
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Št.
 89 Ljubljana, sreda 4. 10. 2000 Cena 1200 SIT ISSN 1318-0576 Leto X

MINISTRSTVA

3887. 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, 23/96 in 1/00) izdaja
minister 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 182,28 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 78/00).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-22/2000
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

Minister
za okolje in prostor

dr. Andrej Umek l. r.

USTAVNO SODIŠČE

3888. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
občinskih odlokov

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji dne
29. junija 2000

s k l e n i l o:

Do končne odločitve  ustavnega sodišča se zadrži izvr-
ševanje:

1. odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje
1986–2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbene-
ga plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999 za
področje troje aktualnih posegov v prostor (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3-11/99);

2. odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje
1986–2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbene-
ga plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999 za
področje troje aktualnih posegov v prostor (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4-19/99);

3. odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje
1986–2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbene-
ga plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999 za
področje troje aktualnih posegov v prostor (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4-20/99);

4. odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje
1986–2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbene-
ga plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999 za
področje troje aktualnih posegov v prostor (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4-21/99);

5. odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje
1986–2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbene-
ga plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999 za
področje troje aktualnih posegov v prostor (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4-22/99).

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Predlagateljica navaja, da izpodbijani odloki niso bili

pripravljeni in sprejeti po postopku, ki izhaja iz določb prve-
ga odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prosto-
ra v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 – v
nadaljevanju: ZPUP), ki določa, da se spremembe in dopol-
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nitve planskih aktov pripravljajo in sprejemajo po postopku,
ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbe-
nih aktov. Postopek pripravljanja, sprejemanja in spreminja-
nja prostorskih izvedbenih aktov je urejen v 34. do 39. ter
43. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju:
ZUN). Po navedenih določbah mora občina najprej pripraviti
in nato sprejeti program priprave prostorskega izvedbenega
akta, kar velja tudi za spremembe in dopolnitve prostorskih
planskih aktov, ki jih namerava sprejeti. Na podlagi progra-
ma priprave mora poskrbeti za izdelavo osnutka takega akta,
ga javno razgrniti najmanj za mesec dni, v času javne razgr-
nitve organizirati ustrezne javne obravnave, po končani javni
razgrnitvi pripraviti predlog stališč do prejetih pripomb in
predlogov, s katerimi mora seznaniti občinski svet. Na pod-
lagi stališč glede pripomb in predlogov občina osnutek po
potrebi dopolni oziroma popravi in nanj pridobi vsa z zako-
nom predpisana in s programom priprave določena soglas-
ja. Šele nato predlaga občinskemu svetu takšen akt oziroma
njegove spremembe in dopolnitve v sprejem.

2. Predlagateljica tudi navaja, da izpodbijani akti niso bili
sprejeti v skladu z 49. in 50. členom zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 – v nadaljeva-
nju: ZUreP), po katerih vlada pred sprejetjem dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin oziroma njihovih spre-
memb in dopolnitev ugotavlja njihovo usklajenost z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike
Slovenije in z rešitvami, določenimi v srednjeročnem planu
Republike Slovenije, ki se nanašajo na obvezna izhodišča
dolgoročnega plana. Predlagateljica ugotavlja, da občina za
izpodbijane akte ni pridobila sklepa Vlade Republike Sloveni-
je o njihovi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86 in nasl.
– v nadaljevanju: dolgoročni plan) in z rešitvami, določenimi v
Družbenem planu Republike Slovenije za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 2/86 in nasl.), ki se nanašajo na
obvezna izhodišča dolgoročnega plana.

3. Predlagateljica predlaga začasno zadržanje izvrše-
vanja izpodbijanih odlokov, ker meni, da lahko na podlagi
izpodbijanih sprememb prostorskih planskih aktov in spre-
memb prostorskih izvedbenih aktov pride do izdaje gradbe-
nih dovoljenj, do napačnih investiranj in oškodovanja investi-
torjev in s tem do težko popravljivih škodljivih posledic.

