugih zunanjih površin.
Morfološke enote 2B/1, 2B/2, 2B/3, 2B/4
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– adaptacije podstrešij v stanovanja brez spremembe

višinskih gabaritov obstoječih objektov,
– dozidave krajnih objektov v nizu z oznakami D3, D6

in D8,
– rekonstrukcije, adaptacije in dozidave obstoječih ob-

jektov, rušitve, nadomestne gradnje ter vzdrževalna dela,
– postavitev reklamnih znamenj, turističnih oznak in

spominskih obeležij,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez,
– urejanje in gradnja zelenic, otroških igrišč in pešpoti.
Morfološka enota 8C/1
V območju je poleg posegov, ki so dovoljeni v morfo-

loških enotah z oznako 8, dovoljena še gradnja posameznih
individualnih stanovanjskih objektov. Pred realizacijo teh po-
segov je potrebno izdelati strokovno rešitev, s katero se
utemelji poseg v prostor (gabaritni pogoji, prometna in ko-
munalna ureditev). Strokovno rešitev naroči lastnik (lastniki)
gradbenih parcel, verificira jo pristojna služba za urbanizem.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-
stor:

Morfološke enote 2B/1, 2B/2, 2B/3, 2B/4
Pri adaptacijah podstrešij je možna uporaba strešnih

oken, kukrli ali frčade niso dovoljeni.
Dodatna merila:
a) Vrste posegov v prostor:
Morfološka enota 2B/4
Na posebej označeni zeleni površini je možno samo:

– urejanje otroškega igrišča, urejanje zelenih površin,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez.
Morfološka enota 2D/1
Gradnja hlevov ni dovoljena, dovoljene so le adaptacije

in vzdrževanje obstoječih.
Morfološke enote 6A/1, 6A/2, 6A/3
Dovoljena je gradnja obrtnih, servisnih, poslovnih in

stanovanjskih objektov ter ostali posegi v prostor, določeni v
9.a členu odloka.

Novogradnje in spremembe namembnosti so dovolje-
ne, če ne povzročajo prekomernih motenj v bivalnem oko-
lju, in če niso ekološko sporne.

Parkirne površine je treba zagotoviti na funkcionalnem
zemljišču objekta.

V morfološki enoti 6A/2 je posebej določeno območ-
je, ki je namenjeno samo parkiranju.

Na posebej označenih zelenih površinah v morfološki
enoti 6A/1 je možno samo:

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,

– urejanje zelenic in drugih zunanjih površin.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor:
Morfološka enota 2A/2
Možni so prostostoječi stanovanjski objekti, dvojčki ter

vrstne hiše.
Maksimalna etažnost je P+1+M.
Naklon streh se prilagaja naklonu obstoječih objektov v

ulici.
Morfološka enota 2A/3
Objekte je možno povečati do dvakratnega obstoječe-

ga horizontalnega gabarita.
Pri dozidavah je obvezna prilagoditev horizontalnih in

vertikalnih gabaritov ter naklona strešin obstoječim.
Morfološka enota 2A/4
Vsi objekti morajo biti enotno oblikovani, kar je treba

zagotoviti z enotno urbanistično, prometno in komunalno
rešitvijo, ki bo podlaga za izdelavo lokacijske dokumentaci-
je. Dovoljeni so največ trije stavbni tipi, ki naj pri oblikovanju
uporabljajo enotne stavbne člene. Najmanjše območje enot-
ne rešitve določi pristojna mestna služba za urbanizem.
Stroške za izdelavo enotne rešitve plačajo investitorji. Reši-
tev verificira pristojna mestna služba za urbanizem.

Maksimalna etažnost je P+M. Strehe morajo biti dvo-
kapnice v naklonu 35° do 40°, kritina opečna ali strešniki
temne barve. Ograje morajo biti enake.

Morfološke enote 2B/1, 2B/2, 2B/3, 2B/4
Dozidave krajnih objektov v nizu z oznako D3 so lahko

široke maksimalno 3 m, dozidave z oznako D6 6 m, dozida-
ve z oznako D8 pa 8 m. Dozidave morajo biti izvedene po
celotni višini objekta in pokrite s streho v isti višini in naklonu
kot strehe obstoječih objektov.

Nadstrešnice na vhodni strani objektov so lahko maksi-
malne dimenzije 2,5 x 5 m. Izvedene morajo biti kot enokap-
nice z naklonom 15° v smeri od objekta.

Pri prizidavah je potrebno ustrezno urediti obstoječe
kabelske elektro omarice, ki se nahajajo na končnih fasa-
dah obstoječih objektov.

Morfološka enota 2D/1
Maksimalna etažnost P+1+M. Tlorisno morajo biti ob-

jekti vzdolžno zasnovani, minimalno razmerje med krajšo in
daljšo stranico je 1:1,5. Strehe morajo biti dvokapnice v
naklonu 35° do 40°, kritina opečna ali strešniki temne bar-
ve. Sleme mora biti v vzdolžni smeri.

Morfološke enote 6A/1, 6A/2, 6A/3
Možni so prostostoječi objekti in dvojčki.
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Maksimalna etažnost je P+1+M. Maksimalna višina za-
ključnega venca je 7 m.

Naklon streh se prilagaja naklonu obstoječih objektov v
ulici.

c) Parcelacija
Na območjih, kjer odlok oziroma regulacijska karta

priporoča novo parcelacijo (2A4), je treba izdelati enotno
urbanistično, prometno in komunalno rešitev, ki lahko pred-
lagano parcelacijo tudi spreminja. Dokler le-ta ni izdelana,
so možni posamezni posegi v prostor le v skladu s parcelaci-
jo, določeno na regulacijski karti.

č) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju urejanja se varuje naslednja kulturna in na-

ravna dediščina:
1. kapela v kržišču Tacenske in Medenske ceste,
2. kapela v križišču Vižmarske poti in Tacenske ceste,
3. leseno znamenje ob Vižmarski poti v križišču z Bob-

narjevo potjo,
4. leseno znamenje v križišču Tacenske ceste in Brez-

nikove ulice,
5. stavbni kompleks s prostimi zelenimi površinami ter

visokodebelnim drevjem (vse lipe) na Medenski cesti št. 6,
6. dva divja kostanja na dvorišču hiše Medenska cesta

št. 8,
7. spominska plošča, posvečena štirim žrtvam NOV,

Vižmarska pot 22,
8. spominska plošča partizanskemu pesniku Tonetu

Pipanu-Črtomiru, Kozlarjeva pot 34.
d) Prometno urejanje
Javne prometnice so odseki, označeni z oznakami C1,

C2, C3, interne dostopne prometnice so odseki, označeni
s C4, C5. Prečni profili so določeni z regulacijskimi linijami.

Za vse posege znotraj regulacijskih linij prometnic je
treba pridobiti soglasje upravljalca cest. Pri novogradnjah in
spremembah namembnosti je treba zagotoviti ustrezno šte-
vilo dodatnih parkirnih mest.

Pri urejanju obstoječih cest se upoštevajo dejanske
razmere na terenu.

e) Komunalno urejanje
Vsi obstoječi in predvideni vodi morajo imeti zagotovlje-

ne predpisane odmike od drugih komunalnih vodov in na-
prav, odmike od ostalih objektov in drevja ter ustrezni varo-
valni pas. Omrežje naj praviloma poteka po javnih prometnih
površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno
nemoteno vzdrževanje. Omrežje naj omogoča neposredno
priključevanje porabnikov. Pred izdelavo lokacijske doku-
mentacije je treba ob upoštevanju predhodnih pogojev za
posamezne posege v prostor in priključevanje novih porab-
nikov ter obnovo oziroma gradnjo vodovodov in kanalizacije
pridobiti programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih
izdela JP Vodovod–Kanalizacija.

Vodovod
Sekundarno vodovodno omrežje je treba dopolniti ta-

ko, da bo sposobno prevajati zadostne količine požarne
vode in da bo omogočeno direktno priključevanje posamez-
nih objektov. Ob obnovah in novogradnjah vodovodov je
treba zagotoviti, da bo hidrantno omrežje dimenzionirano v
skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).

Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi
pogoji in iz atestiranih materialov. Pred zasipom novozgraje-
nih vodovodov mora biti izveden tlačni preizkus.

Kanalizacija
Kanalski sistem na obravnavanem območju je mešan.

Nanj se priključujejo komunalne odpadne vode iz hiš in
padavinske odpadne vode iz utrjenih javnih površin. Pada-
vinske vode se ponikajo.

Vsi kanali so priključeni na zbiralnik Vižmarje, ki vodi na
čistilno napravo Brod.

Sekundarna kanalizacija naj poteka po javnih promet-
nih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogoče-
no vzdrževanje kanalov. Pri načrtovanju izrabe prostora je
potrebno upoštevati ustrezne odmike od primarnega kanala
(2 x 5 m) in sekundarnih kanalov.

Pri načrtovanju in izvedbi kanalizacije je potrebno upo-
števati veljavne predpise in pravilnike, ki veljajo za kanaliza-
cijo na območju Ljubljane. Odpadne vode se morajo pred
priključkom na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stop-
nje onesnaženosti, po veljavnih uredbah o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.

Delavnice ali kurilnice centralnih kurjav na olje morajo
imeti lovilce olj.

Priključevanje objektov je možno z direktnim priključ-
kom samo za odtoke iz pritličij in nadstropij. Priključevanje iz
kletnih etaž je možno samo preko črpališč. Kanalizacija
mora biti zgrajena vodotesno in v skladu z geotehničnimi
pogoji. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvr-
šen preizkus vodotesnosti.

Toplotna energija
Predvidena je oskrba območja s plinom.
Električno omrežje
V morfološki enoti 6A/3 bo potrebno zaradi povečave

obtežbe zgraditi novo TP 10/0,4 kV. Za napajanje dopolnil-
ne gradnje bo potrebno ustrezno ojačati obstoječe nizkona-
petostno omrežje.

f) Varovanje okolja
Varstvo pred hrupom
V območju velja III. stopnja varstva pred hrupom sklad-

no z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95, 66/96).

Varovanje podtalnice
Območje leži v III., deloma v II. varstvenem pasu vod-

nih virov, zato mora biti v postopku priprave lokacijske doku-
mentacije za poslovno in gospodarsko dejavnost izdelana
ocena o ustreznosti posega. Rezultati ocene so podlaga za
dovolitev konkretnega posega v prostor.

Parkirišča, manipulativne in transportne površine mora-
jo biti utrjene, obdane z dvignjenimi robniki in kanalizirane.
Odtoki iz teh površin morajo biti opremljeni z lovilci olj.

Odstranjevanje odpadkov
Vse dopustne nevarne snovi morajo biti skladiščene

nad terenom. Na posamezni lokaciji se ne sme skladiščiti
odpadkov več kot za enkraten odvoz.”

7. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območju urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje veljajo

naslednja posebna merila:
a) Vrste posegov v prostor:
Morfološke enote 2B/1, 2B/2 in 2B/3
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– adaptacije podstrešij v stanovanja,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov brez

spremembe gabaritov streh, rušitve, nadomestne gradnje
ter vzdrževalna dela,

– dozidave krajnih objektov v nizu z oznakami D3
in D6,

– postavitev nadstrešnic na vhodni strani objektov,
– postavitev reklamnih znamenj, turističnih oznak in

spominskih obeležij,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez,
– urejanje zelenic, otroških igrišč in pešpoti.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor:
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Morfološke enote 2B/1, 2B/2 in 2B/3
Pri adaptacijah podstrešij je možna uporaba strešnih

oken, kukrli ali frčade niso dovoljeni.
in dodatna merila:
a) Vrste posegov v prostor:
Morfološka enota 2A/2
Gradnja hlevov ni dovoljena, dovoljene so le adaptacije

in vzdrževanje obstoječih.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor:
Morfološka enota 2A/1
Možni so prostostoječi objekti in objekti dvojčki.
Maksimalna etažnost je P+1+M. Strehe morajo biti

dvokapnice z naklonom 35° do 40°, kritina opečna ali iz
drugačnih strešnikov temne barve.

Morfološka enota 3A/1
Poleg dejavnosti, navedenih v 8.a členu, so dovoljeni

tudi prostostoječi stanovanjski objekti ali objekti v nizu, ki
tvorijo funkcionalno celoto (stanovanjski objekt-gospodarski
objekt). Tlorisno morajo biti objekti zasnovani vzdolžno, mi-
nimalno razmerje med krajšo in daljšo stranico je 1:1,5.
Maksimalna etažnost je P+M. Strehe morajo biti dvokapnice
z naklonom 35° do 40°, kritina opečna ali iz drugačnih
strešnikov temne barve. Smer slemena mora biti v vzdolžni
smeri.

Morfološka enota 3A/2
Poleg dejavnosti, navedenih v 8.a členu, so dovoljeni

tudi prostostoječi stanovanjski objekti, dvojčki ali objekti v
nizu.

Maksimalna etažnost je P+1+M. Podstreha se izvede
brez kolenčnega zidu. Strehe morajo biti dvokapnice z na-
klonom 35° do 40°, kritina opečna ali iz drugačnih strešni-
kov temne barve.

Objekti morajo biti enotno oblikovani, kar je potrebno
zagotoviti z enotno urbanistično, komunalno in prometno
rešitvijo, ki bo podlaga za izdelavo lokacijske dokumentaci-
je. Najmanjše območje enotne rešitve določi pristojna mest-
na služba za urbanizem. Stroške za izdelavo enotne rešitve
plačajo investitorji.

Morfološke enote 2B/1, 2B/2, 2B/3
Dozidave krajnih objektov v nizu z oznako D3 so lahko

široke maksimalno 3 m, dozidave z oznako D6 pa 6 m.
Dozidave morajo biti izvedene po celotni višini objekta in
pokrite s streho v isti višini in naklonu kot strehe obstoječih
objektov.

Nadstrešnice na vhodni strani objektov so lahko maksi-
malne dimenzije 2,5 x 5 m. Izvedene morajo biti kot enokap-
nice z naklonom 15° v smeri od objekta.

Pri prizidavah je potrebno ustrezno urediti obstoječe
kabelske elektro omarice, ki se nahajajo na končnih fasa-
dah obstoječih objektov.

c) Parcelacija
Na območjih, kjer odlok oziroma regulacijska karta

priporoča novo parcelacijo, je treba izdelati enotno urbani-
stično, prometno in komunalno rešitev, ki lahko predlagano
parcelacijo tudi spreminja. Dokler le-ta ni izdelana, so možni
posamezni posegi v prostor le v skladu s parcelacijo, dolo-
čeno na regulacijski karti.

č) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju urejanja se varuje naslednja kulturna in na-

ravna dediščina:
1. pritlični objekt Tacenska 113 kot etnološka dedišči-

na in
2. skupina dreves na travniku ob cesti Na gaju,
3. oreh za hišo Tacenska 113,
4. sadovnjak v križišču Na Rojah in Taborske ceste kot

dendrološka dediščina.

d) Prometno urejanje
Javne prometnice so odseki, označeni z oznakami

C1, C2, C3, interne dostopne prometnice so odseki, oz-
načeni s C4 in C5. Prečni profili so določeni z regulacijski-
mi linijami.

Za vse posege znotraj regulacijskih linij prometnic je
treba pridobiti soglasje upravljalca cest. Pri novogradnjah in
spremembah namembnosti je treba zagotoviti ustrezno šte-
vilo dodatnih parkirnih mest.

Pri urejanju obstoječih cest se upoštevajo dejanske
razmere na terenu.

e) Komunalno urejanje
Vsi obstoječi in predvideni vodi morajo imeti zagotovlje-

ne predpisane odmike od drugih komunalnih vodov in na-
prav, odmike od ostalih objektov in drevja ter ustrezni varo-
valni pas. Omrežje naj praviloma poteka po javnih prometnih
površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno
nemoteno vzdrževanje. Omrežje naj omogoča neposredno
priključevanje porabnikov. Pred izdelavo lokacijske doku-
mentacije je treba ob upoštevanju predhodnih pogojev za
posamezne posege v prostor in priključevanje novih porab-
nikov ter obnovo oziroma gradnjo vodovodov in kanalizacije
pridobiti programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih
izdela JP Vodovod–Kanalizacija.

Vodovod
Sekundarno vodovodno omrežje je treba dopolniti ta-

ko, da bo sposobno prevajati zadostne količine požarne
vode in da bo omogočeno direktno priključevanje posamez-
nih objektov. Ob obnovah in novogradnjah vodovodov je
treba zagotoviti, da bo hidrantno omrežje dimenzionirano v
skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).

Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi
pogoji in iz atestiranih materialov. Pred zasipom novozgraje-
nih vodovodov mora biti izveden tlačni preizkus.

Kanalizacija
Kanalski sistem na obravnavanem območju je mešan.

Nanj se priključujejo komunalne odpadne vode iz hiš in
padavinske odpadne vode iz utrjenih javnih površin. Pada-
vinske vode se ponikajo.

Vsi kanali so priključeni na zbiralnik Vižmarje, ki vodi na
čistilno napravo Brod.

Sekundarna kanalizacija naj poteka po javnih promet-
nih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogoče-
no vzdrževanje kanalov. Pri načrtovanju izrabe prostora je
potrebno upoštevati ustrezne odmike od primarnega kanala
(2 x 2,5 m) in sekundarnih kanalov.

Pri načrtovanju in izvedbi kanalizacije je potrebno upo-
števati veljavne predpise in pravilnike, ki veljajo za kanaliza-
cijo na območju Ljubljane. Odpadne vode se morajo pred
priključkom na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stop-
nje onesnaženosti, po veljavnih uredbah o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.

Delavnice ali kurilnice centralnih kurjav na olje morajo
imeti lovilce olj.

Priključevanje objektov je možno z direktnim priključ-
kom samo za odtoke iz pritličij in nadstropij. Priključevanje iz
kletnih etaž je možno samo preko črpališč. Kanalizacija
mora biti zgrajena vodotesno in v skladu z geotehničnimi
pogoji. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvr-
šen preizkus vodotesnosti.

Toplotna energija
Predvidena je oskrba območja s plinom.
f) Varovanje okolja
Varstvo pred hrupom
Dovoljene so le tiste poslovne in obrtne dejavnosti, ki

ne presegajo predpisanih norm hrupa.
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Za celotno območje je določena III. stopnja zahtevno-
sti skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96).

Varovanje podtalnice
Območje leži v III. varstvenem pasu vodnih virov, zato

mora biti pred vsakim uvajanjem novih komercialnih dejav-
nosti izdelana ocena o ustreznosti posega. Rezultati ocene
so podlaga za dovolitev konkretnega posega v prostor.

Parkirišča, manipulativne in transportne površine mora-
jo biti utrjene, obdane z dvignjenimi robniki in kanalizirane.
Odtoki iz teh površin morajo biti opremljeni z lovilci olj.

Odstranjevanje odpadkov
Vse dopustne nevarne snovi morajo biti skladiščene

nad terenom. Na posamezni lokaciji se ne sme skladiščiti
odpadkov več kot za enkraten odvoz.”

8. člen
43.a člen se spremeni tako, da se:
v točki a) se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– gradnja objektov proizvodnih, poslovnih, servisnih,

skladiščnih, gostinskih, trgovskih dejavnosti in gradnja sta-
novanjskih objektov”,

na koncu točke a) pa se doda besedilo:
“Za posege na večjih kompleksih je treba izdelati urba-

nistično rešitev, ki jo potrdi pristojna služba za urbanizem
Mestne občine Ljubljana.”

9. člen
50. člen se spremeni tako, da se na koncu besedila

pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“– odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne

otoke ŠS 110/1, ŠS 110/2, ŠS 110/3 in ŠR 18 Vižmarje
nad Klancem (Uradni list SRS, št. 19/83), razen za seve-
rovzhodni del območja, ki ga omejujeta Pipanova in Brezni-
kova ulica, ki še naprej ostane v veljavi;

– odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne
otoke ŠS 111/1, ŠS 111/2, ŠO 8 in ŠR 17/2 Vižmarje
pod Klancem (Uradni list SRS, št. 38/82).”

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

listu Republike Slovenije.

Št. 30-20/95
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3589. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival
Ljubljana

Na podlagi 60. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in
68/95 – odl. US), zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 8/96, 45/94 in 71/95 – odl. US) in 26. 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 33. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Festival Ljubljana
(v nadaljevanju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mest-
ni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je Festival Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Trg francoske revolu-

cije 1–2.

III. DEJAVNOSTI

3. člen
Dejavnost zavoda je:
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
V okviru te dejavnosti zavod organizira in posreduje

kulturne vrednote s področja glasbene, plesne in gledališke
dejavnosti, zlasti:

– organizira mednarodni poletni festival,
– organizira koncertne, operne, baletne, folklorne in

dramske predstave, z domačimi in tujimi umetniki in an-
sambli,

– zavod prireja simpozije, predavanja, seminarje in dru-
ge oblike izobraževanja v okviru svoje dejavnosti ter izdaja
publikacije vseh vrst s področja svoje dejavnosti,

– z navedenimi dejavnostmi zavod pospešuje promoci-
jo Ljubljane.

IV. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– vodja umetniškega programa.

5. člen
Zavod vodi direktor. Direktor opravlja funkcijo poslov-

nega direktorja in vodje umetniškega programa in mora iz-
polnjevati pogoje za opravljanje funkcij poslovnega direktor-
ja in vodje umetniškega programa.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-

nih delovnih mestih,
– da pozna področje dejavnosti zavoda,
– da obvlada aktivno vsaj en svetovni jezik.
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega raz-

pisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega
sveta zavoda.

Mandat direktorja traja pet let.
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6. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje šest članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Mestni

svet mestne občine Ljubljana,
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izvolijo delav-

ci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresira-

ne javnosti, ki ju po enega imenuje RTV Slovenija in Gospo-
darska zbornica Slovenije.

Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda.

7. člen
Strokovni svet zavoda šteje pet članov, ki jih imenuje

svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polo-
vico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji
izbiri, preostala dva člana pa na predlog Kulturniške zborni-
ce Slovenije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela zavoda in daje vodji umetniškega programa in
svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vpra-
šanj.

Mandat strokovnega sveta traja pet let.

8. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

V. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod

ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovite-
lja, s katerim zavod upravlja kot dober gospodar.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-
glasju ustanovitelja.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren us-
tanovitelju.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v

skladu z veljavnimi predpisi.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

11. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z

opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in
razvoj dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

12. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premože-
njem.

Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v
najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.

Sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premo-
ženja ustanovitelja v najem, mora zavod nameniti le za oprav-
ljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen in za
investicije.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustano-
vitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

13. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani, oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji

delovnih mest,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o

izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih

poslovanja in posredovati ustanovitelju podatke, potrebne
za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične na-
mene.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se oblikujeta v

skladu s tem odlokom v roku 60 dni od uveljavitve tega
odloka.

15. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do

imenovanja novega direktorja.

16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o siste-

mizaciji delovnih mest v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

17. člen
Do sprejema statuta zavoda, uporablja zavod statutarni

sklep prireditvene poslovalnice Festival Ljubljana št.



Uradni list Republike Slovenije Št. 72 / 23. 10. 1998 / Stran 5569

4220/12-91 z dne 16. 12. 1991 in druge splošne akte, ki
so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v
nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.

18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odločba o

ustanovitvi prireditvene poslovalnice »Festival« v Ljublja-
ni, št. 022-30/62, ki jo je sprejel Mestni svet Ljubljana
na 18. seji dne 4. aprila 1962.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 021-1/98
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3590. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno
gledališče Ljubljana

Na podlagi 37. in 60. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94 in 68/95 – odl. US), 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US in 71/95 – odl.
US in 8/96) in 26. 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 33. seji dne 18. 6.
1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno

gledališče Ljubljana

I. USTANOVITELJ

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, ustanavlja javni zavod Lutkovno gledališče Ljublja-
na (v nadaljevanju: zavod).

Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvaja
Mestni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ

2. člen
Ime zavoda je: Lutkovno gledališče Ljubljana.
Skrajšano ime je: LGL.
Sedež zavoda je: Krekov trg 2, Ljubljana.

III. DEJAVNOSTI

3. člen
Dejavnost zavoda, ki jo zavod izvaja v javnem interesu

kot javno službo, je:
– priprava in izvedba gledaliških predstav v prostorih

LGL ter na gostovanjih doma in v tujini;

– prirejanje seminarjev, strokovnih posvetovanj ter fe-
stivalov s področja lutkovne oziroma gledališke dejavnosti,

– izmenjava gledaliških predstav z domačimi in tujimi
gledališči,

– izdelovanje lutk, gledališke opreme in rekvizitov,
– vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami doma

in v tujini,
– priprava in izdelava publikacij vseh vrst s področja

dejavnosti zavoda.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo

v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
0/92.31 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne služ-

be iz prvega odstavka tega člena, so:
– priprava in izvedba drugih kulturno-umetniških prire-

ditev,
– posredovanje umetniških stvaritev v sodelovanju z

drugimi mediji,
– prirejanje razstav in prodaja likovnih del izdelkov do-

mače in umetne obrti,
– organizacija in izvedba kongresov, posvetovanj, pre-

davanj, sejmov, proslav, tiskovnih konferenc, dražb in dru-
gih komercialnih prireditev,

– izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih progra-
mov ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,

– oddajanje dvoran in drugih prostorov,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih sto-

ritev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane de-

javnosti,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udele-

žencev ter obiskovalcev prireditev (prodaja slaščic, hladnih
prigrizkov, brezalkoholnih pijač itd.),

– prodaja spominkov, katalogov in drugih tiskovin, po-
vezanih z dejavnostjo zavoda.

Dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:

0/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
0/92.34 – druge razvedrilne dejavnosti,
M/80.422 – drugo izobraževanje,
H/55.51 – storitve menz,
DE/22.11 – izdaja knjig,
DE/22.14 – izdaja posnetih nosilcev zvočnega zapisa.
Med dejavnosti zavoda sodijo še naslednje dejavnosti v

skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, in sicer:
52.4.8.6. – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,

prodaja spominkov, katalogov in drugih tiskovin povezanih z
dejavnostjo zavoda,

52.4.8.8. – trgovina na drobno v drugih specializiranih
trgovinah DN, izdelki domače obrti,

52.6.2.0. – trgovina na drobno, na tržnicah in stojni-
cah z enako dejavnostjo kot zgoraj npr. v primeru Festivala
lutke,

52.6.3.0. – trgovina na drobno zunaj prodajaln. Ute-
meljitev kot pri 52.6.2.0,

71.403 – sposojanje drugih predmetov široke porabe,
sposojanje opreme,

92.5.2.1. – dejavnost muzejev. Prirejanje razstav in
prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, delo-
vanje razstavnih galerij.

IV. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
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– strokovni svet,
– vodja umetniškega programa.

5. člen
Zavod vodi direktor.

6. člen
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in od-

govarja za zakonitost dela zavoda. Direktorja imenuje usta-
novitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju
sveta zavoda.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

– visoka ali višja izobrazba ekonomske, pravne ali dru-
ge ustrezne smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma
vodstvenih delovnih mestih,

– poznavanje dejavnosti s področja dela javnega za-
voda,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.

7. člen
Vodja umetniškega programa vodi strokovno delo za-

voda in odgovarja za strokovnost dela zavoda. Vodja umet-
niškega programa imenuje strokovni svet zavoda na podlagi
javnega razpisa in po predhodno pridobljenem mnenju usta-
novitelja.

Za vodjo umetniškega programa je lahko imenovan
kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– visoka izobrazba umetniške smeri,
– tri leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih me-

stih ali funkcijah ali najmanj 15 samostojnih režij na področ-
ju gledališke dejavnosti,

– poznavanje dejavnosti s področja dela javnega za-
voda,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
Mandat vodje umetniškega programa traja pet let.

8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov, in

sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni

svet mestne občine Ljubljana;
– tri predstavnike delavcev zavoda, ki jih s tajnim glaso-

vanjem izvolijo delavci zavoda;
– tri predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti, ki jih po enega imenuje: na predlog direktorja zavo-
da Mestni svet mestne občine Ljubljana izmed predstavni-
kov osnovnih šol oziroma vrtcev z območja Mestne občine
Ljubljana,

Zveze prijateljev mladine,
Televizije Slovenija.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z

dnem konstituiranja sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programsko us-

meritev in program dela, letni načrt, zaključni račun in splo-
šne akte zavoda, za katere je tako določeno s statutom
zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem
zavoda in opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu
zavoda v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

9. člen
Strokovni svet zavoda šteje 5 članov, ki jih imenuje svet

zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polovico

članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji izbiri,
ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.

Mandat članov strokovnega sveta traja pet let.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-

nega dela zavoda in daje vodji umetniškega programa ter
svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vpra-
šanj.

Sestava, način oblikovanja in podrobnejše naloge stro-
kovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.

10. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

V. SREDSTVO ZA DELO

11. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, je
lastnina ustanovitelja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnim so-
glasju ustanovitelja.

Zavod je dolžan s premoženjem ustanovitelja, s katerim
upravlja ravnati kot dober gospodar. Za upravljanje s premo-
ženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja;
– iz državnega proračuna;
– s plačili za storitve;
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

13. člen
Presežke prihodkov nad odhodki sme zavod uporablja-

ti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanov-
ljen.

S presežki, ki jih zavod ustvari z opravljanjem dejavno-
sti, ki ni javna služba in je knjigovodsko dokumentiran, za-
vod razpolaga samostojno. Kolikor pa zavod ta presežek
namenja, skladno z zakonom, za povečanje skupnega ob-
sega sredstev za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v
zavodu, odloča o tem svet zavoda na podlagi predhodnega
soglasja ustanovitelja.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega
odstavka tega člena se način kritja tega primanjkljaja določi
v soglasju z ustanoviteljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

14. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepre-
mičnim premoženjem.
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Zavod lahko prostore, s katerim upravlja, oddaja v na-
jem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.

Sredstva, pridobljena z oddajo poslovnih prostorov v
najem, lahko zavod uporablja le za opravljanje in razvoj
dejavnosti, za katero je ustanovljen in za investicije.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno, in sicer v višini sredstev, ki so predvidena v
proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

15. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani oziroma programi Mestne občine Ljubljana;
– daje soglasje k statutu zavoda ter k aktu o sistemiza-

ciji delovnih mest;
– odločba o statusnih spremembah zavoda;
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti;
– ter opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom

in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan:
– na poziv občinskega upravnega organa, pristojnega

za finance, predložiti finančni načrt;
– na poziv občinskega upravnega organa pristojnega

za kulturo, predložiti finančni načrt, letni program dela in
letni program investicij ter upravljanja z nepremičninami.

Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o
izvrševanju letnega programa dela in razvoju zavoda.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-
slovanja ter dajati druge podatke o poslovanju zavoda in
posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financira-
nje dejavnosti ter statistične namene.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Dosedanji direktor nadaljuje svoje delo do poteka man-

data. Funkcijo programskega vodje umetniškega programa
zavoda do imenovanja novega vodje umetniškega programa
v skladu s tem odlokom in statutom zavoda opravlja umetniš-
ki vodja.

Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku
90 dni od uveljavitve tega odloka. Do oblikovanja sveta
zavoda po tem odloku, opravlja njegove naloge dosedanji
svet zavoda.

17. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda v roku šestih mese-

cev po uveljavitvi tega odloka.

18. člen
Do sprejema statuta zavoda, uporablja zavod statut in

druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odlo-
ka, razen določil, ki so v nasprotju za zakonom, tem odlo-
kom in drugimi predpisi.

19. člen
Zavod je pravni naslednik Lutkovnega gledališča Ljub-

ljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod reg. št. Rgz III 288/I, z dne 13. 2. 1976.

20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odločba o

ustanovitvi Lutkovnega gledališča Ljubljana, št. 0101/66, ki
jo je sprejel Mestni svet Ljubljana dne 28. decembra 1966.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 021-2/98
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

BLED

3591. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi akta o
ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola prof.
dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/98), prvega odstavka 41. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96), 12. člena uredbe o merilih za oblikova-
nje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni
list RS, št. 16/98) ter druge alinee drugega odstavka
20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95,
22/97) je Občinski svet občine Bled na 33. seji dne
1. oktobra 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o uskladitvi akta

o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola
prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji

in financiranju vzgoje in izobraževanja

1. člen
5. člen odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega

zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 66/96) se spremeni tako, da glasi:

5. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 – drugo izobraževanje,
– H/55. 510 – storitve menz,
– O/92.610 – obratovanje športnih objektov,
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– I/60.230 – cestni potniški prevoz.

2. člen
10. člen se nadomesti z novim tekstom, ki glasi:
Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati

svoje otroke v to šolo, obsega naslednje krajevne skupnosti
z naselji znotraj posamezne krajevne skupnosti:
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Krajevna skupnost Naselje
Bled Bled

Bohinjska Bela: Bohinjska Bela
Kupljenik
Obrne
Slamniki

Ribno: Bodešče
Koritno
Ribno
Selo pri Bledu

Zasip: Zasip

Šola ima za izvajanje izobraževalnega programa na raz-
ličnih lokacijah in zaradi velikosti šolskega okoliša naslednji
podružnici:

– Ribno,
– Boh. Bela.
Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisovati

svoje otroke v podružnični šoli obsega območje Krajevne
skupnosti Ribno za podružnično šolo v Ribnem ter območje
Krajevne skupnosti Boh. Bela za podružnično šolo v Boh.
Beli.

Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno
vsebino dela v posamezni podružnici določi ravnatelj.

3. člen
V 18. členu se črta predzadnja alinea.

4. člen
Pred zadnjo alineo drugega odstavka 21. člena se

doda nova alinea, ki se glasi:
– odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okoli-

šev.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01503-18/98
Bled, dne 1. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

3592. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi akta o
ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Gorje,
Zgornje Gorje z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/98), prvega odstavka 41. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96), 12. člena uredbe o merilih za oblikova-
nje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni
list RS, št. 16/98) ter druge alinee drugega odstavka
20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95,
22/97) je Občinski svet občine Bled na 33. seji dne
1. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o uskladitvi akta

o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola
Gorje, Zgornje Gorje z zakonom o organizaciji

in financiranju vzgoje in izobraževanja

1. člen
5. člen odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega

zavoda Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje z zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 66/96) se spremeni tako, da glasi:

5. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 – drugo izobraževanje,
– H/55. 510 – storitve menz,
– O/92.610 – obratovanje športnih objektov,
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– I/60.230 – cestni potniški prevoz.

2. člen
10. člen odloka se nadomesti z novim tekstom, ki

glasi:
Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati

svoje otroke v to šolo, obsega območje krajevne skupnosti
Gorje z naslednjimi naselji:

Krajevna skupnost Naselje
Gorje Krnica

Perniki
Radovna
Spodnje Laze
Zgornje Gorje
Zgornje Laze
Poljšica pri Gorjah
Grabče
Mevkuš
Višelnica
Spodnje Gorje
Podhom

Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno
vsebino dela določi ravnatelj.

3. člen
V 18. členu se črta predzadnja alinea.

4. člen
Pred zadnjo alineo drugega odstavka 21. člena se

doda nova alinea, ki glasi:
– odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okoli-

šev.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01503-18/98
Bled, dne 1. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.
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3593. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Triglavskega narodnega parka

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter druga in četrta alinea četrtega odstavka 20.
člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97)
je Občinski svet občine Bled na 33. seji dne 1. oktobra
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Triglavskega narodnega parka

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o pro-

storsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Tri-
glavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 16/91).

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na objekt na

parceli številka 645/8 k.o. Zgornje Gorje.

3. člen
V pisnem delu odloka se spremeni 61. člen, kateremu

se doda nov odstavek:
Na parceli številka 654/8 k.o. Zgornje Gorje je možna

adaptacija in povečava objekta, ter sprememba namembno-
sti iz gozdarske menze v objekt, ki bo služil naravovarstveni
vzgoji otrok.

Velikost objekta se poveča na maks. 15,50 × 22 m, z
ustreznim arhitekturnim oblikovanjem. Višina objekta je
maks. klet + pritličje + nadstropje + mansarda.

Kolenčnega zidu nad nadstropjem ni.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01503-17/98
Bled, dne 1. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

BREZOVICA

3594. Sklep o določitvi ekonomskih cen Vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) ter 18. člena
statuta Občine Brezovica, je Občinski svet občine Brezovica
na 37. redni seji dne 8. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomskih cen

Vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

1
Ekonomske cene Vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrt-

ci Brezovica po posameznih programih znašajo mesečno na
otroka:

I. starostna skupina: 46.976 SIT
II. starostna skupina in mala šola: 41.323 SIT
Krajši program z zajtrkom

ali malico in kosilom: 30.780 SIT
Odbitek za hrano: 270 SIT
Strošek rezervacije: 300 SIT

2
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati določba skle-

pa o določitvi cene vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci
Brezovica po posameznih programih, ki ga je sprejel Občin-
ski svet občine Brezovica na 34. redni seji, dne 18. 6.
1998.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 11. 1998.

Št. 41/98
Brezovica, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega Sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

CANKOVA-TIŠINA

3595. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje  za lokalne volitve v Občini Cankova

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97 ) in 21. člena statuta Občine
Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet
občine Cankova-Tišina na 12. izredni seji dne 15. 10. 1998
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Cankova

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Can-
kova.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca 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.
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III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu sve-
tu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katerega je glasovalo najmanj 5% od skupne-
ga števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni 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 njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Cankova v roku 30 dni po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 032-2/98 -1
Tišina, dne 16. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cankova-Tišina
Franc Horvat, st. l. r.

3596. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje  za lokalne volitve v Občini Tišina

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97 ) in 21. člena statuta Občine
Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet
občine Cankova–Tišina na 12. izredni seji dne 15. 10.
1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Tišina

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca 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

svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu sve-
tu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katerega je glasovalo najmanj 5% od skupne-
ga števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni 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 njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Tišina v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 032-2/98-2
Tišina, dne 16. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cankova-Tišina
Franc Horvat, st. l. r.

3597. Sklep o razrešitvi namestnika člana Občinske
volilne komisije občine Tišina

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 21.
člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št.
53/95 in 58/98) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na
12. izredni seji dne 15. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o razrešitvi namestnika člana Občinske volilne

komisije občine Tišina

1
Razreši se namestnik člana Občinske volilne komisije

občine Tišina, Emil ŠINKO, rojen 1959, Borejci 26, 9251
Tišina.

2
Imenuje se za namestnika člana Občinske volilne ko-

misije občine Tišina, Viktor Zamuda, rojen 1967, Petanjci
104/a, 9251 Tišina.
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3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 006-13/98
Tišina, dne 16. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cankova-Tišina
Franc Horvat, st. l. r.

CELJE

3598. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Industrija Jug –
poslovni center STC VZHOD

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta Industrija JUG –
poslovni center STC VZHOD

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Indu-
strija JUG – poslovni center STC vzhod, ki ga je izdelala
Vizura d.o.o. Celje pod št. 78/98 in je v skladu s prostorski-
mi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega pla-
na občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list
RS, št. 48/90).

II
Osnutek sprememb navedenega zazidalnega načrta se

nanaša na gradnjo poslovnih, servisnih, trgovskih, storitve-
nih in skladiščnih dejavnosti ter bencinskega servisa vzhod-
no od že zgrajenih objektov STC.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta Industrija JUG – poslovni center STC VZHOD
se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na
sedežu KS Aljažev hrib in v prostorih Mestne občine Celje
na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave
bo obveščena KS Aljažev hrib naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu RS.

Št. 352-199/98
Celje, dne 13. oktobra 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3599. Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Dol pri
Ljubljani

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski
svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Dol pri Ljubljani

1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dol pri
Ljubljani.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini

40 tolarjev za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravi-
čencev, ki so glasovali.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve v višini
20 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glasovanju.

4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Dol pri Ljubljani v roku 30 dni po predložitvi poročila o
vseh zbranih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
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5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 00601-2/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

3600. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 9. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97), VI. poglavja zakona o stavbnih zem-
ljišč (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS,
št. 24/92 – odločba US) v povezavi s 56. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena
statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in
27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 35. seji
dne 13. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Občini Dol pri Ljubljani se za uporabo stavbnega

zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nado-
mestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem bese-
dilu: nadomestilo).

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje obsega naselja: Dol, Videm in Dolsko ter

območji zazidalnih otokov BI 8/1 – Reaktor (Brinje) in BM
8/1 – RTP Beričevo (Beričevo).

II. območje obsega naselja: Brinje, Beričevo, Zaboršt
pri Dolu, Zajelše, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem,
Petelinje, Kamnica, Laze pri Dolskem razen območja od hš
37 do 46, Senožeti, Vinje, Osredke, Križevska vas, Klopce,
Zagorica in Vrh pri Dolskem.

III. območje obsega naselje: območje Laz od h. št. 37
do 46.

Nadomestilo se plačuje tudi na območjih izven naselij,
in sicer za peskokope.

3. člen
Območja iz 2. člena tega odloka so vrisana na grafič-

nih listih (TTN in PKN karte v merilu 1:5000) veljavnih pro-
storskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Ob-
čine Dol pri Ljubljani in so na vpogled pri Občinskem uradu
Občine Dol pri Ljubljani.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi

po naslednjih merilih:

1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami individualne rabe:

točk
a) vodovod 150
b) električno omrežje 100
c) javna kanalizacija 200
d) toplovod 350
e) plinovod 150
f) telefonsko omrežje 150
g) KATV omrežje 100

2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami skupne rabe:

točk
a) makadamska cesta 100
b) asfaltna cesta 150
c) javna razsvetljava 100
Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske

možnosti priključitve na komunalne naprave.

5. člen
Za določitev nadomestila za stanovanjske in počitniške

objekte, se poleg meril iz 4. člena tega odloka, upoštevajo
še naslednja merila:

1. Namen uporabe stavbnega zemljišča:
(območje/točke)

I II III
a) za stanovanja 400 300 200
b) za počitniške objekte 800 600 400
c) nezazidana stavbna zemljišča
za katera še ni znana vrsta dejavnosti
oziroma namen uporabe 400 300 200

2. Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča:
(območje/točke)

I II III
Vrsta zidave
a) individualne samostojne hiše 200 100 50
b) vrstne hiše 150 50 –
c) blokovna gradnja 100 – –

6. člen
Za objekte za poslovne, storitvene in gospodarske na-

mene se poleg meril iz 4. člena tega odloka upoštevajo še
naslednja merila:

1. Vrsta dejavnosti, oziroma namen uporabe se točku-
je po naslednji tabeli:

1. obm/ 2. obm/ 3. obm/
točk točk točk

a) Pridobivanje nekovinskih rudnin,
predelava nekovinskih rudnin,
proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov,
proizvodnja barvastih kovin,
predelava barvnih kovin,
predelava kemičnih izdelkov,
črna metalurgija. 1800 1100 600

b) Proizvodnja peska, kamna in gramoza,
proizvodnja gradbenega materiala,
proizvodnja žaganega lesa in plošč,
gozdarstvo,
visoka gradnja,
nizka gradnja in hidrogradnja. 1500 1000 500

c) Kovinska predelovalna dejavnost,
strojna dejavnost,
proizvodnja prometnih sredstev,
grafična dejavnost,
proizvodnja pijač,
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1. obm/ 2. obm/ 3. obm/
točk točk točk

zunanja trgovina,
proizvodnja in predelava papirja,
storitve na področju prometa,
geološka raziskovalna dejavnost,
projektiranje in sorodne teh. storitve,
urejanje naselij in prostora,
poslovne storitve. 1200 800 400

d) Elektro gospodarstvo,
proizvodnja končnih les. izdelkov,
proizvodnja električnih strojev in aparatov,
proizvodnja krmil,
instalacije in zaključna dela,
prekladalne storitve,
proizvodnja tekst. preje in tkanin,
proizv. zgotovljenih tekst. izdelkov,
proizvodnja usnjene obutve in galanter.,
proizvod. raznovrstnih izdelkov,
cestni promet,
gostinstvo,
bančništvo,
premoženjsko in osebno zavarovanje. 1000 750 350

e) Turistično posredovanje,
trgovina na debelo,
obrtne storitve in popravila,
kmetijske storitve,
proizvodnja živilskih proizvodov. 800 500 250

f ) Kmetijska proizvodnja,
ribištvo,
vodno gospodarstvo,
železniški promet,
cevovodni transport,
PTT storitve,
trgovina na drobno
komunalna dejavnost. 800 400 200

g) Raziskovalno razvojno delo,
osebne storitve in stor. v gospodinj. 800 400 200

h) Državni organi, lokalne skupnosti,
politične stranke 800 400 200

i) Izobraževanje,
znanstveno raziskovalna dejavnost,
kultura, umetnost in informacije,
telesna kultura, šport in rekreacija,
zdravstveno varstvo,
organizirano varstvo otrok in mladine in
socialno varstvo. 150 100 80

2. Nepokrita skladišča, javna parkirišča, za katera se
plačuje parkirnina in najemnina, parkirni prostori gospodar-
skih subjektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s
pridobitno dejavnostjo, delavnice na prostem, teniška igriš-
ča, odprti bazeni in kampi, so po tem odloku poslovne
površine in se jih točkuje po vrsti dejavnosti, kot to določa
prva točka 6. člena tega odloka. Za navedene površine se
plačuje 30% pozidanih površin.