B)
4. Na podlagi 39. člena zakona o  ustavnem sodišču

(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje iz-
podbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja
lahko nastale težko popravljive posledice.  Ustavno sodišče
je izvrševanje izpodbijanih odlokov zadržalo do končne od-
ločitve, saj bi lahko njihovo izvajanje pripeljalo do posegov v
prostor, ki bi ob morebitni ugotovitvi neustavnosti in nezako-
nitosti lahko privedli do težko popravljivih škodljivih posle-
dic. Težko popravljive posledice pa bi ob morebitni odpravi
odlokov nastale tudi za investitorje posegov. Začasno zadr-
žanje izvrševanja izpodbijanih odlokov pomeni, da na njihovi
podlagi do končne odločitve ne morejo biti sprejeti ustrezni
prostorski izvedbeni akti in da tudi ne more biti izdano nobe-
no dovoljenje za posege v prostor.

C)
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39.

člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice
in sodniki: dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-166/00
Ljubljana, dne 29. junija 2000.

Predsednik
Franc Testen l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

3889. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednice Mestne volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 25. 9.
2000 sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednice Mestne volilne komisije

I
Razreši se namestnik predsednice Mestne volilne komisi-

je: mag. Drago Čepar, roj. 1972, Ljubljana, Tomažičeva 34.

II
Za namestnika predsednice Mestne volilne komisije se

imenuje: Anton Lečnik, roj. 1934, Ljubljana, Tržaška c.
151.

III
Mandat namestnika predsednice je vezan na mandat

komisije.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-99/00-1
Ljubljana, dne 26. septembra 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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CELJE

3890. Odlok o lastniških in kapitalskih spremembah v
javnih podjetjih

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93), zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98), statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) ter sporazuma o
ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij bivše Občine
Celje (Uradni list RS, št. 59/99) je Mestni svet mestne
občine Celje na seji dne 26. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o lastniških in kapitalskih spremembah

v javnih podjetjih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Mestna občina Celje s tem odlokom določa način in

pogoje za kapitalske in lastniške spremembe v javnih podje-
tjih Vodovod-kanalizacija d.o.o., Javne naprave d.o.o. in
Energetika d.o.o., ki jih narekujejo:

– sprejem sporazuma o ureditvi medsebojnih premo-
ženjskih razmerij med pravnimi naslednicami bivše Občine
Celje.

– s sprejetim sporazumom opredeljena razdelitev pre-
moženja in obveznosti Javnega podjetja Komunala Celje ter
z njo povezana dokapitalizacija javnih podjetij in

– spremenjena zakonodaja.

2. člen
Mestni svet mestne občine Celje je na seji dne 31. jul-

ija 1995 sprejel odlok o ustanovitvi javnih podjetij (Uradni list
RS, št. 49/95, 51/98 in 10/99) in z njim ustanovil:

– Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o.,
– Javno podjetje Javne naprave d.o.o. in
– Javno podjetje Energetika d.o.o.
Javna podjetja iz prvega odstavka tega člena so v 100%

lasti Mestne občine Celje.

3. člen
Osnovni kapital vsakega javnega podjetja je ob ustano-

vitvi znašal 1,500.000 SIT, ki ga je za vsako javno podjetje v
denarju zagotovila ustanoviteljica – Mestna občina Celje.

4. člen
Objekte in naprave, namenjene izvajanju gospodar-

skih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave) ter vsa
osnovna in obratna sredstva, potrebna za začetek poslova-
nja podjetij, je zagotovila ustanoviteljica.

II. LASTNIŠKE IN KAPITALSKE SPREMEMBE

5. člen
Mestna občina Celje ter Občini Vojnik in Štore so

17. junija 1999 sklenile sporazum o ureditvi medsebojnih
premoženjskih razmerij, na podlagi katerega so vse tri prav-
ne naslednice Občine Celje pridobile deleže v Javnem
podjetju Komunala Celje, katere v soglasju z Mestno občino
Celje vlagajo v javna podjetja.

Po razdelitvi Občine Vojnik in ustanovitvi nove Občine
Dobrna dne 8. avgusta 1998 ter sklenitvi sporazuma o ure-
ditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med Občinama
Vojnik in Dobrna, dne 30. 3. 2000 prevzame Občina Dobr-
na sorazmeren del pravic, obveznosti in odgovornosti iz
naslova razmerij do Javnega podjetja Komunala Celje.