3. Nadomestilo za začasno uporabo javnih površin se
plačuje za stojnice, kioske, točilnice na prostem, zabavišča
na prostem, in za druge prireditve, s katerimi se ustvarja
dohodek in se ovrednoti z naslednjim številom točk:

1. območje/točk 2. območje/točk 3. območje/točk

200 150 100

Nadomestilo za uporabo javnih površin se plačuje po
dnevih uporabe. Točkam iz prejšnjega odstavka se prišteje-
jo tudi točke komunalnega opremljanja. Vsota točk se pom-
noži s številom dni in z dnevno vrednostjo točke za izračun
nadomestila iz 10. člena tega odloka ter z m2 zasedene
javne površine.

IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-

je za:
1. Zazidano stavbno zemljišče od:
a) stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna

površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, ko-
palnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne,
delavnice za prosti čas, kabineti ipd.) ter čista tlorisna povr-
šina garaže za osebne avtomobile.

b) Poslovne površine, v katero spada čista tlorisna po-
vršina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcio-
nalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalni-
ce, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.)

Od površin pod a) in b) se plačuje nadomestilo od
dneva, ko se pričnejo uporabljati.

Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnega
zemljišča za pridobitno in drugo dejavnost, se v območju
zazidalnega otoka BI 8/1 izračunana vrednost nadomestila
poveča s faktorjem 30, v zazidalnem otoku BM 8/1 s faktor-
jem 10, v zazidalnem otoku BP 9/1 in BP 9/2 pa s faktor-
jem 5.

2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-

ljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zem-
ljišča znotraj zazidalnih otokov BI 8/1, BM 8/1, BP 9/1 in
BP 9/2 v višini 30% izračunane vrednosti po 1. in 2. točki
4. člena, 1. in 2. točki 5. člena ter 6. člena tega odloka.

8. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk pomnoži s kvadraturo
stanovanjske ali poslovne površine (določene v 7. členu
tega odloka) oziroma s površino zavezančevega nezazida-
nega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun
nadomestila ter s faktorjem 30, 10 oziroma 5 za stavbna
zemljišča, ki so posebej določena v 7. členu odloka.

9. člen
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Dol pri
Ljubljani in se prvenstveno uporabljajo za pridobivanje stavb-
nih zemljišč v občinsko lastnino, pripravo in opremljanje
stavbnih zemljišč in investicije v komunalno infrastrukturo na
območju vseh naselij v občini.

10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani
določi s sklepom Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
predlog župana občine.

Če občinski svet ne določi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. decem-
bra za prihodnje leto, velja za izračun zadnja veljavna vred-
nost točke, ki jo je sprejel s sklepom Občinski svet občine
Dol pri Ljubljani.

V. PLAČILO NADOMESTILA

11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora pla-

čevati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe (imetnik pravice razpolaganja, lastnik oziroma uživa-
lec, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
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V primeru neplačila nadomestila vodi izterjavo pristojni
davčni organ oziroma pristojno sodišče.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-
ni davčni organ.

Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izter-
jave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti
od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zave-
zanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe
zakona o davčnem postopku.

12. člen
Zavezanci so dolžni Občini Dol pri Ljubljani posredovati

vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sode-
lovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Dol pri
Ljubljani. Zavezanci morajo prijaviti Občini Dol pri Ljubljani
tudi vse spremembe, in sicer v tridesetih dneh po nastali
spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča. Če na-
stane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega
dne v naslednjem mesecu, ko je sprememba nastala.

Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjega odstavka
tega člena izvaja občina.

VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

13. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja

za potrebe obrambe in zaščite, za objekte tujih držav, ki jih
uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali
v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in
meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali
v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazu-
mu drugače določeno in za objekte v uporabi Rdečega
križa, Karitasa in drugih humanitarnih organizacij.

Stavbni objekti, ki imajo status kulturnega spomenika
in sakralni objekti so oproščeni plačila nadomestila.

Do sprejetja novih zakonskih podlag o kmetijskih go-
spodarstvih, kmetijski gospodarski objekti niso predmet te-
ga odloka.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki preje-
majo denarni dodatek – edini vir. Pri oprostitvi plačila se
upoštevajo merila in pogoji, ki jih določa zakon o socialnem
varstvu.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so
kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili,
dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v
ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali ne-
posredno plačali stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
Oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča začne teči od dneva uporabe stanovanja oziroma
stanovanjske hiše. Oprostitev traja pet let in se uvede na
zahtevo občana.

Občina Dol pri Ljubljani lahko tudi v drugih primerih
(elementarne ali druge nesreče, bolezen v družini, invalid-
nost itd.), skladno z zakonom o davkih občanov zavezance
oprosti plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje
nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove
družine.

O oprostitvi iz šestega odstavka tega člena odloča
na podlagi zahtevka zavezanca Občinski svet občine Dol
pri Ljubljani ali po pooblastilu Občinskega sveta župana
občine.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 do 300.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne
prijavi stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik
je ali če ne prijavi pravilnih površin.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 tolarjev se
kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

VIII. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Mesta Ljublja-
ne v delu, ki se nanaša na območje Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88 in 39/89).

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 1999.
Ta odlok se objavi tudi v Uradnem vestniku občine Dol pri
Ljubljani.

Št. 42008-3/98
Dol pri Ljubljani, dne 13. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

3601. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 65/96, 73/95, 9/96 in 14/96 26/97,
70/97 in 10/98) in 10. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/98) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za
leto 1999 znaša 0,0815 SIT.

2
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999. Sklep se objavi tudi v Uradnem vestniku Občine Dol
pri Ljubljani.
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Št. 00607-7/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

DIVAČA

3602. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena statuta Občine
Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Divača dne 7. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Divača

I
S tem sklepom se določa kriterije za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača.

II
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljen glas.

III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini

40 SIT za dobljen glas, so upravičeni tudi organizatorji volil-
ne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravi-
čencev, ki so glasovali. Če se glasovanje ponovi, sta kandi-
data, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena
do povrnitve stroškov v višini 40 SIT za vsak glas dobljen na
ponovnem glasovanju.

IV
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega
proračuna v roku 30 dni od predložitve poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 42/16
Divača, dne 7. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

GROSUPLJE

3603. Sklep o razpisu referenduma za plačilo
posebnega samoprispevka za del območja
Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje
modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo–
Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje
Brezovo (470 m), Dedni Dol–Medved (300 m),
Kopališka ulica–Zajc (300 m) in lokalne ceste
Sela–Mlake (ca. 2 km)

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 ), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US U-I.-47/94-12, 38/96 in 43/96 – odl. US – U-I.-
266796) in 24. ter 43. člena statuta Krajevne skupnosti
Višnja Gora, je Svet Krajevne skupnosti Višnja Gora na 29.
seji dne 5. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za plačilo posebnega

samoprispevka za del območja Krajevne
skupnosti Višnja Gora, za financiranje
modernizacije krajevnih cest Kamno

Brdo–Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m),
Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol–Medved

(300 m), Kopališka ulica–Zajc (300 m) in
lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km)

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo plačila posebnega

samoprispevka za financiranje modernizacije krajevnih cest
Kamno Brdo–Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m),
Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol–Medved (300 m),
Kopališka ulica–Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela–Mlake
(ca. 2 km).

2. člen
Posebni samoprispevek bo uveden za zavezance iz

območij vasi: Kamno Brdo, Vrh pri Višnji Gori, Dedni Dol,
Sela, Gorenje Brezovo, Polje in Kopališke ul. v Višnji Gori.

3. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki

so v 12. členu tega sklepa poimensko navedeni.

4. člen
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je

naveden v 12. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udeleženci referenduma.

5. člen
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti zavezanci,

ki so svojo obveznost že poravnali.

6. člen
Zavezanci posebnega samoprispevka lahko prevzeto

obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade
v plačilo 10. 12. 1998 drugi del pa 20. 12. 1998.

7. člen
S posebnim samoprispevkom bo zbranih 11,210.200

SIT. Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključ-
no za financiranje del navedenih v 1. členu tega sklepa,
katerih predračunska vrednost znaša ca. 25,000.000 SIT
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8. člen
Sredstva posebnega samoprispevka se bodo zbirala

na žiro računu KS Višnja Gora, št. 50130-645-000-
-0066003.

9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev posebnega

samoprispevka opravljajo Svet Krajevne skupnosti Višnja
Gora in Gradbeni odbori posameznih območij.

O realizaciji programa in o porabi sredstev bodo poro-
čali zavezancem na območnih zborih krajanov.

10. člen
Zavezancem se plačani zneski posebnega samo-

prispevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o
dohodnini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95)

11. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. 11. 1997, od 7. do

19. ure na glasovalnem mestu, ki ga bo določila Volilna
komisija krajevne skupnosti Višnja Gora.

12. člen
Na referendumu glasujejo zavezanci, ki so navedeni v

naslednjem seznamu za plačilo posebnega samoprispevka
v naslednjih zneskih:

Zap. Priimek in ime Naslov Obveznost
štev. v SIT

1. Biščak Ivan Gorenje Brezovo 8a, Višnja Gora 123.000
2. Ceglar Matija Gorenje Brezovo 2, Višnja Gora 123.000
3. Grum Slavko Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora 63.000
4. Grum Silva Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora 60.000
5. Nograšek Jože Gorenje Brezovo 5, Višnja Gora 123.000
6. Štibernik Jože Gorenje Brezovo 3a, Višnja Gora 123.000
7. Kozlevčar Jožefa Gotska 9, 1107 Ljubljana 40.000
8. Rotar Janez Podsmreka 10, Dobrova pri Ljubljani 43.000
9. Černelič Ivana Šarhova 14, Ljubljana 40.000
10. Vovk Žarko Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora 60.000
11. Vovk Jože Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora 63.000
12. Zajc Marina Gorenje Brezovo 4 , Višnja Gora 123.000
13. Cilenšek Tone Vir pri Stični 10, Iv. Gorica 200.000
14. Cilenšek Alojzija Vir pri Stični 10, Iv. Gorica 124.000
15. Dremelj Rudi Gorenje Brezovo 11, Višnja Gora 200.000
16. Dremelj Vida Gorenje Brezovo 11, Višnja Gora 124.000
17. Medved Branko Dedni Dol 16, Višnja Gora 364.000
18. Medved Cvetka Dedni Dol 16, Višnja Gora 364.000
19. Šparovec Jože Dedni Dol 16, Višnja Gora 364.000
20. Šparovec Mija Dedni Dol 16, Višnja Gora 364.000
21. Končar Marko Kamno Brdo 4, Višnja Gora 400.000
22. Vrhovec Vida Kamno Brdo 1, Višnja Gora 200.000
23. Vrhovec Slavko Gornji Rudnik II 12, Ljubljana 200.000
24. Zupančič Jože Vrh 19, Višnja Gora 220.000
25. Lokar Frančiška Kamno Brdo 2, Višnja Gora 220.000
26. Zajc Jože Sela 12, Višnja Gora 400.000
27. Groznik Nace Pot do šole 2b, Ljubljana 220.000
28. Jakupovič Jaka Rožičeva 8, Ljubljana 220.000
29. Zajc Stane Jerneja Petriča 14, Škofljica 220.000
30. Gindiciosi Franci Kamno Brdo 15, Višnja Gora 220.000
31. Plankar Štefan Adamičeva 1b, Grosuplje 220.000
32. Hren Jože Prešernova 5, Ljubljana 220.000
33. Marn Franc Ljubljanska 54a, Šmarje Sap 220.000
34. Škarja Stane Rusjanov trg 3, Ljubljana 220.000
35. Škufca Lojze ml. Primorska 21, Ljubljana 220.000
36. Tomič Peter Runkova 22, Ljubljana 110.000
37. Tomič Zdenka Runkova 22, Ljubljana 110.000
38. Bombek Ivo Prešernova 21, Radomlje 220.000
39. Završki Ivan Vrhovci c. XXI 27, Ljubljana 110.000
40. Završki Anica Vrhovci c. XXI 27, Ljubljana 110.000
41. Janežič Igor Mariborska 22, Ljubljana 220.000
42. Lipold Marjan Prešernova 2, Ljubljana 220.000
43. Mašera Marija Tbilisijska 120, Ljubljana 220.000
44. Brodnik Janez Hribska pot 8, Grosuplje 220.000
45. Štrus Dušan Miklavčeva 13, Ljubljana 220.000
46. Hrovat Silvo Žabjek 25, Višnja Gora 220.000
47. Zajc Jože ml. Polje 1, Višnja Gora 137.000
48. Zajc Vida Polje 1, Višnja Gora 200.000
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Zap. Priimek in ime Naslov Obveznost
štev. v SIT

49. Zajc Marija Polje 1, Višnja Gora 50.000
50. Zajc Marija ml. Polje 1, Višnja Gora 150.000
51. Zajc Franc Kopališka 12, Višnja Gora 200.000
52. Zajc Tilka Kopališka 12, Višnja Gora 155.000
53. Groznik Franc Kopališka 8, Višnja Gora 155.000
54. Groznik Kopališka 8, Višnja Gora 150.000
55. Omahen Alojz Kopališka 6, Višnja Gora 100.000
56. Omahen Frančiška Kopališka 6, Višnja Gora 105.000
57. Ambrož Anton Sela 4, Višnja Gora 190.000
58. Globokar Metod Cikava 38, Šmarje Sap 20.000
59. Janežič Franc Sela 8, Višnja Gora 47.500
60. Janežič Marija Sela 8, Višnja Gora 47.500
61. Kastelic Vilijem Sela 7, Višnja Gora 47.500
62. Kastelic Joža Sela 7, Višnja Gora 47.500
63. Kastelic Albin Sela 6, Višnja Gora 95.000
64. Kastelic Miran Sela 10, Višnja Gora 95.000
65. Omahen Franc Sela 2, Višnja Gora 47.500
66. Omahen Marija Sela 2, Višnja Gora 47.500
67. Travnik Karel Sela 3, Višnja Gora 47.500
68. Travnik Milan Sela 3, Višnja Gora 47.500
69. Travnik Vinko Grintovec 42, Višnja Gora 9.500
70. Travnik Marjan Grintovec 41, Višnja Gora 10.000
71. Vrhovec Gabrijel Sela 1, Višnja Gora 30.000
72. Rus Stane Leskovec 7, Višnja Gora 19.500
73. Dremelj Rudolf Leskovec 3, Višnja Gora 20.000
74. Čož Alojz Leskovec 2, Višnja Gora 9.500
75. Dremelj Jože Leskovec 1, Višnja Gora 20.000
76. Grum Janez Leskovec 6, Višnja Gora 9.500
77. Rus Andrej Leskovec 10, Višnja Gora 20.000
78. Klemenčič Anton Leskovec 12, Višnja Gora 30.000
79. Rome Ignac Leskovec 11, Višnja Gora 14.500
80. Čož Jože ml. Leskovec 23, Višnja Gora 20.000
81. Erjavec Marija Leskovec 21, Višnja Gora 20.000
82. Janežič Polde, Rožna dolina 26, Grosuplje 50.000
83. Kutnar Tončka Gasilska ul. 9, Višnja Gora 30.000
84. Cimerman Olga Kriva pot 27, Ljubljana-Zalog 12.000
85. Rus-Dremelj Rezka Leskovec 7a, Višnja Gora 15.000

13. člen
Na referendumu za plačilo posebnega samoprispevka

za sofinanciranje modernizacije krajevnih cest iz 1. člena
tega sklepa, se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami
na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST VIŠNJA GORA

Na referendumu, dne 22. 11. 1998, za uvedbo plačila
posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skup-
nosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih
cest Kamno Brdo–Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m),
Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol–Medved (300 m),
Kopališka ulica–Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela–Mlake
(ca. 2 km).

GLASUJEM ZA GLASUJEM PROTI

Pečat Krajevne skupnosti Višnja Gora

Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec ali
glasovalka z uvedbo posebnega samoprispevka strinja, ozi-
roma se obkroži beseda PROTI, če se glasovalec ali glaso-
valka z uvedbo posebnega samoprispevka ne strinja.

14. člen
Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka in Re-

ferendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Višnja

Gora, ki za izvedbo smiselno uporablja določila zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi in zakona o volitvah.

Volilna komisija na podlagi izida referenduma izdela
poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. člen
Svet krajevne skupnosti Višnja Gora sprejme sklep o

uvedbi posebnega samoprispevka, če se večina zavezan-
cev, ki so glasovali, odloči za uvedbo posebnega samo-
prispevka in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

16. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna

skupnost Višnja Gora.

17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 535
Višnja Gora, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Višnja Gora
Matjaž Zupančič, dipl. inž. l. r.
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IVANČNA GORICA

3604. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 22. člena odloka o plakatira-
nju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik
Občine Ivančna Gorica, št. 5/97) in 17. člena statuta Obči-
ne Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica,
št. 1/95) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 40. seji
dne 9. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne

kampanje

1. člen
Za čas volilne kampanje Občina Ivančna Gorica določa

naslednja plakatna mesta:
– okrogli steber pri železniški postaji Ivančna Gorica,
– okrogli steber na ploščadi pred banko Ivančna Go-

rica,
– okrogli steber v bližini Zdravstvenega doma Ivančna

Gorica,
– okrogli steber nasproti cvetličarne Jana Žurga, Ivanč-

na Gorica,
– krajevno običajna mesta v posameznih krajevnih

skupnostih.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en

plakat velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih
mest. Možna pa je tudi namestitev plakatov na krajevno
običajna mesta.

Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določi-

la zakona o volilni kampanji.

2. člen
Plakatna mesta na avtobusnih postajališčih se rezervi-

rajo za oglase volilnih komisij in jih stranke za nameščanje
plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne smejo upo-
rabljati.

3. člen
Plakatiranje, zunaj v prvem odstavku navedenih plakat-

nih mest, je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma uprav-
ljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč,
za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni
kampanji.

4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh

pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba županstva Obči-
ne Ivančna Gorica na stroške organizatorja.

5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v pet-

najstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plaka-
te iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekr-
šek po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato
bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizator-
jev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške
organizatorjev odstranila pooblaščena oseba županstva Ob-
čine Ivančna Gorica.

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 00601-0002/98
Ivančna Gorica, dne 9. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

LJUTOMER

3605. Sklep Občinskega sveta občine Ljutomer o
soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta
Zavoda za kulturo in izobraževanje Ljutomer

Na podlagi 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni
list RS, št. 41/95 in 71/96) in 23. člena odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda za kulturo in izobraževanje v Občini Ljuto-
mer (Uradni list RS, št. 43/93 in 39/98) v zvezi z vlogo
sveta Zavoda za kulturo in izobraževanje Ljutomer, je Občin-
ski svet občine Ljutomer na 43. seji dne 13. 10. 1998
sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet občine Ljutomer daje soglasje k spre-
membam in dopolnitvam statuta Zavoda za kulturo in izobra-
ževanje Ljutomer, ki jih je sprejel Svet Zavoda za kulturo in
izobraževanje Ljutomer, dne 8. 9. 1998.

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

Št. 062-02-7/98
Ljutomer, dne 13. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta občine

Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

LUKOVICA

3606. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Krašnja

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97 in 10/98) in 8. člena statuta Krajev-
ne skupnosti Krašnja (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
7/97) je Svet krajevne skupnosti Krašnja na seji dne 7. 10.
1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Krašnja
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1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samo-

prispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Krašnja.

2. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bo-

do uporabila za financiranje izgradnje večnamenske stavbe
in mrliške vežice.

Program uporabe sredstev samoprispevka je bil uskla-
jen na zboru krajanov v KS Krašnja dne 1. 7. 1998.

3. člen
Ocenjena vrednost celotne investicije znaša

225,000.000 SIT. S samoprispevkom bo v petih letih zbra-
nih 12,000.000 SIT. Razlika sredstev med celotno vred-
nostjo investicije in zbranimi sredstvi samoprispevka bo za-
gotovljena iz proračuna Občine Lukovica in drugih sredstev.

4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in

sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.

5. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. 11. 1998, od 7. do 19.

ure.
Volišča določi volilna komisija krajevne skupnosti, ki

tudi izvede referendum.

6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani z volil-

no pravico in s stalnim bivališčem na območju KS Krašnja,
za katerega je razpisan referendum.

7. člen
Krajevni samoprispevek so zavezani plačevati:
– zaposleni krajani po stopnji 1,5% od mesečne bruto

plače oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o
delu;

– upokojenci po stopnji 1,5% od vseh mesečnih po-
kojnin, ki so osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjša-
nih za davke in prispevke,

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 1,5% od bruto osnove za
obračun prispevkov za socialno varnost;

– lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov po stopnji 1,5%
od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin.

8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz dohod-

ka, v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku. Zave-
zancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti, se priznajo
enake olajšave, ki jih uživajo po določilih zakona o davkih
občanov.

Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki
so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plači-
la ter dokažejo svoje socialno stanje.

Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka priznava Svet
KS Krašnja.

9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih in

krajevnega samoprispevka po referendumskem programu,
ki ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skup-
nosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat
letno na zboru krajanov ali na krajevno običajen način.

10. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin od-

tegujejo izplačevalci ob izplačilu, zavezancem iz kmetijske
dejavnosti iz četrte alinee 7. člena tega sklepa pa Davčna
uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpo-
stava Domžale.

11. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določa

volišča, imenuje volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugo-
tovi volilne rezultate in izdela zaključeno poročilo in ga objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposred-

no in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA

GLASOVNICA

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 22. 11. 1998, za dobo pet let, to je od 1. 1.
1999 do 31. 12. 2003, za območje Krajevne skupnosti
Krašnja, za izgradnjo večnamenske stavbe in mrliške vežice
ter v skladu s sklepom o razpisu referenduma

GLASUJEM
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka oziro-
ma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega
samoprispevka ne strinja.

13. člen
Svet krajevne skupnosti Krašnja sprejme sklep o uved-

bi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina
volivcev, ki so glasovali na referendumu.

14. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se

objavita v Uradnem listu RS.

15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Krašnja, dne 7. oktobra 1998.

Predsednik
Sveta KS Krašnja
Franc Novak l. r.

MAJŠPERK

3607. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk in
v Občini Žetale

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 18. člena statuta Občine Majš-
perk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96, 65/98) je Občinski
svet občine Majšperk na seji dne 7. oktobra 1998 sprejel
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S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Majšperk
in v Občini Žetale

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majš-
perk in v Občini Žetale.

2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca 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.

3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroš-
kov volilne kampanje v višini 30 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupne-
ga števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
30 tolarjev za dobljeni glas na posameznega volilnega upra-
vičenca v občini, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroš-
kov 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 20 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Majšperk v roku 30 dni po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

6
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občin-

skega sveta in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 006-07-0002/98
Majšperk, dne 7. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

3608. Sklep o razrešitvi in imenovanju v svet javnega
zavoda

Občinski svet občine Majšperk je na podlagi 16. člena
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Osnovne šole Majšperk (Uradni list RS, št. 21/97,
43/97, 58/98) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Urad-
ni list RS, št. 27/95, 47/96, 65/98) na seji dne 7. 10.
1998 sprejel naslednji

S K L E P

1
Kot predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda

Osnovna šola Majšperk se razrešita:
– Vera Korže, Majšperk 96 b in
– Irena Obreht, Breg 56.

2
Kot predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda

Osnovna šola Majšperk se imenujeta:
– Irena Mohorko-Hernja, Lešje 34 in
– Andreja Novak, Medvedce 9.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občin-

skega sveta in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 640-08-0001/98
Majšperk, dne 7. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

PIVKA

3609. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Pivka

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet
občine Pivka na seji dne 15. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v Občini Pivka

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Pivka v
letu 1998.

2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca 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
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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 čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroš-
kov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so

upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kan-
didati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in
sicer 40 tolarjev za dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena še do povrnitve stroš-
kov v višini 20 tolarjev za dobljen glas na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Pivka v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 03201/98
Pivka, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine Pivka

Robert Smrdelj l. r.

PODČETRTEK

3610. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in
Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na
območju Občine Šmarje pri Jelšah

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 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 30/95 in 58/98) je Občinski svet občine Podčetr-
tek na 28. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem

načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko,
odsek Rogaška Slatina – Anže na območju

Občine Šmarje pri Jelšah

1. člen
V odloku o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posav-

je in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju

Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 21/89) se v
3. členu prvi odstavek, deveta alinea dopolni tako, da se v
zadnji vrstici za številko »341/1« doda še »326/1«).

2. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da glasi:
»MRP Podčetrtek: k.o. Podčetrtek, parc. št. 326/1

(za objekt z dostopom)«.

3. člen
Za prvim odstavkom 27. člena, se doda nov odstavek,

ki glasi:
»Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-

panja od rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom za
lokacijo merilnoregulacijskih postaj, ki se lahko postavijo
tudi na drugih lokacijah, če investitor razpolaga z zemljiš-
čem.

Merilnoregulacijske postaje se morajo vklapljati v kon-
kretno okolje«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-278/98
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3611. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Podčetrtek

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 30/95 in 58/98) je Občinski svet občine Podčetr-
tek na 28. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Podčetrtek

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Podčetrtek (Uradni list RS, št. 59/96),
se spremeni prvi odstavek 9. člena, ki glasi:

“Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:

Podčetrtek, Olimje, Rudnica, Imeno, Imenska gorca,
Golobinjek ob Sotli, Sela, Verače, Virštanj, Gostinca, Pe-
celj, Pristava pri Mestinju, Sodna vas, Cmereška gorca, Sv.
Ema, Vonarje, Nezbiše, Jerčin, Vidovica, Pristava pri Lesič-
nem, Prelasko, naselje Roginska gorca, razen hišnih številk
30 do 53, izvzete so številke 39, 40, 41, 42, naselje Sp.
Tinsko, razen hišnih številk 22 do 35, in naselje Zg. Tinsko,
razen hišnih številk 37 do 50.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“Območje podružnične šole Pristava pri Mestinju obse-

ga naslednja naselja:
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Pristava pri Mestinju, Sodna vas, Cmereška gorca,
Sv. Ema, Vonarje, Nezbiše, Jerčin, Vidovica, naselje Rogin-
ska gorca, razen hišnih številk 30 do 53, izvzete so številke
39, 40, 41, 42, naselje Sp. Tinsko, razen hišnih številk 22
do 35 in naselje Zg. Tinsko, razen hišnih številk 37 do 50.”

2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-266/98
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Podčetrtek

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93), 4. in 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 3. in 4. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 26/96) in 19. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in 58/98) je Občinski
svet občine Podčetrtek na 28. redni seji dne 7. 10. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju

s komunalnimi odpadki na območju
Občine Podčetrtek

1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območ-

ju Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 39/97; v nadalje-
vanju: odlok) se spremeni prvi odstavek 18. člena, ki glasi:

“V urbanih naseljih, ki jih v skladu s 3. členom določi
občinski svet s sklepom, se cena za odvoz komunalnih
odpadkov iz stanovanjskih prostorov oblikuje glede na m3

komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo.
Podrobnejši način ugotavljanja količine komunalnih od-

padkov se določi s posebnim pravilnikom.”
V tretjem odstavku, zadnji stavek: “Cena ravnanja z

odpadki iz poslovnih površin se obračunava po enoti upo-
rabne površine” se nadomesti z besedilom:

“Cena ravnanja z odpadki iz poslovnih površin se obli-
kuje glede na m3 ustvarjenih komunalnih odpadkov v skladu
s sprejetim pravilnikom.”

2. člen
Črtata se 20. in 21. člen.

3. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

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

nem listu RS.

Št. 06202-268/98
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3613. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in 58/98), je Občinski
svet občine Podčetrtek na  28. redni seji dne  7. 10. 1998
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Podčetrtek

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podče-
trtek.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

III
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.

IV
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroš-
kov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila.

V
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupne-
ga števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev za vsak dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta  kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v
višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

VI
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Podčetrtek v roku 30 dni po predložitvi poročila o
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.
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VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št.   06202-267/98
Podčetrtek,  dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3614. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Urad-
ni list RS, št. 30/95 in 58/98), je Občinski svet občine
Podčetrtek na 28. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 479/3

– pot v izmeri 309 m2 in parc. št. 479/4 – pot v izmeri 160
m2, vpisani pri ZK vl. št. 249, k. o. Ema.

2
Nepremičnina in 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Pod-
četrtek.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 06202-270/98
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3615. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Urad-
ni list RS, št. 30/95 in 58/98), je Občinski svet občine
Podčetrtek na 28. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 484/2

pot v izmeri 59 m2 in parc. št. 484/3, pot v izmeri 92 m2,
vpisani pri ZK vl. št. 249, k. o. Ema.

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Pod-
četrtek.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 06202-271/98
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

3616. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Podčetrtek

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93 in 33/94) in 19. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in 58/98), je Občinski
sveta občine Podčetrtek na 28. redni seji dne 7. 10. 1998
sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Podčetrtek

I
Razreši se:
član
Maks Jurak.

II
Imenuje se:
za člana:
Darinka Kajba, roj. 31. 8. 1977
Podčetrtek, Virštanj 72.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 06202-272/98
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

SEMIČ

3617. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih vod na območju Občine Semič

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 7. in 35. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 3.
člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič
(Uradni list RS, št. 35/96) in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet
občine Semič na 39. seji dne 1. 10. 1998 sprejel
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O D L O K
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih

vod na območju Občine Semič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pogoje in način o odvajanju odpadne in

padavinske vode, gospodarjenje z objekti in napravami, ki
služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v
gospodinjstvih, industriji in drugih uporabnikih ter odvajanju
padavinske vode iz naselij, ki so priključena na javno kanali-
zacijsko omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija), s kate-
rim upravlja in gospodari organizacija, določena v odloku o
gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS,
št. 35/96) ter obveznosti in pravice te organizacije (v nada-
ljevanju: upravljalec) in uporabnikov teh objektov in naprav.

2. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna

oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpad-
na ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.

3. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripada-

jočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju
odpadne in padavinske vode. Pri projektiranju in gradnji
nove javne kanalizacije se izvede ločeni sistem fekalne in
meteorne kanalizacije.

4. člen
Upravljalec sprejme v roku enega leta po uveljavitvi

tega odloka pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za odvajanje odpadne in padavinske vode in o
nadzoru nad gradnjo javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in na-
prav določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne kanali-
zacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zaneslji-
vo delovanje ter nadzor s strani upravljalca pri gradnji kanali-
zacije.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV

5. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija.
Kanalizacijski priključek je spojna cev, ki povezuje in-

terno kanalizacijo z javnim kanalizacijskim omrežjem.
Interna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje uporabni-

ka, ki služi za odvod odpadnih voda iz stavbe in zemljišča in
je priključena na kanalizacijski priključek.

Okvare na interni kanalizaciji in kanalizacijskem pri-
ključku odpravlja uporabnik na svoje stroške, kolikor okvare
na zahtevo upravljalca ne odpravi v desetih dneh, lahko to
izvede upravljalec javne kanalizacije na njegove stroške.

6. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
1. sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za nepo-

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),

– črpališča za preprečevanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju in ostali pripadajoči objekti
in naprave, razbremenilniki, jaški, ipd.,

– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manj-
ših naselij),

2. primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območjih v
ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turi-
stičnih območjih, manjših naseljih),

– črpališča za preprečevanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območ-
jih, manjših naseljih) in pripadajoči objekti ter naprave (raz-
bremenilniki, jaški, ipd.)

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (indu-
strijskih območjih, turističnih območjih, manjših naselij),

3. magistralno omrežje in naprave:
Magistralno omrežje in naprave zajema omrežje in na-

prave, ki so regijskega ali nadregijskega pomena, in sicer:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda,
– črpališča za preprečevanje odpadnih in padavinskih

voda na magistralnem omrežju,
– centralne čistilne naprave.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

7. člen
Kjer se gradi javna kanalizacija je lastnik objekta dolžan

sočasno izvesti priključitev in uporabiti javno kanalizacijo.
Lastniki objektov, ki še niso priključeni na javno kanali-

zacijo, pa so za to podani vsi pogoji, so se dolžni priključiti
na javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega odloka.

8. člen
Upravljalec je dolžan s soglasjem dopustiti priključitev,

če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti in
tehnična izvedba javne kanalizacije.

9. člen
Ko priključitev ni možna, mora upravljalec pisno v roku

za soglasje o tem obvestiti uporabnika.

10. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek,
– vlogi za priključitev.
Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

11. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– opis specifičnosti in namembnosti objekta s predvi-

deno potrošnjo vode;
b) za soglasje k projektu za pridobitev (enotnega) grad-

benega dovoljenja:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
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– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pro-
jektom za priključitev na javni vodovod,

– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadome-
sti soglasje;

c) soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postop-
ku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1967),

– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, pre-

ko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje;

d) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– odločbo upravnega organa o dovolitvi postavitve za-

časnega objekta,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se upo-

rablja c) točka tega člena, pravnomočno gradbeno dovolje-
nje pa se predloži, če je bilo izdano.

12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej.

En objekt ima lahko tudi več priključkov.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospo-

dariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztokom v javno kana-
lizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

13. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev, ko je uporab-

nik izpolnil vse pogoje, določene s soglasji, ko je poravnal
vse obveznosti in predložil vso potrebno dokumentacijo.

14. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih nadzira uprav-

ljalec.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede samo

upravljalec ali za to usposobljen izvajalec pod nadzorom
upravljalca.

Izvajalec je dolžan vsa dela na javni kanalizaciji in izved-
bo priključkov priglasiti upravljalcu 7 dni pred pričetkom del.

Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco
uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

15. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v

primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi zbriše upo-
rabnika iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

16. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji

prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje
upravljalcu.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v
upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo,
morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovo-
ljenje, projektno dokumentacijo, kataster, evidenco priključ-
kov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, ureje-
na lastninska razmerja, itd.),

2. vsi merilci morajo biti žigosani skladno s predpisi
Urada za standardizacijo in meroslovje,

3. predane morajo biti izjave izvajalcev, garancijski listi,
navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih naprav,

4. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentira-
no z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence,
knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o last-
ništvu, podatkih o terjatvah in dolgovih, in ostalih poslovnih
zadev),

5. prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca
– prevzemnika.

V. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE
ODPADNE VODE

17. člen
Odpadna voda se obračunava v kubičnih metrih upo-

rabniku javne kanalizacije. Uporabniki javne kanalizacije pla-
čujejo stroške odvajanja odpadnih voda v količini porabljene
pitne oziroma tehnološke vode, ugotovljene z odčitkom vo-
domerne naprave.

V primerih, kjer se količine odpadnih voda spremljajo z
merilnikom pretoka, se plačujejo stroški za količine, ugotov-
ljene z odčitkom merila pretoka pred priključkom na javno
kanalizacijo.

Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki se
zaključuje s čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja od-
padne vode po osnovah iz prejšnjega odstavka tega člena.

18. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevar-

nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehno-
loške opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

19. člen
Objekti, ki niso priključeni na kanalizacijo, morajo imeti

vodotesne greznice na praznjenje. Ob praznjenju greznic se
odpadna voda praviloma odvaža na čistilno napravo.

VI. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA

20. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste od-

padne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priklju-
ček.

Količina in lastnost tehnološke odpadne vode mora biti
v skladu z določili soglasja upravljalca in uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesna-
ženja.

21. člen
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni

primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred pri-
ključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti na stopnjo
onesnaženosti primerno za izpust v javno kanalizacijo.

Uporabnik uveljavlja take ukrepe in tehnične rešitve, ki
zmanjšujejo količino odpadne vode, ki odteka v javno kanali-
zacijo.

Kadar se koncentracije škodljivih snovi v odpadni vodi
zaradi zmanjšanja porabe vode povečajo nad dovoljeno vred-
nostjo, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali
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se zmanjša, lahko upravljalec na podlagi strokovnega mne-
nja upravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, pred-
laga spremembo le tega.

22. člen
Uporaba javne kanalizacije:
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti

odpadne vode, ki vsebuje škodljive ali nevarne snovi, dolo-
čene z veljavnimi predpisi in pravilnikom o javni kanalizaciji.

23. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti

odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, ki
bi lahko:

– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovale

kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega
osebja,

– povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile
delovanje sistema odlaganja usedlin in lepljivih snovi,

– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobre-
menitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanali-
zacije,

– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisa-
ne temperature,

– povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala, da nastaja neprijeten vonj,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za

nevarno in škodljivo in katere koncentracija je nad dovoljeno
koncentracijo.

VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE
IN PADAVINSKE VODE

24. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odjave

prekine odvajanje odpadne in padavinske vode v naslednjih
primerih:

1. uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vo-
dovoda, če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost
za vodni vir ali javni vodovod,

2. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

3. če odpadna voda prekorači dovoljeno količino ma-
ščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gor-
ljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih
snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in naprav,

4. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa je v nasprotju z njim,

5. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz 30. člena
tega odloka,

6. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino
ali čiščenje odpadnih vod.

Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in
napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh
napravah zaradi njegovega ravnanja, ki jo je povzročila nje-
gova odpadna voda.

25. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in

padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na
objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času

trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike preko
sredstev javnega obveščanja ali neposredno.

V primeru intervencije na objektih in napravah lahko
upravljalec prekine odvajanje odpadne in padavinsek vode,
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA V PRIMERU VIŠJE SILE

26. člen
V primeru višje sile, kot so: potres, požar, izpad elek-

trične energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi,
vdori in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo; ima upravljalec
pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih
in padavinskih voda, mora pa o tem obvestiti uporabnike in
postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take pri-
mere.

IX. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV

27. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalcev.

28. člen
Upravljalec ima pri odvajanju odpadne in padavinske

vode naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objek-

tov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju,

2. ravna skladno z določbami pravilnika iz 4. člena
odloka ter z njimi seznanja uporabnike,

3. redno kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne vo-
de, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav,

4. obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpad-
ne in padavinske vode, preko sredstev javnega obveščanja
ali neposredno,

5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije
ter podaja podatke upravičencem,

6. skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma
vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,

7. izdaja soglasje v 30 dneh po popolni vlogi za soglas-
je in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,

8. organizira odvajanje odpadne vode, v primerih višje
sile pravočasno poroča pristojnemu občinskemu organu,

9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,

10. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanaliza-
cije ter kanalizacijskih priključkov,

11. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spre-
membi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,

12. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov,
13. izvaja meritve na iztoku iz komunalne čistilne na-

prave v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratoval-
nem moritoringu.

29. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije,

skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem
upravljalca,

2. omogočajo upravljalcu pregled interne kanalizacije
in sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obrato-
valnega časa,

3. redno vzdržujejo interno kanalizacijo, z vsemi objek-
ti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in vodijo
dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
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4. redno kontrolirajo sestavo odpadne vode v skladu s
24. členom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja in rezultate na zahte-
vo posredujejo upravljalcu,

5. pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivo-
sti na javni kanalizaciji,

6. obveščajo upravljalca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,

7. redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi
izdanih računov,

8. odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij, določene v uredbi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja,

9. dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo koli-
čine in kvalitete odpadne in padavinske vode,

10. dolžni so spremeniti priključek v primeru spremem-
be pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,

11. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpad-
no tehnološko vodo, morajo o vseh spremembah predložiti
upravljalcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu s pravil-
nikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpad-
nih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje,

12. odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanaliza-
cijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenaž-
no), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,

13. če naprava za predčiščevanje ne dosega predpi-
sanih učinkov, morajo upravljalca pisno obvestiti o spre-
membah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili dosega-
nje zahtevanih učinkov predčiščenja,

14. kontrolira in redno čisti lovilce olj, lovilce maščob
in peskolovce na interni kanalizaciji.

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja upravljalca.

Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemo-
gočiti.

30. člen
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah

cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in napra-
ve v prvotno stanje.

Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega
omrežja, itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave in
omrežje nepoškodovano.

Vse poškodbe, povzročene na javni kanalizaciji, odpra-
vi upravljalec na stroške povzročitelja.

X. KAZENSKE DOLOČBE

31. člen
Z denarno kaznijo od 60.000 do 360.000 SIT se

kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki je
upravljalec, če ravna v nasprotju s:

– 13. členom (ne dovoli priključka, čeprav je uporab-
nik izpolnil vse pogoje),

– katerokoli alineo 28. člena (ne skrbi za normalno
vzdrževanje in obratovanje, ne ravna v skladu s pravilnikom,
ne izvajajo redne kontrole odpadnih voda in delovanja na-
prav pri uporabnikih, ne obvešča uporabnikov o prekinitvah
ali spremembi pogojev priključevanja, ne vodi katastra, ne
skrbi za meritve in obračun, ne izdaja soglasij v predpisa-
nem roku, ne organizira odvajanja odpadnih vod v primeru
višje sile, ne pregleduje objektov in naprav in ne kontrolira
njih vodotesnost, ne nadzira gradnje priključkov kljub prigla-
sitvi del upravljalcu).

Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznu-
je tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki je upravljalec, če
ravna v nasprotju z zgornjim odstavkom tega člena oziroma v
nasprotju s 13. in 28. členom.

32. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznu-

je posameznika, ki je uporabnik ali lastnik objekta, če ravna
v nasprotju s:

– 7. členom (se sočasno ob izgradnji kanalizacije ozi-
roma v predpisanem roku ne priključi),

– 9. členom (po priključitvi ne opusti greznice ali je v
predpisanem roku na obstoječem priključku ne opusti),

– drugim odstavkom 18. člena (upravljalca ne obvesti
o izlivu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo),

– drugim odstavkom 14. člena (lastnik, ki odda izved-
bo priključka neusposobljenemu izvajalcu),

– tretjim odstavkom 14. člena (izvajalec izvedbe pri-
ključka ne priglasi upravljalcu),

– 15. členom (lastnik objekta ukine priključke, ne da bi
se objekt rušil),

– 23. členom (v javno kanalizacijo odvaja ali izlije snovi
v koncentracijah, ki lahko povzročijo poškodbe, nevarnost
ali motijo delovanje objektov in naprav),

– katerokoli alineo prvega odstavka 29. člena (priključ-
ke gradi v nasprotju z izdanim soglasjem upravljalca; ne
omogoča upravljalcu pregled priključka in sestavo odpadne
vode; redno ne kontrolira sestavo tehnološke odpadne vo-
de; redno ne vzdržuje interne kanalizacije in tehnološke
čistilne naprave; ne opozori upravljalca na pomanjkljivosti na
javni kanalizaciji ali o spremembah pogojev za priključitev ali
o spremembi količine in kvalitete odpadne vode; ne plačuje
odvajanja odpadnih voda: odvaja odpadno vodo, ki ne ustre-
za predpisom; ne spremeni priključka v primeru spremembe
pogojev odvajanja; upravljalcu na zahtevo ne predloži analiz
odpadne tehnološke vode; redči neprimerno tehnološko
odpadno vodo z neonesnaženo; ne kontrolira in redno ne
čisti lovilce olj, maščob ali peskolove na interni kanalizaciji),

– drugim in tretjim odstavkom 29. člena (priključi se
brez soglasja upravljalca, prekine odvod drugemu uporab-
niku).

Z denarno kaznijo od 60.000 do 360.000 SIT se
kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki je
uporabnik, lastnik objekta ali izvajalec del, če ravna v nasprot-
ju s prejšnim odstavkom tega člena ali 30. členom (poško-
duje javno kanalizacijo ali naprave in ne plača upravljalcu
stroškov za odpravo poškodb).

Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznu-
je odgovorno osebo pravne osebe, ki je uporabnik, lastnik
objekta ali izvajalec del, če ravna v nasprotju s prvim ali
drugim odstavkom tega člena.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

33. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha na

območju Občine Semič veljati odlok o upravljanju in uporabi
javne kanalizacije na območju urbanističnega načrta Črnom-
lja in Semiča (Skupščinski dolenjski list, št. 3/78).

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

Št. 352-01-01/98
Semič, dne 2. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.
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ŠKOFJA LOKA

3618. Spremembe statuta Krajevne skupnosti Sv. Duh

Na podlagi 43. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-
ni list RS, št. 37/95, 47/98) in 10. člena statuta Krajevne
skupnosti Sv. Duh, je Svet krajevne skupnosti Sv. Duh na
seji dne 19. 10. 1998 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Krajevne skupnosti Sv. Duh

1. člen
V statutu Krajevne skupnosti Sv. Duh (Uradni list RS,

št. 63/98) se druga in tretja alinea 9. člena spremenita
tako, da glasita:

– v 2. volilni enoti, ki obsega naselje Sv. Duh, se v svet
krajevne skupnosti izvolijo trije člani,

– v 3. volilni enoti, ki obsega naselji Dorfarje in Forme
se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani.

2. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Škofja Loka, dne 19. oktobra 1998.

Predsednik
Sveta KS SV. Duh
Janez Jenko l. r.

VIDEM

3619. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za sofinanciranje
programa izgradnje komunalnih in drugih
objektov ter dejavnosti na območju Krajevne
skupnosti Sela

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 30. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je zbor
krajanov dne 11. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za sofinanciranje programa
izgradnje komunalnih in drugih objektov ter

dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Sela

1. člen
V KS Sela se razpiše referendum o uvedbi krajevnega

samoprispevka za naslednja naselja: Barislovci, Sela, Trno-
vec, Popovci od hišne številke 17 do 30 in Zgornja Pristava
od hišne številke 39 do 53.

2. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbranih

20,000.000 SIT. Preostala sredstva za izvršitev programa
bodo zagotovljena iz drugih virov.

3. člen
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje izgrad-

nje naslednjih komunalnih in drugih objektov in dejavnosti:

1. Sofinanciranje modernizacij krajevnih cest v skladu
s krajevnim in občinskim programom

– v ta namen bomo namenili 20% vseh zbranih sred-
stev.

2. Sofinanciranje vzdrževanja cest (gramoziranje, zim-
ska služba, preplastitve, razširitve...)

– v ta namen bomo namenili 20% vseh zbranih sred-
stev.

3. Sofinanciranje razsvetljave po vseh vaseh v KS Sela
v skladu s programom KS

– v ta namen bomo namenili 25% vseh zbranih sred-
stev.

4. Sofinanciranje izgraditve avtobusnih postajališč
– v ta namen bomo namenili 10% vseh zbranih sred-

stev.
5. Sofinanciranje vzdrževanja objekt skupne rabe (cer-

kev, kulturno zgodovinski spomeniki...)
– v ta namen bomo namenili 7% vseh zbranih sredstev.
6. Sofinanciranje dograditve in obnovitve osnovne šole

Sela
– v ta namen bomo namenili 8% vseh zbranih sredstev.
7. Sofinanciranje programov društev v KS Sela
– v ta namen bomo namenili 8% vseh zbranih sredstev.
8. Financiranje stroškov poslovanja krajevne skupnosti
– v ta namen bomo namenili 2% vseh zbranih sredstev.

4. člen
Samoprispevek se bo uvedel za dobo petih let, in sicer

od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.

5. člen
Samoprispevek se uvaja v denarju.
Višina samoprispevka znaša:
1. Za zavezance, ki imajo osebne dohodke iz delovne-

ga razmerja oziroma nadomestila ter od drugih dohodkov in
prejemkov, ki imajo značaj osebnih dohodkov

– po stopnji 2% letno od neto osebnega dohodka ozi-
roma nadomestila.

2. Za zavezance, ki imajo dohodek iz kmetijske dejav-
nosti

– po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka.
3. Za zavezance, ki prejemajo pokojnino z varstvenim

dodatkom
– po stopnji 1% od izplačane pokojnine letno.
4. Za zavezance, ki imajo dohodke od samostojnega

opravljanja gospodarske in poklicne dejavnosti
– po stopnji 2% od neto osebnega dohodka in 2% od

ostanka čistega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, nave-

denih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek za
vsak vir posebej.

Samoprispevek se ne plačuje v primerih, ki jih določa
12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo na ob-

močju KS Sela stalno prebivališče in imajo lastne dohodke.

7. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

splošni volilni imenik KS Sela in so starejši od 18 let oziroma
so starejši od 15 let in so v delovnem razmerju.

8. člen
Referendum bo v nedeljo 22. novembra 1998 od

7. do 19. ure na glasovalnem mestu, ki ga določi z odločbo
volilna komisija Krajevne skupnosti Sela.
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Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z
glasovnico. Na glasovnici je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST SELA
GLASOVNICA

za referendum, dne 23. novembra 1998 za uvedbo
krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa iz-
gradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na
območju Krajevne skupnosti Sela.

Glasujem
“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA” če
se strinja z uvedbo samoprispevka, “PROTI” pa obkroži, če
se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinja. Vse gla-
sovnice so overjene s pečatom Krajevne skupnosti Sela.

9. člen
Za postopek o glasovanju pri izvedbi referenduma se

smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Postopek vodi in izid glasovanja ugotovi ter razglasi volilna
komisija Krajevne skupnosti Sela.

Sklep o uvedbi krajevenga samoprispevka sprejme na
podlagi poročila volilne komisije krajevne skupnosti o uspe-
šnem izidu referenduma Svet krajevne skupnosti Sela. Sa-
moprispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja
bo obračunaval izplačevalec osebnega dohodka, od upoko-
jencev pa Skupnost invalidskega in pokojninskega zavaro-
vanja RS, oziroma njene podružnice ob vsakem izplačilu.

Samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki se z oseb-
nim delom ukvarjajo s kmetijstvom, obrtjo ali drugo gospo-
darsko dejavnostjo ter intelektualno storitvijo, odmerja in
pobira v imenu Krajevne skupnosti Sela pristojna Davčna
uprava Republike Slovenije.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu se na Krajevno
skupnost Sela dostavi seznam zaposlenih, od katerih se
nakazuje krajevni samoprispevek.

10. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo do krajevnega samo-

prispevka so strogo namenska in se zbirajo na posebnem
žiro računu Krajevne skupnosti Sela.

11. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na poseb-

nem računu bo opravljal Svet krajevne skupnosti Sela, ki je
odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nad-
zor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samopri-
spevkom zbranih sredstev opravljal nadzorni odbor Krajevne
skupnosti Sela. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih
sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

12. člen
Sredstva za določene namene razporeja po programu

Svet KS Sela s sklepi na podlagi letnega finančnega pro-
grama.

13. člen
Svet krajevne skupnosti Sela po preteku obdobja sprej-

me zaključni račun o višini zbranih in uporabljenih sredstvih
krajevnega samoprispevka.

14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. S-A/21
Sela, dne 16. oktobra 1998.

Predsednik
Sveta KS Sela

Jože Krajnc l. r.

VRHNIKA

3620. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Vrhnika

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 29. člena statuta Občine
Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Vrhnika na seji 15. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Vrhnika

I
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vrhnika.

II
Zahtevek za delno povrnitev stroškov volilne kampanje

za volitve v občinski svet ne sme preseči 25 tolarjev na
posameznega volilnega upravičenca v občini.

Zahteva za delno povrnitev stroškov za volilno kampa-
njo za volitve župana ne sme preseči 20 tolarjev za po-
sameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do
ponovitve glasovanja, se zahtevek za delno povrnitev stroš-
kov za volilno kampanjo za kandidata, ki na tem glasovanju
kandidira, lahko poveča še za 15 tolarjev na posameznega
volilnega upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini 25 tolarjev za dobljeni čas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu sve-
tu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 15 tolarjev za dobljeni 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 njegovo
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zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine
Vrhnika v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 11/1-032/98
Vrhnika, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

ZAVRČ

3621. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94, 17/97), 17. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 25/95) je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 17. 9.
1998 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Zavrč

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroš-

kov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč.

2
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 ponovnega 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 kandidat je dobil mandat v občinskem
svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje 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 10% od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega
volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na
ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini
20 tolarjev za vsak dobljen glas na ponovnem glasovanju.

5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidata za volitve

v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povr-
nejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zavrč v roku
30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.

6
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu

in se objavi v Uradnem listu RS.

Zavrč, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine Zavrč

Ivan Pongrac l. r.

DRŽAVNI ZBOR

3622. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o kazenskem postopku (ZKP-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 kazenskem postopku (ZKP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kazenskem postopku (ZKP-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. oktobra 1998.

Št. 001-22-94/98
Ljubljana, dne 23. oktobra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-A)

1. člen
V zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94,

70/94 - popravek, 25/96 - odločba US in 5/98 – odločba US) se
v 35. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe.“.

2. člen
V 39. členu se v 4. točki za besedo “postopek“ doda besedi-

lo “in je bil podan predlog za kaznovanje“.

3. člen
V 40. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Brž ko sodnik ali sodnik porotnik zve za kakšen razlog

svoje izločitve iz 1. do 5. točke prejšnjega člena, mora prenehati z
vsakim delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku sodišča, ki
odredi, da se zadeva po pravilih sodnega reda dodeli drugemu
sodniku. Če gre za izločitev predsednika sodišča, v tej zadevi kot
predsednik odloča podpredsednik sodišča, če pa mora biti izlo-
čen tudi ta, si predsednik sodišča določi namestnika izmed sodni-
kov tega sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predsednika
neposredno višjega sodišča, naj mu določi namestnika.“.

4. člen
V 41. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z

vejico in doda besedilo “v primeru iz 6. točke 39. člena tega
zakona pa samo do začetka glavne obravnave.“.

5. člen
V 42. členu se na začetku petega odstavka doda besedilo

“Če je bila zahteva za izločitev iz 6. točke 39. člena tega zakona
vložena po začetku glavne obravnave ali“.

6. člen
V 65. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj

zoper spolno nedotakljivost iz XIX. poglavja kazenskega zakonika
Republike Slovenije, razen dejanj po členih 185 do 187 in kazni-
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vega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja
po 201. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije, mora
imeti mladoletni oškodovanec ves čas od uvedbe kazenskega
postopka dalje pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice, še
posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred
sodiščem in uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka. Mla-
doletnemu oškodovancu, ki pooblaščenca še nima, postavi poob-
laščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed odvetnikov.“.

7. člen
V 70. členu se v prvem odstavku za besedo “zapora,“ doda

besedilo “ali če je po 157. členu tega zakona priveden k preisko-
valnemu sodniku,“.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Obdolženec mora imeti zagovornika pri postopku po

204.a členu tega zakona in ves čas, dokler traja zoper njega
odrejeni pripor.“.

V tretjem odstavku se besedilo “oziroma zasebne tožbe, če
gre za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišča“ nadome-
sti z besedilom “,če gre za kaznivo dejanje, za katerega je v
zakonu predpisana kazen osmih let zapora ali hujša kazen“.

V četrtem odstavku se za besedo “let“ doda besedilo “ali če
je nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam uspešno brani“.

8. člen
V 71. členu se za besedo “sodnik“ dodajo besede “oziroma

predsednik senata“.

9. člen
V 72. členu se prvi odstavek spremeni tako da se glasi:
“(1) V primerih, ko prenehajo razlogi obvezne obrambe iz

70. člena tega zakona, kot tudi če si obdolženec namesto postav-
ljenega zagovornika vzame drugega zagovornika, se postavljeni
zagovornik razreši.“.

10. člen
V 78. členu se v prvem odstavku besedilo “čiste plače v

gospodarstvu v Republiki Sloveniji“ nadomesti z besedilom “neto
plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo“.

11. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za zapisnik o glavni obravnavi se uporabljajo določbe čle-

nov 314 do 317 tega zakona, ostale določbe o zapisniku pa le
kolikor niso v nasprotju s temi določbami.“.

12. člen
V 89. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Obdolžencu, ki iz opravičenih razlogov zamudi rok za

napoved pritožbe ali rok za pritožbo zoper sodbo ali zoper sklep o
varnostnem ali vzgojnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske kori-
sti, dovoli sodišče vrnitev v prejšnje stanje, da napove pritožbo
oziroma da vloži pritožbo, če v osmih dneh po prenehanju vzroka,
zaradi katerega je zamudil rok, vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje
stanje in obenem z njo tudi napove pritožbo oziroma odda tudi
pritožbo.“.

13. člen
V 90. členu se v prvem odstavku za besedo “je“ doda bese-

dilo “razglasil sodbo, zoper katero se napoveduje pritožba oziro-
ma“.

V tretjem odstavku se za besedo “skupaj“ doda besedilo “z
napovedjo pritožbe zoper sodbo oziroma“.

14. člen
V 92. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Stroški kazenskega postopka so izdatki, ki nastanejo v

kazenskem postopku ali zaradi njega.“.
V tretjem odstavku se besedilo “čiste plače v gospodarstvu v

Republiki Sloveniji“ nadomesti z besedilom “neto plače v Republi-
ki Sloveniji na zaposleno osebo“.

V četrtem odstavku se za besedo “izdatki“ dodata besedi “in
nagrada“. Za besedo “oškodovanca“ se dodata besedi “ter oško-
dovanca“.

15. člen
V 94. členu se v prvem odstavku za besedo “stroške“ v četrti

vrstici postavi vejica in doda beseda “nastale“, za besedo “obrav-
nave“ pa se doda besedilo “ali nevložitvijo napovedane pritožbe“.

16. člen
V 96. členu se v tretjem odstavku besedilo “Zasebni tožilec

mora“ nadomesti z besedilom “Zasebni tožilec in oškodovanec kot
tožilec morata“. Za besedo “tožilcu“ na koncu prvega stavka se
črta pika in doda besedilo “ali oškodovancu kot tožilcu, kot tudi v
primeru iz drugega odstavka 63. člena tega zakona.“ V drugem
stavku se za besedama “zasebnega tožilca“ postavi vejica, besedi-
lo “in njegovega pooblaščenca“ pa se nadomesti z besedilom
“oškodovanca kot tožilca in njunih pooblaščencev“. V tretjem stav-
ku se za besedo “tožilec“ doda besedilo “ali oškodovanec kot
tožilec“. Za besedo “tožilcev“ v četrtem stavku se doda besedilo
“oziroma oškodovancev kot tožilcev“.

17. člen
V 97. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Če plačilo stroškov kazenskega postopka ni naloženo

obdolžencu, bremenijo stroški pooblaščenca oškodovanca iz tret-
jega odstavka 65. člena tega zakona proračun.“.

18. člen
Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:

“98.a člen
Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednimi

pravnimi sredstvi, se smiselno uporabljajo določbe členov 92 do
98 tega zakona.“.

19. člen
Za 141. členom se doda nov 141.a člen, ki se glasi:

“141.a člen
(1) Obdolžencu, ki se mu mora kazen odpustiti (tretji odsta-

vek 297. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije) in nje-
govim bližnjim sorodnikom (1. do 3. točka prvega odstavka 236.
člena) se mora v primerih, ko obstaja utemeljena nevarnost za
njihovo življenje, v največji možni meri zagotoviti osebna varnost v
predkazenskem postopku, med in po končanem kazenskem po-
stopku.

(2) Ukrepi za zagotavljanje osebne varnosti se izvajajo na
predlog državnega tožilca po navodilih, ki jih za posamezni primer
izdata skupaj minister, pristojen za pravosodje in minister, pristo-
jen za notranje zadeve. Če mora obdolženec prestajati zaporno
kazen po obsodbi za druga kazniva dejanja, izda ustrezna navodila
minister, pristojen za pravosodje po predhodnem mnenju upravni-
ka zavoda za prestajanje kazni.“.

20. člen
V 149. členu se v drugem odstavku beseda “in“ črta. Črta

se pika na koncu prvega stavka in doda besedilo “in bris ustne
sluznice.“.

21. člen
V XV. poglavju se členi od 150 do 156 nadomestijo z novimi

členi, ki se glasijo:

“150. člen
(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena

oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev
katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v drugem odstavku
tega člena in če obstaja utemeljen sum, da se za komunikacijo v
zvezi s tem kaznivim dejanjem uporablja določeno komunikacijsko
sredstvo oziroma računalniški sistem ali bo to sredstvo oziroma
sistem uporabljeno, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da
se z drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov oziroma bi njihovo
zbiranje lahko ogrozilo življenje ali zdravje ljudi, se lahko zoper to
osebo odredi:

1) nadzor telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem;
2) kontrola pisem in drugih pošiljk;
3) kontrola računalniškega sistema banke ali druge pravne

osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost;
4) prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj

ene osebe, udeležene v pogovoru.
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(2) Kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se lahko odredijo
ukrepi iz prejšnjega odstavka, so:

1) kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in
njeno ustavno ureditev in kazniva dejanja zoper človečnost in
mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana kazen zapo-
ra petih ali več let;

2) kaznivo dejanje ugrabitve po 144. členu, neopravičene
proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu, omogočanja uživa-
nja mamil po 197. členu, izsiljevanja po 218. členu, neupravičene-
ga sprejemanja daril po 247. členu, neupravičenega dajanja daril
po 248. členu, pranja denarja po 252. členu, tihotapstva po 255.
členu, jemanja podkupnine po 267. členu, dajanja podkupnine po
268. členu, nezakonitega posredovanja po 269. členu, hudodel-
skega združevanja po 297. členu, nedovoljene proizvodnje in
prometa orožja ali razstrelilnih snovi po 310. členu ter povzročitve
nevarnosti z jedrskimi snovmi po tretjem odstavku 319. člena
kazenskega zakonika Republike Slovenije;

3) druga kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana
kazen zapora osmih ali več let.

151. člen
(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena

oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev
katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v drugem odstavku
tega člena, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da se bo
lahko v točno določenem prostoru pridobilo dokaze, katerih se z
milejšimi ukrepi, vključno z ukrepi iz prejšnjega člena ne bi dalo
zbrati oziroma bi njihovo zbiranje lahko ogrozilo življenje ljudi, se
lahko zoper to osebo izjemoma odredi prisluškovanje in opazova-
nje v tujem stanovanju ali drugih tujih prostorih, z uporabo tehnič-
nih sredstev za dokumentiranje in po potrebi s tajnim vstopom v
navedene prostore.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se lahko odredi v zvezi z
vsemi kaznivimi dejanji iz prve točke drugega odstavka prejšnjega
člena, kaznivimi dejanji iz druge točke istega odstavka, razen za
kazniva dejanja ugrabitve po 144. členu, omogočanja uživanja
mamil po 197. členu, izsiljevanja po 218. členu, pranja denarja po
prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 252. člena in tiho-
tapstva po 255. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije,
v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji iz tretje točke istega odstavka, za
katera je v zakonu predpisana kazen zapora osmih ali več let pa le,
če obenem obstaja resna nevarnost za življenje ljudi.

152. člen
(1) Ukrepe iz 150. in 151. člena tega zakona odredi preisko-

valni sodnik na pisni predlog državnega tožilca, ki mora vsebovati:
1) podatke o osebi, zoper katero se predlaga ukrep;
2) utemeljitev razlogov za sum, da gre za izvrševanje, pri-

pravo ali organizacijo v 150. oziroma 151. členu tega zakona
določenih kaznivih dejanj;

3) kateri ukrep se predlaga, način izvajanja ukrepa, njegov
obseg in trajanje, točno določitev prostora ali kraja, v katerem se
ukrep izvaja, komunikacijsko oziroma telekomunikacijsko sredstvo
in ostale pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo posamez-
nega ukrepa;

4) utemeljitev neogibne potrebnosti uporabe posamezne-
ga ukrepa v razmerju do zbiranja dokazov na drug način in upora-
be ostalih milejših ukrepov;

5) utemeljitev razloga za predčasno izvrševanje odredbe v
primeru iz naslednjega odstavka tega člena.

(2) Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pri-
dobiti in če obstaja nevarnost odlašanja, lahko organi za notranje
zadeve začnejo z izvrševanjem ukrepov iz 150. člena tega zakona
na podlagi ustne odredbe preiskovalnega sodnika. Pisna odredba
mora biti izdana najkasneje v dvanajstih urah po izdaji ustne odred-
be. Za predčasno izvrševanje mora obstajati utemeljen razlog; v
nasprotnem primeru sodišče ne glede na siceršnjo upravičenost
uporabe ukrepov vselej postopa po četrtem odstavku 154. člena
tega zakona.

(3) Če pri izvrševanju ukrepa iz 2. točke prvega odstavka
150. člena tega zakona organi za notranje zadeve ocenijo, da je
vsebina pisma ali druge pošiljke takšna, da bi utegnila biti dokaz v
kazenskem postopku, morajo s tem nemudoma seznaniti preisko-
valnega sodnika, ki odloči, kako se bo s pošiljko ravnalo. O tem
preiskovalni sodnik sestavi poseben zapisnik.

(4) Izvajanje ukrepov iz 150. in 151. člena tega zakona lahko
traja največ en mesec, iz tehtnih razlogov pa se lahko njihovo
trajanje podaljša vsakič za en mesec, vendar za ukrepe iz

150. člena tega zakona skupno največ šest mesecev, za ukrep iz
151. člena tega zakona pa skupno največ tri mesece. Izvajanje teh
ukrepov se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so
bili odrejeni.

(5) Odredbo iz prvega odstavka tega člena izvršijo organi za
notranje zadeve. Podjetja, ki opravljajo prenos informacij, so orga-
nom za notranje zadeve dolžna omogočiti izvršitev odredbe.

153. člen
(1) Po prenehanju uporabe ukrepov iz 150. in 151. člena

tega zakona morajo organi za notranje zadeve vse posnetke, spo-
ročila in predmete, pridobljene z uporabo teh ukrepov, skupaj s
poročilom, ki obsega povzetek zbranih dokazov, predati državne-
mu tožilcu.

(2) Državni tožilec celotno gradivo preda preiskovalnemu
sodniku; ta pa preizkusi, ali so se ukrepi izvajali na način, kot so bili
odobreni. Preiskovalni sodnik lahko odredi, da se posnetki tele-
fonskih pogovorov in drugih oblik komuniciranja v celoti ali deloma
prepišejo. Glede prepisa teh posnetkov se uporabljajo določbe
petega odstavka 84. člena tega zakona.

154. člen
(1) Sporočila in posnetke, pridobljene z uporabo ukrepov po

150. in 151. členu tega zakona, hrani sodišče, dokler se hrani
kazenski spis.

(2) Če državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega
pregona zoper osumljenca ali če v roku dveh let po koncu izvajanja
ukrepov iz 150. in 151. člena tega zakona ne poda takšne izjave,
se gradivo iz prejšnjega odstavka pod nadzorstvom preiskovalne-
ga sodnika uniči. O tem uničenju napravi preiskovalni sodnik urad-
ni zaznamek. Pred uničenjem obvesti preiskovalni sodnik o upora-
bi teh ukrepov osumljenca, ki ima pravico seznaniti se s pridoblje-
nim gradivom, v primerih večjega obsega tega gradiva pa s poroči-
lom iz prvega odstavka 153. člena tega zakona. Če je mogoče
utemeljeno sklepati, da bo zaradi seznanitve z gradivom nastala
nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali iz drugih tehtnih razlogov,
lahko preiskovalni sodnik na predlog državnega tožilca ali po urad-
ni dolžnosti odloči, da osumljenca z vsebino pridobljenega gradiva
ne bo seznanjal.

(3) Ne smejo se uporabiti kot dokaz posnetki telefonskih
pogovorov in drugih oblik komuniciranja oseb, če se ne nanašajo
na katero izmed kaznivih dejanj iz drugega odstavka 150. člena
tega zakona, kadar so bili pridobljeni z izvajanjem ukrepov po
prvem odstavku 150. člena oziroma na katero izmed kaznivih
dejanj iz drugega odstavka 151. člena tega zakona, kadar so bili
pridobljeni z izvajanjem ukrepa po prvem odstavku 151. člena
tega zakona.

(4) Če so bili ukrepi iz 150. in 151. člena tega zakona
izvršeni brez odredbe preiskovalnega sodnika ali v nasprotju z njo,
sodišče ne sme opreti svoje odločbe na tako dobljene podatke,
sporočila, posnetke ali dokazila.

(5) Določbe 237. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za podatke, posnetke, sporočila in dokazila, pridobljena z
uporabo ukrepov iz 150. in 151. člena tega zakona.

155. člen
(1) Če je mogoče utemeljeno sklepati, da je določena oseba

vpletena v kriminalno dejavnost v zvezi s kaznivimi dejanji iz druge-
ga odstavka 150. člena tega zakona, lahko državni tožilec na
podlagi obrazloženega predloga organov za notranje zadeve s
pisno odredbo dovoli ukrep navideznega odkupa, navideznega
sprejemanja oziroma dajanja daril ali navideznega jemanja oziroma
dajanja podkupnine. Predlog in odredba postaneta sestavni del
kazenskega spisa.

(2) Odredba državnega tožilca se lahko nanaša le na enkra-
ten ukrep. Predlog za vsak nadaljnji ukrep zoper isto osebo mora
vsebovati razloge, ki utemeljujejo njegovo uporabo.

(3) Pri izvrševanju ukrepov iz prvega odstavka tega člena
organi za notranje zadeve in njihovi sodelavci ne smejo izzivati
kriminalne dejavnosti. Pri ugotavljanju ali je bila izzvana kriminalna
dejavnost, je potrebno presojati predvsem ali bi ukrep na način,
kot je bil izveden, napeljal k storitvi kaznivega dejanja osebo, ki
tovrstnega kaznivega dejanja sicer ne bi bila pripravljena storiti.

(4) Če je bila izzvana kriminalna dejavnost, je to okoliščina, ki
izključuje kazenski pregon za kaznivo dejanje, storjeno v zvezi z
ukrepom iz prvega odstavka tega člena.
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(5) Glede predmetov, pridobljenih z ukrepi iz prvega odstav-
ka tega člena se uporabljajo določbe 110., 131., 498. in 498.a
člena tega zakona.

156. člen
Če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena

oseba storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in
je povezano s pridobitvijo premoženjske koristi, lahko preiskovalni
sodnik na obrazložen predlog državnega tožilca odredi banki,
hranilnici ali hranilno kreditni službi, da mu sporoči podatke o
vlogah, računih in drugih poslih te osebe in drugih oseb, za katere
je moč utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih transakci-
jah ali poslih storilca, če bi ti podatki utegnili biti pomemben dokaz
v kazenskem postopku.“.

22. člen
V 157. členu se v prvem odstavku črtata besedi “in druge-

ga“. Za besedo “člena“ se doda besedilo “ali prvega odstavka
432. člena“.

V drugem odstavku se za besedama “3. točke“ besedilo
“drugega odstavka 201. člena tega zakona“ nadomesti z besedi-
lom “prvega odstavka 201. člena tega zakona in 1. in 2. točke
prvega odstavka 432. člena tega zakona“; za besedama “2. toč-
ke“ se beseda “drugega“ nadomesti z besedo “prvega“.

23. člen
Za 161. členom se doda nov 161.a člen, ki se glasi:

“161.a člen
(1) Državni tožilec sme ovadbo za kaznivo dejanje, za katero

je predpisana denarna kazen ali zapor do treh let, odstopiti v
postopek poravnavanja. Pri tem upošteva vrsto in naravo dejanja,
okoliščine, v katerih je bilo storjeno, osebnost storilca, njegovo
predkaznovanost za istovrstna ali druga kazniva dejanja, kot tudi
stopnjo njegove kazenske odgovornosti.

(2) Poravnavanje vodi poravnalec, ki je zadevo dolžan prev-
zeti v postopek. Poravnavanje se sme izvajati le s pristankom
osumljenca in oškodovanca. Poravnalec je pri svojem delu neodvi-
sen. Poravnalec si mora prizadevati, da je vsebina sporazuma v
sorazmerju s težo in posledicami dejanj.

(3) Ko prejme obvestilo o izpolnitvi sporazuma, državni toži-
lec ovadbo zavrže. Poravnalec je državnega tožilca dolžan obvesti-
ti tudi o neuspelem poravnavanju ter razlogih za to. Rok za izpolni-
tev sporazuma ne sme biti daljši od treh mesecev.

(4) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka oško-
dovancu ne gredo pravice iz drugega in četrtega odstavka 60.
člena tega zakona, o čemer ga mora poravnavalec poučiti pred
podpisom sporazuma.

(5) S splošnimi navodili, ki jih izda generalni državni toži-
lec, se podrobneje opredelijo pogoji in okoliščine iz prvega
odstavka tega člena, ki vplivajo na odstop ovadbe v postopek
poravnavanja.“.

24. člen
V 162. členu se v prvem odstavku za besedo “sme“ doda

besedilo “s soglasjem oškodovanca“. Besedi “enega leta“ se na-
domestita z besedama “treh let“.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka oško-

dovancu ne gredo pravice iz drugega in četrtega odstavka
60. člena tega zakona. O izgubi teh pravic mora državni tožilec
poučiti oškodovanca, preden da ta soglasje po prvem odstavku
tega člena.“.

25. člen
V 163. členu se v 1. točki prvega odstavka za besedo “sme“

doda besedi “oziroma mora“.

26. člen
V 169. členu se v četrtem odstavku črta tretji stavek.
V devetem odstavku se besede “sedmega in osmega“ nado-

mestijo z besedami “šestega in sedmega“.

27. člen
V 178. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Pri zaslišanju obdolženca sta lahko navzoča državni toži-

lec in zagovornik. Če preiskovalni sodnik oceni, da je njuna nav-

zočnost v posameznem primeru potrebna, lahko odredi, da se
zaslišanje opravi v njuni obvezni navzočnosti. Navzočnost državne-
ga tožilca in zagovornika je obvezna vselej, ko gre za prvo zasliša-
nje po privedbi obdolženca na podlagi 157. člena tega zakona.“.

V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo:
“Preiskovalni sodnik lahko odredi, da se obdolženec odstrani z
zaslišanja, če priča v njegovi navzočnosti ne želi izpovedati ali če
okoliščine kažejo, da v njegovi navzočnosti ne bo govorila resnice
ali v primeru, če bo po zaslišanju priče potrebno opraviti sodno
prepoznavo. Obdolženec ne sme biti navzoč pri zaslišanju priče,
mlajše od 15 let, ki je žrtev katerega izmed kaznivih dejanj iz
tretjega odstavka 65. člena tega zakona.“.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(6) Če tisti, ki mu je bilo poslano obvestilo o preiskovalnem

dejanju, ne pride, se dejanje lahko opravi tudi v njegovi nenavzoč-
nosti. Če preiskovalni sodnik odredi obvezno navzočnost, pa na
zaslišanje obdolženca ne prideta državni tožilec ali zagovornik, se
zaslišanje praviloma preloži, razen če bi potekel rok iz drugega
odstavka 203. člena tega zakona oziroma če preiskovalni sodnik
glede na spremenjene okoliščine oceni, da obvezna navzočnost ni
več potrebna. O preložitvi oziroma izostanku z zaslišanja preisko-
valni sodnik obvesti višjega državnega tožilca oziroma odvetniško
zbornico.“.

V sedmem odstavku se črta drugi stavek.

28. člen
V 180. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek,

ki se glasi: “Če oškodovancu obvestila ni bilo mogoče vročiti, ker
sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča, se šteje, da
ne namerava nadaljevati pregona.“.

29. člen
V 184. členu se v prvem odstavku vejica za besedo “razjas-

njeno“ nadomesti s piko, ostalo besedilo do konca odstavka pa se
črta.

30. člen
Pred 192. členom se naslov XVII. poglavja spremeni tako, da

se glasi:
“UKREPI ZA ZAGOTOVITEV OBDOLŽENČEVE NAV-

ZOČNOSTI, ZA ODPRAVO PONOVITVENE NEVARNOSTI IN ZA
USPEŠNO IZVEDBO KAZENSKEGA POSTOPKA“

V 192. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:

“(1) Ukrepi, ki se lahko uporabijo za zagotovitev obdolženče-
ve navzočnosti, za odpravo ponovitvene nevarnosti in za uspešno
izvedbo kazenskega postopka, so: vabilo, privedba, obljuba ob-
dolženca, da ne bo zapustil prebivališča, prepoved približanja
določenemu kraju ali osebi, javljanje na policijski postaji, varščina,
hišni pripor in pripor.

(2) Pri odločanju o tem, kateri od ukrepov iz prejšnjega
odstavka naj se uporabi, mora sodišče upoštevati pogoje, ki so
določeni za posamezne ukrepe. Pri izbiri ukrepa mora tudi upošte-
vati, da ne uporabi strožjega ukrepa, če se da isti namen doseči z
milejšim.“.

31. člen
Za 195. členom se dodata nova naslova in nova člena 195.a

in 195.b, ki se glasita:

“4.a Prepoved približanja določenemu kraju ali osebi

195.a člen
(1) Če so podane okoliščine iz 2. ali 3. točke prvega odstav-

ka 201. člena tega zakona, vendar je nevarnost, da bo obdolže-
nec uničil sledove kaznivega dejanja, vplival na priče, udeležence
ali prikrivalce ali ponovil kaznivo dejanje, dokončal poskušeno
kaznivo dejanje ali storil kaznivo dejanje, s katerim grozi, moč
odvrniti s prepovedjo približanja obdolženca določenemu kraju ali
osebi, uporabi sodišče ta ukrep.

(2) Sodišče določi primerno razdaljo - oddaljenost od dolo-
čenega kraja ali osebe, ki jo mora obdolženec spoštovati in je
namerno ne sme prekoračiti; v nasprotnem primeru lahko sodišče
zoper njega odredi pripor. O tej posledici je obdolženca predhod-
no vselej treba obvestiti.
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(3) Če razdaljo - oddaljenost, ki jo mora spoštovati obdolže-
nec, namerno krši z ukrepom varovana oseba, jo lahko sodišče
vsakokrat kaznuje z denarno kaznijo iz 78. člena tega zakona.

(4) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim
sklepom; obrazložitev mora vsebovati utemeljitev suma, da je ob-
dolženec storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega
člena in uporabe tega ukrepa.

4.b Javljanje na policijski postaji

195.b člen
(1) Če obstaja bojazen, da se bo obdolženec med postop-

kom skril ali odšel neznano kam ali v tujino, lahko sodišče odloči,
da se mora vsakodnevno ali občasno, ob določenih urah javljati na
policijski postaji, na katerem področju stalno ali začasno prebiva
ali se nahaja v trenutku odločanja o uporabi ukrepov za zagotovitev
njegove navzočnosti. Sklep se vroči obdolžencu in pošlje pristojni
policijski postaji.

(2) Če se obdolženec ne javlja na policijski postaji, tako kot
je določeno v sklepu, morajo organi za notranje zadeve to nemu-
doma sporočiti sodišču; sodišče lahko zoper obdolženca v prime-
ru namerne prekršitve obveznosti odredi pripor. O tej posledici je
obdolženca predhodno vselej potrebno opozoriti.

(3) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim
sklepom; obrazložitev mora vsebovati utemeljitev suma, da je ob-
dolženec storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega
člena in uporabe tega ukrepa.

(4) Če v tem členu ni drugače določeno, se glede odreditve,
časa trajanja, podaljšanja in odprave ukrepov iz prejšnjega in tega
člena smiselno uporabljajo določbe tega zakona o priporu.

(5) O podaljšanju ukrepov iz prejšnjega in tega člena pred
vložitvijo obtožnice odloča po uradni dolžnosti ali na predlog držav-
nega tožilca vselej preiskovalni sodnik.“.

32. člen
V 196. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Ob izpolnjenih pogojih za odreditev pripora samo iz

razloga ponovitvene nevarnosti (3. točka prvega odstavka
201. člena) se, razen v primeru, ko gre za kazniva dejanja iz XV.,
XIX., XX., XXI., XXVII., XXVIII., XXIX., XXX., XXXIII., XXXIV. in XXXV.
poglavja kazenskega zakonika Republike Slovenije, za katera je
predpisana kazen pet ali več let zapora, obdolženca ob dani varšči-
ni in obljubi, da kaznivih dejanj ne bo ponavljal, da poskušanega
kaznivega dejanja ne bo dokončal oziroma da ne bo storil kaznive-
ga dejanja, s katerim je grozil, lahko pusti na prostosti oziroma
izpusti, če je že v priporu.“.

33. člen
V 197. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Če obdolženec ponovi kaznivo dejanje, dokonča posku-

šeno kaznivo dejanje ali stori kaznivo dejanje, s katerim je grozil, se
lahko pripre. Z dano varščino se ravna po prejšnjem odstavku.“.

34. člen
V 198. členu se v prvem odstavku za besedo “obdolženec“

doda beseda “lahko“.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) V primeru, ko je bila varščina dana na podlagi drugega

odstavka 196. člena tega zakona, preneha, ko je kazenski posto-
pek pravnomočno končan. Z varščino se ravna enako kot v prejš-
njem odstavku.“.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

35. člen
Za 199. členom se dodata nov naslov in 199.a člen, ki se

glasita:

“5.a Hišni pripor

199.a člen
(1) Če obstajajo razlogi iz 1. do 3. točke prvega odstavka

201. člena tega zakona, vendar odreditev pripora ni neogibno
potrebna za varnost ljudi ali potek kazenskega postopka, lahko
sodišče zoper obdolženca odredi hišni pripor. Sklep o odreditvi,
podaljšanju ali odpravi hišnega pripora se vselej pošlje tudi policij-
ski postaji, na območju katere se izvaja ukrep.

(2) S sklepom o odreditvi hišnega pripora sodišče določi, da
se obdolženec ne sme oddaljiti iz poslopja, v katerem stalno ali
začasno prebiva, oziroma javne ustanove za zdravljenje ali oskrbo.
Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, lahko sodišče
omeji ali prepove stike z osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma
ga ne oskrbujejo.

(3) Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, sme
sodišče izjemoma dovoliti, da se za določen čas oddalji iz prosto-
rov, kjer se izvaja hišni pripor, kadar je to neizogibno potrebno, da
si zagotovi najnujnejše življenjske potrebščine, ali za opravljanje
dela. O tem sodišče obvesti policijsko postajo, na območju, kate-
re se izvaja ukrep.

(4) V primeru, da se obdolženec brez dovoljenja sodišča
oddalji iz poslopja, v katerem stalno ali začasno prebiva, oziroma
javne ustanove za zdravljenje ali oskrbo ali pa to stori izven dovolje-
nega časa, lahko sodišče zoper njega odredi pripor. O tej posledi-
ci je potrebno obdolženca vselej predhodno opozoriti.

(5) Sodišče nadzoruje izvajanje ukrepa hišnega pripora sa-
mo ali preko organov za notranje zadeve. Organi za notranje
zadeve smejo vsak čas, tudi brez zahteve sodišča preverjati izvaja-
nje ukrepa hišnega pripora, o morebitnih kršitvah ukrepa pa brez
odlašanja obvestiti sodišče.

(6) Če v tem členu ni drugače določeno, se glede odreditve,
časa trajanja, podaljšanja in odprave hišnega pripora, kot tudi
glede vštevanja hišnega pripora v izrečeno kazen, smiselno upo-
rabljajo določbe tega zakona o priporu.

(7) O podaljšanju hišnega pripora pred vložitvijo obtožnice
odloča na obrazložen predlog preiskovalnega sodnika ali državne-
ga tožilca vselej senat (šesti odstavek 25. člena). S predlogom
mora biti seznanjen obdolženec, če ima zagovornika, pa tudi ta, v
roku iz drugega odstavka 205. člena tega zakona.“.

36. člen
V 201. členu se v 2. točki prvega odstavka beseda “preiska-

vo“ nadomesti z besedami “potek kazenskega postopka“. 3. točka
se spremeni tako, da se glasi:

“3) če teža, način storitve ali okoliščine, v katerih je bilo
kaznivo dejanje storjeno in njene osebne lastnosti, prejšnje življe-
nje, okolje in razmere v katerih živi ali kakšne druge posebne
okoliščine kažejo na nevarnost, da bo ponovila kaznivo dejanje,
dokončala poskušeno kaznivo dejanje ali storila kaznivo dejanje, s
katerim grozi.“.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Kot posebne okoliščine iz 1., 2. in 3. točke prvega

odstavka tega člena se štejejo zlasti obdolženčeve kršitve ukrepov
iz 195., 195.a, 195.b, 196. in 199.a člena tega zakona.“.

37. člen
V 202. členu se na koncu prvega odstavka pika črta in doda

besedilo “na predlog državnega tožilca.“.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Pripor se odredi s pisnim sklepom, ki obsega: ime in

priimek tistega, ki mu je odvzeta prostost; kaznivo dejanje, ki ga je
obdolžen; zakonski razlog za pripor; pouk o pravici do pritožbe;
obrazložitev vseh odločilnih dejstev, ki so narekovala odreditev
pripora, pri čemer mora preiskovalni sodnik določno navesti razlo-
ge, iz katerih izhaja utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo
dejanje, obrazložiti odločilna dejstva iz 1. do 3. točke prvega
odstavka prejšnjega člena in povedati, zakaj je odreditev pripora v
konkretnem primeru neogibno potrebna za varnost ljudi oziroma
potek postopka.“.

V tretjem odstavku se beseda “štiriindvajsetih“ nadomesti z
besedo “oseminštiridesetih“.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(7) V primerih iz petega odstavka tega člena lahko preisko-

valni sodnik ob zahtevi, naj o predlogu državnega tožilca za odredi-
tev pripora odloči senat, vselej odredi katerega izmed nadomest-
nih ukrepov iz tega poglavja.“.

38. člen
V 203. členu se v prvem odstavku črta zadnji stavek.
Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se

glasijo:
“(2) Preiskovalni sodnik mora tistega, ki mu je bila vzeta

prostost, brez odlašanja, najkasneje pa v oseminštiridesetih urah,
odkar mu je bila oseba pripeljana, zaslišati.

(3) Če si tisti, ki mu je vzeta prostost, ne vzame zagovornika v
štiriindvajsetih urah od ure, ko je bil poučen o tej pravici, ali izjavi,
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da si zagovornika ne bo vzel, mu ga postavi sodišče po uradni
dolžnosti.

(4) Preiskovalni sodnik v primerih iz prejšnjih odstavkov tega
člena s sklepom odredi pridržanje za potreben čas, vendar najdalj
za oseminštirideset ur od ure, ko mu je bila pripeljana oseba, ki ji
je bila vzeta prostost. Za pritožbo zoper ta sklep se smiselno
uporablja določba sedmega odstavka 157. člena tega zakona.“.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Pridržanje po prejšnjem odstavku se izvršuje v prostorih

za pripor.“.

39. člen
Za 204. členom se doda nov 204.a člen, ki se glasi:

“204.a člen
(1) Takoj po zaslišanju mora državni tožilec izjaviti, ali bo

zahteval uvedbo kazenskega postopka ter predlagal pripor ali ka-
terega od nadomestnih ukrepov iz tega poglavja.

(2) Če državni tožilec napove postopanje v smislu prejšnjega
odstavka tega člena, mora obrazložiti okoliščine, ki lahko vplivajo
na odločitev o posameznih ukrepih. Obdolženec in njegov zago-
vornik lahko pri odgovoru na izvajanje državnega tožilca podajata
svoje predloge in stališča.

(3) Ko se stranke izjavijo o vseh vprašanjih, ki lahko vplivajo
na odločitev o uporabi ukrepov iz tega poglavja, preiskovalni sod-
nik odloči o predlogih strank.

(4) Če je bil zoper obdolženca odrejen pripor in če državni
tožilec v oseminštiridesetih urah od ure, ko je bil obveščen o
priporu, ne vloži pisne zahteve za uvedbo kazenskega postopka,
preiskovalni sodnik pripor odpravi in priprtega izpusti.“.

40. člen
V 205. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo

“S predlogom morata biti najmanj tri dni pred iztekom roka iz tega
odstavka seznanjena obdolženec in njegov zagovornik, ki se lahko
pred odločitvijo sodišča izjavita o navedbah v predlogu ali pa
preiskovalni sodnik opravi poseben narok.“.

41. člen
V XVII. poglavju se naslov 7. podpoglavja ter členi 209 do

213 nadomestijo z novim naslovom in členi 209 do 213.d, ki se
glasijo:

“7. Izvrševanje pripora

209. člen
(1) Med prestajanjem pripora se ne smeta žaliti osebnost in

dostojanstvo pripornika. S pripornikom je treba ravnati humano ter
varovati njegovo telesno in duševno zdravje.

(2) Zoper pripornika se smejo uporabiti samo tiste omejitve,
ki so potrebne, da se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko
škodovalo uspešni izvedbi postopka.

210. člen
(1) Pripornik se sprejme v zavod, v katerem se prestaja

pripor (v nadaljnjem besedilu: zavod), na podlagi pisnega sklepa o
priporu.

(2) Zavod lahko sprejme pripornika tudi brez pisnega sklepa,
vendar mora pristojno sodišče najpozneje v štiriindvajsetih urah,
odkar je pripornik v zavodu, poslati zavodu pisni sklep o priporu.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorni delavec
zavoda napraviti uradni zaznamek, v katerem navede pristojno
sodišče, ki je zahtevalo sprejem, ter datum in uro sprejema pripor-
nika v zavod.

(4) Če zavod v roku iz prejšnjega odstavka ne prejme pisne-
ga sklepa o priporu, izpusti pripornika in o tem obvesti pristojno
sodišče.

211. člen
(1) Zaradi zakonitega in pravilnega izvrševanja pripora zavod

zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov o pripornikih.
(2) Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka obsega:
1. podatke o identiteti pripornika in o njegovem osebnem

stanju,
2. podatke o sklepu o priporu,
3. podatke o delu, ki ga opravlja med priporom,

4. podatke o sprejemu v pripor, trajanju, podaljšanju oziro-
ma odpravi pripora,

5. podatke o obnašanju pripornika in o disciplinskih ukre-
pih.

(3) Podatki iz zbirke podatkov se shranjujejo in uporabljajo,
dokler traja pripor; po odpravi pripora se podatki arhivirajo in se
hranijo trajno.

(4) Podatke iz drugega odstavka tega člena zavod posreduje
centralni evidenci pripornikov, drugim uporabnikom pa samo, če
so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom oziroma na podlagi
pismene privolitve ali zahteve posameznika, na katerega se podat-
ki nanašajo.

(5) Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis, s katerim
podrobneje opredeli podatke iz drugega odstavka tega člena.

212. člen
(1) Pripornik prestaja pripor v posebnih prostorih za pripor

oziroma v ločenem zaprtem delu zavoda za prestajanje kazni zapo-
ra ali njegovega oddelka.

(2) V istem prostoru ne smejo biti zaprte osebe, ki niso istega
spola. Praviloma tudi ne smejo biti v istem prostoru osebe, ki so
sodelovale pri istem kaznivem dejanju, in ne osebe, ki prestajajo
kazen, s tistimi, ki so v priporu. Če je mogoče, ne smejo biti
osebe, ki so obdolžene za kaznivo dejanje v povratku, priprte v
istem prostoru z drugimi priporniki, na katere bi lahko škodljivo
vplivale.

(3) Zaradi varnosti, reda in discipline ali uspešne in racional-
ne izvedbe kazenskega postopka, lahko pristojno sodišče preme-
sti pripornika iz enega v drug zavod na predlog upravnika zavoda, v
katerem je pripornik.

213. člen
Pripornik sme med prestajanjem pripora imeti pri sebi in

uporabljati stvari za osebno rabo, za vzdrževanje higiene, sredstva
za spremljanje javnih medijev, tiskovine, strokovno in drugo litera-
turo, denar in druge predmete, ki glede na velikost in količino
omogočajo funkcionalno bivanje v bivalnem prostoru in ne motijo
sopripornikov. Ostali predmeti se ob osebnem pregledu priporni-
ka ali med prestajanjem pripora odvzamejo in shranijo.

213.a člen
(1) Pripornik ima pravico do osemurnega nepretrganega po-

čitka v štiriindvajsetih urah. Poleg tega mu je potrebno zagotoviti
vsak dan najmanj dve uri gibanja na prostem.

(2) Pripornik se sme uporabiti za dela, ki so potrebna za
vzdrževanje reda in čistoče v njegovem prostoru. Priporniku je
treba v skladu z možnostmi zavoda in pod pogojem, da to ni
škodljivo za kazenski postopek, omogočiti delo, ki ustreza njego-
vim duševnim in telesnim sposobnostim. O tem odloči preiskovalni
sodnik oziroma predsednik senata v sporazumu z upravo zavoda.

(3) Pripornik ima pravico do plačila za opravljeno delo. Mini-
ster, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše način in višino
plačila.

213.b člen
(1) Z dovoljenjem preiskovalnega sodnika, ki opravlja prei-

skavo, in pod njegovim nadzorstvom ali pod nadzorstvom nekoga,
ki ga on določi, lahko obiskujejo pripornika v mejah hišnega reda
zavoda bližnji sorodniki, na njegovo zahtevo pa tudi zdravnik in
drugi. Posamezni obiski se smejo prepovedati, če bi zaradi tega
lahko nastala škoda za postopek.

(2) Diplomatski in konzularni predstavniki tuje države imajo
pravico, da z vednostjo preiskovalnega sodnika, ki opravlja prei-
skavo, obiskujejo in brez nadzora govorijo s pripornikom, ki je
državljan njihove države.

(3) Varuh človekovih pravic oziroma njegov namestnik lahko
pripornika obiskuje in si z njim dopisuje brez predhodnega ob-
veščanja in nadzorstva preiskovalnega sodnika ali nadzorstva ne-
koga, ki ga ta določi. Pisanj, ki jih pripornik pošilja Uradu varuha
človekovih pravic, ni dopustno pregledovati.

(4) Pripornik si lahko dopisuje ali ima druge stike z osebami
zunaj zavoda z vednostjo in pod nadzorom preiskovalnega sodni-
ka, ki opravlja preiskavo. Ta lahko priporniku prepove pošiljanje in
sprejemanje pisem in drugih pošiljk ali vzpostavljanje stikov, ki so
škodljivi za postopek, ne sme pa mu prepovedati, da bi poslal
prošnjo ali pritožbo.

(5) Po vložitvi obtožnice do pravnomočnosti sodbe ima pravi-
ce iz prvega do tretjega odstavka tega člena predsednik senata.
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213.c člen
(1) Pripornik se lahko disciplinsko kaznuje za disciplinski

prestopek. Disciplinsko kazen sme izreči preiskovalni sodnik ozi-
roma predsednik senata.

(2) Disciplinski prestopki so:
– fizični napad na sopripornika, delavca zavoda ali drugo

uradno osebo,
– izdelovanje, sprejemanje ali vnašanje predmetov za napad

ali pobeg,
– vnašanje in izdelovanje alkoholnih pijač in narkotikov ter

njihovo razpečevanje,
– kršitev predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požarom,

eksplozijo in drugimi naravnimi nesrečami,
– ponavljajoče se kršitve hišnega reda zavoda,
– povzročitev večje materialne škode namenoma ali iz hude

malomarnosti,
– žaljivo in nedostojno obnašanje.
(3) Za disciplinske prestopke se lahko izrečejo disciplinske

kazni prepovedi ali omejevanja obiskov in dopisovanja. Omejitev
ali prepoved obiskov ne velja za obiske zagovornika, zdravnika,
varuha človekovih pravic ter za diplomatske in konzularne pred-
stavnike države, katere državljan je pripornik.

(4) Zoper sklep o kazni, izrečeni po prvem odstavku tega
člena, je v štiriindvajsetih urah od njegovega prejema dovoljena
pritožba na senat (šesti odstavek 25. člena). Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.

213.č člen
(1) Če s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi

podlagi, ni drugače določeno, se glede spremljanja, zasledovanja,
nadziranja, vzdrževanja reda in discipline, uporabe prisilnih sred-
stev, osebne preiskave in preiskave bivalnih prostorov za priporni-
ke smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvrševanje ka-
zenskih sankcij, in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

(2) Pri opravljanju uradne naloge sme pooblaščena uradna
oseba zavoda zoper pripornika uporabiti strelno orožje samo, če
ne more drugače zavarovati življenja ljudi, odvrniti od sebe nepo-
srednega napada, s katerim je ogroženo njeno življenje ali odvrniti
napada na osebo ali objekt, ki ga varuje.

213.d člen
(1) Nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje predsed-

nik okrožnega sodišča.
(2) Predsednik sodišča ali sodnik, ki ga on določi, mora vsaj

enkrat na teden obiskati pripornike in jih, če misli, da je to potreb-
no, tudi brez navzočnosti paznikov vprašati, kako se z njimi ravna.
Dolžan je ukreniti, kar je potrebno, da se odpravijo nepravilnosti, ki
jih je zapazil pri obisku zavoda. Določeni sodnik ne sme biti prei-
skovalni sodnik.

(3) Predsednik sodišča in preiskovalni sodnik smeta ob
vsakem času obiskati pripornika, z njim govoriti in sprejemati
pritožbe.“.

42. člen
V 215. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(5) Preiskava se praviloma opravlja med 6. in 22. uro. Oprav-

lja se lahko tudi izven tako določenega časa, če se je v njem
začela, pa se do 22. ure še ni končala ali če so podani razlogi iz
218. člena tega zakona ali če preiskovalni sodnik oceni, da bi bili
lahko zaradi odlašanja uničeni sledovi kaznivega dejanja oziroma
predmeti, pomembni za kazenski postopek, in to posebej dovoli.“.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Določbe tega in ostalih členov, ki se nanašajo na hišno

in osebno preiskavo, se smiselno uporabljajo tudi za preiskavo
skritih prostorov prevoznih sredstev.“.

43. člen
V 227. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo

“Če gre za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja po 297.
členu kazenskega zakonika Republike Slovenije, je obdolžencu
treba povedati tudi, v katerih primerih se mu mora kazen odpustiti
(tretji odstavek 297. člena kazenskega zakonika Republike Slove-
nije).“.

V šestem odstavku se črta besedilo “Obdolžencu postavlja
vprašanja praviloma najprej državni tožilec, nato zagovornik, na
koncu pa še preiskovalni sodnik“.

44. člen
V 240. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki

se glasijo:
“(5) Če bi zaradi razkritja identitete priče nastala utemeljena

nevarnost za njeno življenje ali življenje njenega bližnjega sorodni-
ka (1. do 3. točka prvega odstavka 236. člena tega zakona)
oziroma, če je priča neposredni izvajalec ukrepov po 150., 151.
in 155. členu tega zakona ter 49. členu zakona o policiji (Uradni
list RS, št. 49/98), ki ga pristojni organ odveže dolžnosti varovanja
uradne tajnosti, razkritje njene identitete ni dopustno. V tem prime-
ru se podatki, pridobljeni v postopku po tretjem odstavku tega
člena, takoj po identifikaciji in pred zaslišanjem priče, izločijo iz
spisa in hranijo kot uradna tajnost. Njihov pregled in uporaba sta
dopustna samo v postopku odločanja o pritožbi zoper sklep iz
zadnjega odstavka tega člena. Od neposrednega izvajalca ukre-
pov po 150., 151. in 155. členu tega zakona ter 49. členu zakona
o policiji se praviloma ne zahteva osebnih podatkov, ampak zado-
stuje, če se identificira s službenim delovnim imenom in uradnim
dokumentom, ki potrjuje njegovo svojstvo.

(6) Zaslišanje priče iz prejšnjega odstavka se opravi s po-
močjo tehničnih sredstev (zaščitna stena, naprava za popačenje
glasu, prenos zvoka iz posebnega prostora in druga zaščitna
sredstva). Preiskovalni sodnik prepove vsa vprašanja, pri katerih bi
lahko odgovori nanje razkrili identiteto priče.

(7) Preiskovalni sodnik izda poseben sklep, s katerim zagotovi
anonimnost določeni priči. Odločitev o tem sprejme na predlog
državnega tožilca, priče ali po uradni dolžnosti. Sklep ne sme vse-
bovati podatkov, ki bi lahko privedli do razkritja identitete priče.“.

45. člen
V 249. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(4) Če so za kakšno vrsto izvedenskega dela imenovani

sodni izvedenci, sme sodišče postaviti druge izvedence samo, če
bi bilo nevarno odlašati, če so sodni izvedenci zadržani ali če to
zahtevajo druge okoliščine.“.

46. člen
V 288. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti

z vejico in doda besedilo “kot tudi o tem, da se bo štelo, da se je
odpovedal pravici do pritožbe, če najkasneje v osmih dneh od
dneva razglasitve sodbe pritožbe ne bo napovedal.“.

47. člen
V 293. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek,

ki se glasi: “Če oškodovancu obvestila ni bilo mogoče vročiti, ker
sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča, se šteje, da
ne namerava nadaljevati pregona.“.

48. člen
V 311. členu se v tretjem odstavku besedilo “mesec dni“

nadomesti z besedilom “tri mesece“.

49. člen
314. člen se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Zapisnik o glavni obravnavi sestavljata prepis zvočnega

zapisa glavne obravnave in zapisnik o poteku glavne obravnave,
njenih bistvenih sestavinah in sprejetih odločitvah, kot je oprede-
ljeno v 316. in 317. členu tega zakona.

(2) Zvočni zapis glavne obravnave se v treh delovnih dneh po
končani glavni obravnavi, če je bila obdolžencu izrečena zaporna
kazen oziroma po napovedi pritožbe v drugih primerih, v celoti
prepiše. Prepis pregleda in potrdi predsednik senata ter ga vloži v
spis kot sestavni del zapisnika o glavni obravnavi.

(3) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek glavne
obravnave ali posamezni njeni deli stenografirajo. Stenografski
zapisniki se v 48 urah prepišejo, pregledajo in priložijo zapisniku.“.

50. člen
V 315. členu se v prvem odstavku za besedo “Zapisnik“

doda besedilo “o poteku glavne obravnave“.

51. člen
V 316. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(3) V zapisnik o poteku glavne obravnave se po presoji

predsednika senata vpišejo pomembne izjave strank, po potrebi
pa tudi bistveni elementi izpovedb obtoženca, prič in izvedencev.“.

Četrti odstavek se črta.
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52. člen
V 317. členu se besedi “glavni obravnavi“ nadomestita z

besedami “poteku glavne obravnave“.

53. člen
V 331. členu se dodajo peti, šesti in sedmi odstavek, ki se

glasijo:
“(5) Neposredno zaslišanje oseb, mlajših od 15 let, ki so bile

žrtve kaznivih dejanj iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona, na
glavni obravnavi ni dopustno. Sodišče mora v teh primerih odločiti,
da se prebere zapisnik o prejšnjem zaslišanju teh oseb.

(6) Stranke lahko v primerih iz prejšnjega odstavka postavijo
posredna vprašanja. Če senat spozna, da so vprašanja utemeljena
in potrebna za razjasnitev dejanskega stanja, postopa po določbi
338. člena tega zakona.

(7) Če je na glavni obravnavi potrebno zaslišati pričo, katere
identitete ni dopustno razkriti (peti odstavek 240. člena), se njeno
zaslišanje opravi s pomočjo tehničnih sredstev (zaščitna stena,
naprava za popačenje glasu, prenos zvoka iz posebnega prostora
in druga zaščitna sredstva). Predsednik senata prepove vsa vpra-
šanja, pri katerih bi lahko odgovori nanje razkrili identiteto priče.“.

54. člen
V 340. členu se v 1. točki prvega odstavka za besedo “so-

dišču“ doda besedilo “ali če prebivajo v tujini in na glavno obravna-
vo ne pridejo, kljub temu, da so bile nanjo pravilno povabljene“.

55. člen

V 347. členu se besedilo “ne sme podati določenega pred-
loga o višini kazni, pač pa“ nadomesti z besedilom “lahko poda
predlog o vrsti in višini kazni, varnostnih ukrepih ter“.

56. člen
V 350. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Določbo tretjega odstavka 297. člena kazenskega zako-

nika Republike Slovenije o odpustitivi kazni je mogoče uporabiti le
v primerih, ko je obdolženec preprečil izvršitev kaznivih dejanj iz
prvega odstavka navedenega člena, jih pravočasno naznanil oziro-
ma razkril organizacijo in vodilne člane združbe do konca glavne
obravnave, na kateri se obdolžencu sodi za kaznivo dejanje hudo-
delskega združevanja.“.

57. člen
V 361. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Ob izreku sodbe, s katero senat obsodi obtoženca na

kazen zapora, odredi pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali
3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona.“.

V tretjem odstavku se beseda “drugi“ nadomesti z besedo
“prvi“.

V četrtem odstavku se beseda “drugega“ nadomesti z bese-
do “prvega“. Na koncu odstavka se črta pika in doda besedilo “ter
obdolženca in njegovega zagovornika.“.

V petem odstavku se črtata besedi “ali drugega“. Za besedo
“podaljša“ se pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo “pripor
pa odpravi, če spozna, da niso več podani razlogi, zaradi katerih je
bil odrejen.“.

58. člen
V 362. členu se v prvem odstavku za besedo “pritožbe“ črta

pika in doda besedilo “in dolžnosti predhodne napovedi pritožbe.
Pouk se vnese v zapisnik o poteku glavne obravnave“.

59. člen
V 363. členu se v prvem odstavku besedilo “v osmih dneh po

razglasitvi, v zapletenih primerih pa izjemoma v petnajstih dneh“
nadomesti z besedilom “v petnajstih dneh po razglasitvi, če je
obtoženec v priporu, v ostalih primerih pa v tridesetih dneh“.

V tretjem odstavku se beseda “rokih“ nadomesti z besedo
“roku“.

60. člen
368. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Upravičenci do pritožbe (367. člen) morajo pritožbo

napovedati. Pritožbo lahko napovejo takoj po razglasitvi sodbe
oziroma po pouku o pravici do pritožbe (prvi odstavek 362. člena),
najkasneje pa v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe.

(2) Če upravičenec do pritožbe v zakonskem roku pritožbe
ne napove, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena,
šteje, da se je odpovedal pravici do pritožbe.

(3) Če nihče od upravičencev do pritožbe (367. člen) pritož-
be ne napove, ni potrebno, da bi pisno izdelana sodba vsebovala
obrazložitev. V tem primeru tudi ni potreben prepis zvočnega zapi-
sa glavne obravnave.

(4) Če je bila obdolžencu izrečena zaporna kazen, napoved
pritožbe ni potrebna. V tem primeru mora biti pisno izdelana sodba
vselej obrazložena.

(5) Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko
pritožniki že podano pritožbo umaknejo. Umik pritožbe se ne more
preklicati.“.

61. člen
V 378. členu se na koncu prvega odstavka za besedo “toži-

lec“ črta pika in doda besedilo “pa le, če to v pritožbi oziroma
odgovoru na pritožbo kdorkoli od njih zahteva.“.

62. člen
V 392. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
“(5) V primeru, ko je edini razlog za razveljavitev sodbe

sodišča prve stopnje zmotno ugotovljeno dejansko stanje in je za
pravilno ugotovitev potrebna samo drugačna presoja že ugotovlje-
nih dejstev, ne pa tudi izvedba novih dokazov ali ponovitev že
izvedenih dokazov, sodišče druge stopnje sodbe sodišča prve
stopnje ne razveljavi, ampak ravna po prvem odstavku 394. člena
tega zakona.“.

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.

63. člen
V 420. členu se v prvem odstavku za besedo “sme“ doda

besedilo “po pravnomočno končanem kazenskem postopku“.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se sme

med kazenskim postopkom, ki ni pravnomočno končan, vložiti
zahteva za varstvo zakonitosti samo zoper pravnomočno odločbo
o odreditvi in podaljšanju pripora.“.

64. člen
V 421. in 424. členu se izraz “obsojenec“ nadomesti z

izrazom “obdolženec“ v ustreznem sklonu. Beseda “soobtoženca“
v drugem odstavku 424. člena se nadomesti z besedo “soobdol-
ženca“.

65. člen
V 432. členu se v prvem odstavku besedilo prvega stavka do

dvopičja spremeni tako, da se glasi:
“(1) Pripor se sme izjemoma odrediti zoper tistega, za kate-

rega je utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti ali na predlog:“.

V prvem odstavku se v 2. točki besedilo od besede “let“ do
konca točke nadomesti z besedilom “ali za druga kazniva dejanja,
za katera se lahko izreče kazen zapora treh let, kadar je podan
razlog za pripor iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena tega
zakona.“.

V drugem odstavku se beseda “osem“ nadomesti z besedo
“petnajst“.

66. člen
V 439. členu se na koncu drugega stavka drugega odstav-

ka pika nadomesti z vejico in doda besedilo “kot tudi o tem, da
se bo štelo, da se je odpovedal pravici do pritožbe, če najka-
sneje v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe pritožbe ne bo
napovedal.“.

67. člen
V 443. členu se v drugem odstavku beseda “osmih“ nado-

mesti z besedo “petnajstih“.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti

in šesti odstavek.
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68. člen
V 466. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka sme državni tožilec

odločiti, da bo ovadbo zoper mladoletnika odstopil v postopek
poravnavanja. V tem postopku se smiselno uporabljajo določbe
161.a člena tega zakona, v njem pa lahko sodelujejo tudi starši
mladoletnika.“.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.

V novem četrtem odstavku se številka “drugega“ nadomesti s
številko “tretjega“.

69. člen
V 469. členu se v drugem odstavku črtata besedi “po potrebi“.

70. člen
V 471. členu se v prvem odstavku besede “vzgojni ali kakšen

podoben zavod“ nadomestijo z besedama “diagnostični center“.

71. člen
V 473. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da

se glasita:
“(1) Mladoletnik mora biti priprt ločeno od polnoletnih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme sodnik za mladoletni-

ke izjemoma odrediti, naj bo mladoletnik priprt skupaj s polnoletni-
mi, kadar je to glede na mladoletnikovo osebnost in druge oko-
liščine v konkretnem primeru v njegovem interesu in v njegovo
korist.“.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Mladoletniku, ki mu je odvzeta prostost, je treba zagotoviti

nego, varstvo in vso potrebno individualno pomoč, ki jo utegne
potrebovati glede na svojo starost, spol in osebnost.“.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

72. člen
V 490. členu se na koncu četrtega odstavka doda besedilo

“Pri odločanju mora upoštevati tudi uspešnost oziroma neuspe-
šnost izvajanja vzgojnega ukrepa in mladoletnikovo sodelovanje v
njem.“.

73. člen
V naslovu XXVIII. poglavja se za besedo “Koristi“ doda bese-

dilo, “Podkupnin ter denarja ali premoženja nezakonitega izvora“.

74. člen
Za 498. členom se doda nov 498.a člen, ki se glasi:

“498.a člen
(1) Razen v primerih, ko se kazenski postopek konča s

sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega, se denar ali
premoženje nezakonitega izvora iz 252. člena kazenskega zakoni-
ka Republike Slovenije in protipravno dana ali sprejeta podkupnina
iz 168., 247., 248., 267., 268. in 269. člena kazenskega zakoni-
ka Republike Slovenije, vzamejo tudi:

1) če so dokazani tisti zakonski znaki kaznivega dejanja iz
252. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki kažejo
na to, da denar ali premoženje iz navedenega člena izvira iz kazni-
vih dejanj, oziroma

2) če so dokazani tisti zakonski znaki kaznivih dejanj iz
168., 247., 248., 267., 268. in 269. člena kazenskega zakonika
Republike Slovenije, ki kažejo na to, da je bila dana ali sprejeta
nagrada, darilo, podkupnina ali kakšna druga premoženjska ko-
rist.

(2) Poseben sklep o tem izda senat (šesti odstavek 25.
člena) na obrazložen predlog državnega tožilca; pred tem pa mora
preiskovalni sodnik na zahtevo senata zbrati podatke in raziskati
vse okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev nezakonitega izvora
denarja ali premoženja oziroma protipravno dane ali sprejete pod-
kupnine.

(3) Overjen prepis sklepa iz prejšnjega odstavka se vroči
lastniku odvzetega denarja ali premoženja oziroma podkupnine,
če je ta znan. Če lastnik ni znan, se sklep pritrdi na sodno desko in
se po preteku osmih dni šteje, da je bila opravljena vročitev tudi
neznanemu lastniku.

(5) Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena ima lastnik
odvzetega denarja ali premoženja oziroma podkupnine pravico do
pritožbe, če meni, da za odvzem ni zakonske podlage.“.

75. člen
V 502. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Takšno zavarovanje lahko odredi sodišče tudi v predka-

zenskem postopku.“.

76. člen
Za 506. členom se doda nov 506.a člen, ki se glasi:

“506.a člen
Sodišče, ki je odredilo hrambo zaseženih predmetov ali za-

časno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi ozi-
roma premoženja v vrednosti premoženjske koristi, mora v teh
primerih postopati posebej hitro in z zaseženimi predmeti in pre-
moženjem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka, ravnati eko-
nomično, racionalno in kot dober gospodar.

Postopek upravljanja s predmeti in premoženjem iz prvega
odstavka tega člena predpiše Vlada Republike Slovenije.“.

77. člen
507. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če ni v tem poglavju določeno drugače, se glede po-

stopka za uporabo varnostnih ukrepov, za odvzem premoženjske
koristi, podkupnin in denarja ali premoženja nezakonitega izvora
ter za postopek za preklic pogojne obsodbe smiselno uporabljajo
druge določbe tega zakona.

(2) Določbe členov 498.a do vključno 506.a tega zakona,
ki se nanašajo na odvzem denarja ali premoženja nezakonitega
izvora, podkupnin in druge premoženjske koristi, se smiselno
uporabljajo tudi za odvzem premoženja v vrednosti, ki ustreza
premoženjski koristi (96. in 98. člen kazenskega zakonika Re-
publike Slovenije).

(3) Določbe 499. člena tega zakona se smiselno uporablja-
jo tudi za predkazenski in preiskovalni postopek; pri zbiranju
dokazov in raziskovanju okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev
premoženjske koristi pa poleg organov, pred katerimi teče ka-
zenski postopek, sodelujejo tudi drugi organi, za katere zakon
tako določa.“.

78. člen
V 515. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) V nujnih primerih in ob pogoju vzajemnosti se lahko

prošnje za pravno pomoč pošiljajo po ministrstvu za notranje zade-
ve, kadar pa gre za kaznivo dejanje pranja denarja ali za kazniva
dejanja v zvezi s kaznivim dejanjem pranja denarja, pa tudi po
organu, ki je pristojen za preprečevanje pranja denarja.“.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Če velja vzajemnost ali če tako določa mednarodna

pogodba, se lahko mednarodna kazenskopravna pomoč daje tudi
neposredno med domačimi in tujimi organi, ki sodelujejo v predka-
zenskem in kazenskem postopku. Pri tem se lahko uporabljajo
sodobna tehnična sredstva, zlasti računalniško omrežje, pripo-
močki za prenos slike, glasu in elektronskih impulzov.“.

79. člen
V 518. členu se na koncu doda stavek, ki se glasi: “Kadar

gre za kaznivo dejanje pranja denarja ali za kaznivo dejanje v zvezi
s pranjem denarja, se podatki brez odlašanja pošljejo organu, ki je
pristojen za preprečevanje pranja denarja.“.

80. člen
V drugem odstavku 539. člena in prvem odstavku 540.

člena se besede “ministrstvo za pravosodje“ nadomestijo z bese-
dama “državno pravobranilstvo“.

81. člen
V 546. členu se v prvem odstavku za besedo “zavarovanja“

doda besedilo “ali ji je bila onemogočena oziroma odložena zapo-
slitev, do katere bi sicer prišlo“.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

82. člen
Členi 11 in 46 do 49 tega zakona se začnejo uporabljati v

osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi, do začetka uporabe
novih se uporabljajo dosedanje določbe zakona o kazenskem
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postopku. V tem roku izda minister, pristojen za pravosodje, po-
drobnejša navodila o zapisniku o glavni obravnavi.

83. člen
Pravila o poravnavanju predpiše minister, pristojen za pravo-

sodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in social-
ne zadeve, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

84. člen
(1) Minister, pristojen za pravosodje, v roku treh mesecev po

uveljavitvi tega zakona izda podrobnejše predpise o izvrševanju
pripora.

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
določbe pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list SRS, št.
22/81), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

85. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe

zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78
ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93 in 10/98), ki se nanašajo na
izvrševanje pripora.

86. člen
Postopek v zahtevah za varstvo zakonitosti, vloženih pred

uveljavitvijo tega zakona, se izvede in dokonča po dosedanjih
določbah zakona o kazenskem postopku.

87. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz drugega od-

stavka 76. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

88. člen
Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 713-01/93-10/50
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

VLADA

3623. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o
finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hra-
ne (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni list
RS, št. 46/98, 50/98 in 54/98) se v 1. členu:

– v točki A:
– v podtočki a) številka “280,000.000“ nadomesti s šte-

vilko “270,000.000“;
– v podtočki b) številka “315,000.000“ nadomesti s šte-

vilko “373,000.000“;

– v podtočki d) številka “565.389.313“ nadomesti s šte-
vilko “415.389.313“;

– v podtočki e) številka “3.600,000.000“ nadomesti s
številko “3.450,000.000“;

– v podtočki h) številka “650,000.000“ nadomesti s šte-
vilko “582,000.000“;

v zadnjem odstavku točke A) se številka “8.670,249.544“
nadomesti s številko “8.350,249.544“;

– v točki e) točke B: številka “157,000.000“ nadomesti s
številko “175,240.000“;

v zadnjem odstavku točke B) se številka “2.322,617.804“
nadomesti s številko “2.340,857.804“;

– v točki C:
– v 1. točki za podtočko b) doda nova podtočka c), ki se

glasi:
“c) 4099 Ustanovitev organizacije za trženje kmetijsko-

živilskih proizvodov in blagovne znamke
Višina sredstev za ta namen je 2,800.000 SIT“;
– v podtočki b) točke 2. številka “449,900.000“ nado-

mesti s številko “437,900.000“;
– v podtočki c) točke 2. številka “945,300.000“ nado-

mesti s številko “919,300.000“;
– v podtočki č) točke 2. številka “119,000.000“ nado-

mesti s številko “116,000.000“,
– v podtočki a) točke 3. številka “164,180.000“ nado-

mesti s številko 145,940.000“,
– v podtočki d) točke 4. številka “62,000.000“ nadome-

sti s številko “57,000.000“ in številka
“80,000.000“ s številko 75,000.000“;
v zadnjem odstavku točke C) se številka “3.138.326.196“

nadomesti s številko “3.076,886.196“.

2. člen
V 14. členu se v zadnjem odstavku 4. točke namena A)

številka “126,000.000“ nadomesti s številko “116,000.000“.

3. člen
V 17. členu se:
– v preglednici 4. Višina podpore: za 3. točko doda nova

4. točka, ki se glasi:
“4. Sladkorna pesa 75.000“,
– v 6. točki beseda “septembra“ nadomesti z besedo

“novembra“.

4. člen
V 18. členu se:
– v točki 4. točke B) številka “255,000.000“ nadomesti s

številko “126,000.000“;
– za točko B) dodajo točke C), Č) in D), ki se glasijo:
“C) Pokrivanje stroškov za uporabo koncentriranega

grozdnega mošta za obogatitev vina
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju razlike med

stroškom sladkanja s koncentriranim grozdnim moštom v pri-
merjavi s saharozo, in sicer za skupaj do 1,500.000 litrov
belega grozdnega mošta s slovenskim geografskim poreklom,
ki so ga predelali v koncentrirani grozdni mošt za obogatitev
vina.

2. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve subvencije so pridelovalci grozd-

ja in vina, ki pridelujejo vino s slovenskim geografskim pore-
klom in so za to dejavnost vpisani v register pridelovalcev
grozdja in vina ter redno prijavljajo celoten pridelek grozdja in
vina.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Subvencijo je možno pridobiti za mošt s slovenskim geo-

grafskim poreklom, ki so ga upravičenci skoncentrirali v grozd-
ni mošt za obogatitev vina, koncentirani grozdni mošt mora
vsebovati najmanj 650 g sladkorja/l.

Grozdni mošt, kot vhodna surovina za koncentracijo mora
izpolnjevati vse predpisane pogoje za predelavo v vino.

4. Način vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga mora

podpisati odgovorna oseba vlagatelja.
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Zahtevku je potrebno priložiti analizni izvid koncentrirane-
ga grozdnega mošta, ki ga je opravila pooblaščena organizaci-
ja za oceno vina.

5. Rok za vložitev zahtevkov:
Rok za vložitev zahtevka je do 15. novembra 1998.
6. Višina sredstev:
Višina sredstev za ta namen znaša 20 SIT/liter vinskega

grozdnega mošta s slovenskim geografskim poreklom, ki gre v
koncentracijo.

Skupna višina sredstev za ta namen znaša 30,000.000
SIT. Sredstva se bodo zagotovila iz proračuna za leto 1999“.

Č) Pokrivanje razlike pri odkupni ceni sladkorne pese
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena pokrivanju razlike med odkupno

ceno sladkorne pese in ceno, ki se prizna kot strošek surovine
Tovarni sladkorja Ormož, in sicer v višini 0,50 SIT/kg odkuplje-
ne sladkorne pese standardne kakovosti.

2. Pogoji za pridobitev sredstev in način vlaganja zahtev-
kov:

Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Zahtevku je
potrebno priložiti dokazila o prevzemu in odkupu sladkorne
pese.

3. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 20. novembra 1998
4. Višina sredstev za ta namen je 173,620.929 SIT.
D) Podpora odkupu koruze za zrnje
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za podporo odkupu koruze za

zrnje v obliki plačila nadomestil pri odkupni ceni koruze za
zrnje, pridelane v Republiki Sloveniji v letu 1998. Podpora velja
za koruzo, ki bo prevzeta v skladišče kupca najkasneje do
30. novembra 1998.

2. Upravičenci in višina podpore:
Do podpore v obliki nadomestila pri odkupni ceni so

upravičeni pridelovalci koruze (fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije, in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji), ki so koruzo prodali mešalnicam, farmam, mlinskim
podjetjem in drugim pravnim osebam, ki odkupujejo koruzo za
zrnje, v primeru, da je bila dosežena odkupna cena za suho
zrnje nižja od 20 SIT/kg. Višina nadomestila se določi kot
razlika med ceno 20 SIT/kg in doseženo odkupno ceno za
suho koruzo (z vsebnostjo vode največ 14%), vendar ne več
kot 3 SIT/kg.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na

predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti:
– obrazec “Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za

finančno intervencijo v kmetijstvo“, ki mora biti potrjen s strani
svetovalca krajevno pristojne kmetijske svetovalne službe, v
rubriki C) mora biti poleg podatka o površinah njiv in hmeljišč
obvezno naveden tudi podatek o površinah, ki so bile v letu
1998 posajene s koruzo za zrnje;

– dokazilo o količinskem prevzemu koruze (prevzemnica
ali potrdilo o odkupu, ki ga izda kupec),

– dokazilo o kakovostnem prevzemu koruze (analizni iz-
vid ali poročilo o ugotovljeni kakovosti, ki ga izda kontrolni
organ),

– obračun sušenja (v primeru odkupa vlažne koruze);
– dokazilo o realizaciji plačila za prodano koruzo (kopija

nakazila, iz katerega mora biti razviden namen plačila).
Kot veljavna štejejo dokazila, ki so originalno podpisana

in žigosana.

4. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 31. decembra 1998.
5. Višina sredstev za ta namen je 210,000.000 SIT.

Sredstva se bodo zagotovila iz proračuna za leto 1999“.

5. člen
V 19. členu se:
– v drugi točki točka B) nadomesti z:
“B1) podporo namenskim investicijam v izgradnjo oziro-

ma obnovo hladilnic za sveže sadje
Višina sredstev za ta namen je 81.700.000 SIT.
B2) podporo investicijam v izgradnjo oziroma obnovo do-

datnih zmogljivosti hladilnic za sveže sadje
Višina sredstev za ta namen je 32.000.000 SIT.“;
– tretja točka spremeni tako, da se glasi:
“3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– za namene B1), C) in Č) se določijo z javnim razpisom,
– za namen B2) se sredstva dodelijo hladilnicama Šilec in

Evrosad d.o.o. na podlagi pogodbe, sklenjene med mini-
strstvom in upravičencema.“.

6. člen
V 20. členu se:
– pri namenu A) v zadnjem odstavku 2. točke poglavja II

številka “1.450,000.000“ nadomesti s številko
“1.299,631.520“;

– pri namenu Č) v 6. točki besedilo “31. julija 1998“
nadomesti z besedilom “6. novembra 1998“.

7. člen
V 23. členu se:
– v točki A):
– na koncu 3. točke doda besedilo “in 4 SIT/liter na dan

1. 9. 1998“,
– 5. točka nadomesti z:
“5. Roki za vložitev zahtevkov:
Zahtevek, ki se nanaša na zaloge vina na dan 31. 3.

1998 oziroma 30. 6. 1998, se vloži v roku sedem dni po
navedenih datumih. Zahtevek, ki se nanaša na zaloge vina na
dan 1. 9. 1998, se vloži najkasneje do 15. novembra 1998.“

– v 6. točki številka “220.000.000“ nadomesti s številko
“150.000.000“;

– v 3. točki točke E) številka “35.000.000“ nadomesti s
številko “56.810.000“;

– v točki F):
– na koncu prve alinee 3. točke doda besedilo, ki se

glasi:
“oziroma seznam sklenjenih pogodb, v katerem morajo

biti navedeni naslednji podatki: številka in datum sklenjene
pogodbe, ime, priimek in naslov pridelovalca, s katerim je
pogodba sklenjena, pogodbena količina pšenice in rži ter koli-
čina, prodana Zavodu RS za blagovne rezerve“;

– za zadnjo alineo 3. točke doda nova alinea, ki se glasi:
“– v primeru, da vlagatelj priloži zahtevku seznam sklenje-

nih pogodb, izjavo odgovorne osebe, da se pogodbe, navede-
ne v seznamu, v originalu nahajajo pri vlagatelju zahtevka“;

– za 4. točko doda nova točka 4.a, ki se glasi:
“4.a Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 6. novembra 1998.“.

8. člen
V Prilogi 1 se:
– črta tarifna oznaka “1901 90 910“ s pripadajočim besedilom;
– za tarifno oznako “2005 20 200“ doda besedilo, ki se glasi:
“2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi

za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov,
ki se uvrščajo v tar. št. 2009

2202 90 – Drugo:
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– – druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz proizvodov iz tar. št. 0401do 0404:
2202 90 910 – – – do 0,2 ut.% 9,50*
2202 90 950 – – – 0,2 ut.% ali več, vendar manj kot 2 ut.% 9,50*
2202 90 990 – – – 2 ut.% ali več 9,50*

* Višina podpore se preračuna na liter mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.“;

– za tarifno oznako “2204 21 784“ doda besedilo, ki se glasi:
“ – – – – – druga (ne kakovostna):
2204 21 790 – – – – – – bela 60,00/l**
2204 29 – – drugo (v posodah nad 2 l):

– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

2204 29 18 – – – – – – – drugje:
2204 29 181 – – – – – – – – Maribor, srednje Slovenske gorice, Ljutomer -

Ormož, Haloze, Radgona – Kapela, Prekmurje 60,00/l**
2204 29 182 – – – – – – – – Šmarje – Virštajn, Bizeljsko – Sremič,

Dolenjska, Bela krajina 60,00/l**
2204 29 183 – – – – – – – – Vipava, Brda, Kras 60,00/l**
2204 29 184 – – – – – – – – Koper 60,00/l**

– – – – – – druga:
2204 29 58 – – – – – – – drugje:
2204 29 581 – – – – – – – – Maribor, srednje Slovenske gorice, Ljutomer -

Ormož, Haloze, Radgona – Kapela, Prekmurje 60,00/l**
2204 29 582 – – – – – – – – Šmarje – Virštajn, Bizeljsko – Sremič,

Dolenjska, Bela krajina 60,00/l**
2204 29 583 – – – – – – – – Vipava, Brda, Kras 60,00/l**
2204 29 584 – – – – – – – – Koper 60,00/l**

– – – – – druga (ne kakovostna):
– – – – – – bela:

2204 29 650 – – – – – – – drugje 60,00/l**

** Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih inštitucij). Podpora velja za izvoz v letu 1998, ki ni bil realiziran po
javnem razpisu za dodelitev subvencije izvoznikom za izvoz vina s slovenskim geografskim poreklom (Uradni list RS, št. 20/98). Podpora se ne daje za
vino kupljeno po interventnem odkupu od Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.“.

9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/98-6
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3624. Uredba o spremembah uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o finančnih intervencijah

za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 1998

1. člen
V uredbi o finančnih intervencijah za celostno urejanja

podeželja in obnovo vasi za leto 1998 (Uradni list RS, št.
46/98 in 70/98) se v 1. členu:

1.) v točki B):
– pri postavki 2470 številka ’35.000.000’ nadomesti

s številko ’20.500.000’.
2.) v točki C):
– pri postavki 1458 številka ’88.484.573’ nadomesti

s številko ’94.484.573’,
– pri postavki 3804 številka ’54.736.282’ nadomesti

s številko ’63.236.282’.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/98-4
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3625. Uredba o določitvi cene belega kristalnega
sladkorja

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o določitvi cene belega kristalnega sladkorja

1. člen
S to uredbo se določi najvišja cena belega kristalnega

sladkorja, ki jo oblikuje in uveljavlja proizvajalec tega sladkorja
za nadaljnjo prodajo in predelavo.

2. člen
Cena belega kristalnega sladkorja iz prejšnjega člena,

pakiranega v 50 kg embalažo fco skladišče dobavitelja, ne
sme presegati 112 tolarjev za kilogram.

Cena belega kristalnega sladkorja, določena v prejšnjem
odstavku, se pri pakiranjih v manjšo embalažo lahko poveča
največ za dejanske stroške tega pakiranja.

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 1998.

Št. 388-02/98-3
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3626. Uredba o določitvi odkupne cene sladkorne
pese letine 1998

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o finančnih intervencijah
v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št.
5/91), 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi odkupne cene sladkorne pese

letine 1998

1. člen
Ta uredba določa minimalno odkupno ceno sladkorne

pese letine 1998.

2. člen
Tovarna sladkorja d.d., Ormož odkupi od pridelovalcev v

Republiki Sloveniji ves pridelek sladkorne pese letine 1998 po
odkupni ceni 8,50 SIT/kg oddane čiste sladkorne pese stan-
dardne kakovosti (s 16-odstotno polarizacijo sladkorja), fco
prevzemno mesto, določeno s strani Tovarne sladkorja d.d.,
Ormož.

3. člen
V lastni ceni belega kristalnega sladkorja, ki jo oblikuje in

uveljavlja proizvajalec tega sladkorja za nadaljnjo prodajo in
predelavo, se kot strošek surovine prizna cena sladkorne pe-
se, ki znaša 8 SIT/kg za standardno kakovost.

Sredstva za pokrivanje razlike med ceno sladkorne pese,
ki se prizna kot strošek surovine, in odkupno ceno sladkorne
pese, določeno v prejšnjem členu, v višini 0,50 SIT/kg, zago-
tovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz prora-

čunske postavke št. 1433 – Nadomestilo pri cenah kmetijskih
proizvodov.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 388-05/98-1
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3627. Uredba o dopolnitvah uredbe o kriterijih za
ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla
blaga

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena carinskega zako-
na (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje

in načinu dokazovanja porekla blaga

1. člen
V prvem odstavku 18b. člena uredbe o kriterijih za ugo-

tavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga (Uradni list RS,
št. 56/95, 33/96, 49/97 in 24/98) se za besedo ’Madžar-
sko,’ doda beseda ’Izrael’.

2. člen
V prilogi ’1. Kratkoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki

imajo preferencialno poreklo’ se v prvem odstavku vzorca be-
sede ’Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97’ nadomestijo
z besedami ’Uradni list RS, št. 56/95, 33/96, 49/97 in
24/98’.

V drugem odstavku se za besedo ’Andora’ doda beseda ’-
Izrael’.

V opombi (4) se za besedo ’Madžarska,’ doda beseda
’Izrael,’.

3. člen
V prilogi ’2. Dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki

imajo preferencialno poreklo’ se v prvem odstavku vzorca be-
sede ’Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97’ nadomestijo
z besedami ’Uradni list RS, št. 56/95, 33/96, 49/97 in
24/98’.

V drugem odstavku se za besedo ’Andora’ doda beseda ’-
Izrael’.

V opombi (5) se za besedo ’Madžarska,’ doda beseda
’Izrael,’.

4. člen
V prilogi ’3. Kratkoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki

nimajo preferencialno poreklo’ se v prvem odstavku vzorca
besede ’Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97’ nadome-
stijo z besedami ’Uradni list RS, št. 56/95, 33/96, 49/97 in
24/98’.

5. člen
V prilogi ’4. Dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki

nimajo preferencialno poreklo’ se v prvem odstavku vzorca
besede ’Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97’ nadome-
stijo z besedami ’Uradni list RS, št. 56/95, 33/96, 49/97 in
24/98’.
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vitvi občin ter o določitvi njihovih območij in o ugotovitvi neskladja
98. točke 2. člena istega zakona z ustavo 5505

3576. Odločba o razveljavitvi dela 170. točka 2. člena zakona o ustano-
vitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki se nanaša na naselje
Loke, in o ugotovitvi neskladnosti z ustavo 153. točke 2. člena
istega zakona 5506

3577. Odločba o razveljavitvi dela določbe 45. točke 2. člena zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in razveljavitvi od-
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Stran

6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 424-02/98-2
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3628. Pravilnik o spremembi pravilnika o upravnem
nadzoru v zdravstvu

Na podlagi prvega odstavka 80. člena zakona o zdravstve-
ni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) minister
za zdravstvo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o upravnem nadzoru v

zdravstvu

1. člen
6. člen pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni

list RS, št. 14/95) se spremeni tako, da se glasi:
“Upravni nadzor izvajajo tri do šest članske komisije, ki jih

imenuje minister za zdravstvo izmed ustreznih strokovnjakov s
področja zdravstva in delavcev ministrstva.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 658-20/98
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3629. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in koncesijske pogodbe, št. 471-9/97 z dne 15. 10.
1997, objavlja delniška družba Športna loterija in igre na srečo

D O D A T E K  K  P R A V I L O M
igre Hitra srečka

Začetek prodaje 3. in 4. segmenta 6. serije srečk igre
Hitra srečka je 26. 10. 1998, zadnji dan prodaje je tri mesece
od dneva začetka prodaje.

Zadnji dan za izplačilo dobitkov je pet mesecev od dneva
začetka prodaje.

Janez Bukovnik l. r.
direktor

– Popravek pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO

Popravek

V pravilniku o vrednotenju kakovosti in financiranju
programa dela JRO (Uradni list RS, št. 52-2351/98 in
67-3244/98) se v preambuli številka “26” nadomesti s številko
“36”.

Št. 730/98
Ljubljana, dne 9. oktobra 1998.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

– Popravek sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi (Lendava)

Popravek

V sklepu o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi (Lenda-
va) objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68-3336/98 z dne
5. 10. 1998, se pod točko II., četrta vrsta pravilno glasi: ...
sme neodplačno prenesti na investitorja gradnje zahod-...

Uredništvo
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