Mestna občina Celje ter Občine Štore, Vojnik in Dobr-
na postanejo s tem solastnice javnih podjetij v deležih, dolo-
čenih v sklepih o delitvi Javnega podjetja Komunala Celje.

6. člen
Delež posameznih občin v javnih podjetij v skladu s

tretjim odstavkom 5. člena tega odloka tako znaša:

MOC Štore Vojnik Dobrna

Vodovod-kanalizacija 90,7% 2,7% 5,2% 1,4%
Javne naprave 84,1% 4,7% 8,9% 2,3%
Energetika 100% -0- -0- -0-

7. člen
Na podlagi drugega odstavka 11. člena odloka o usta-

novitvi javnih podjetij se vsa za delovanje javnih podjetij
potrebna sredstva, ki so bila v prehodnem obdobju zaku-
pljena, vložijo kot stvarni vložek Mestne občine Celje ter
Občin Vojnik, Dobrna in Štore v ta javna podjetja, s čimer se
poveča vrednost njihovega osnovnega kapitala.

V enakem razmerju morajo Mestna občina Celje ter
Občini Vojnik, Dobrna in Štore zagotoviti tudi potrebna de-
narna sredstva in/ali nerazdeljeni dobiček.

8. člen
Višina osnovnega kapitala posameznih javnih podjetij

tako znaša:
1. Vodovod-kanalizacija 15,900.000 SIT
2. Javne naprave 85,860.000 SIT
3. Energetika 130,600.458 SIT

9. člen
V skladu s sporazumom o ureditvi medsebojnih premo-

ženjskih razmerij znašajo deleži posameznih občin v osnov-
nem kapitalu javnih podjetij v SIT:

Energetika Javne naprave VOKA

MOC 130,600.458 72,208.260 14,421.300
Štore -0- 4,035.420 429.300
Vojnik -0- 7,641.540 826.800
Dobrna -0- 1,974,780 222.600

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Mestna občina Celje ter Občine Štore, Vojnik in Dobr-

na bodo s posebnima odlokoma uredile vprašanja dejavno-
sti, odgovornosti za obveznosti, upravljanja, financiranja in
druga za organiziranost ter poslovanje javnih podjetij Vodo-
vod-kanalizacija d.o.o. in Javne naprave d.o.o. pomembna
vprašanja.

Za Javno podjetje Energetika d.o.o. bo takšen odlok
sprejel Mestni svet mestne občine Celje.

11. člen
Do uveljavitve odlokov iz prejšnjega člena opravljajo

funkcijo vodenja in opravljanja javnih podjetij njihovi doseda-
nji organi.
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12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka in odlokov iz 10. člena tega

odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnih podjetij
(Uradni list RS, št.49/95).

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-00012/2000
Celje, dne 26. septembra 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

3891. Odlok o spremembah v javnem podjetju
Energetika Celje d.o.o.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93), zakona o gospodarskih družbah (Urad-
ni list RS, št. 30/93, 82/94, 20/98 in 84/89), statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98 in 28/98) ter odloka o kapitalskih in lastni-
ških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št.
89/2000), je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne
26. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah v javnem podjetju Energetika

Celje d.o.o.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se urejajo kapitalske spremembe v

javnem podjetju Energetika Celje d.o.o., ki ga je ustanovila
Mestna občina Celje z odlokom, sprejetim na seji mestnega
sveta dne 31. julija 1995 (Uradni list RS, št. 49/95, 51/98
in 10/99).

Spremembe v javnem podjetju Energetika Celje d.o.o.,
(v nadaljnjem besedilu: “družba“), narekuje s sprejetim spo-
razumom opredeljena razdelitev premoženja in obveznosti
Javnega podjetja Komunala Celje ter z njo povezana dokapi-
talizacija družbe.

2. člen
S tem odlokom se poleg v drugem odstavku 1. člena

navedenih sprememb na novo urejajo tudi določbe, ki se
nanašajo na dejavnost družbe, njeno upravljanje ter neka-
tere druge določbe, ki urejajo financiranje in poslovanje
družbe.

3. člen
Energetika Celje javno podjetje d.o.o. je registrirano

pri Okrožnem sodišču v Celju s sklepom Srg 95/00821 z
dne 20. 2. 1996 pod št. reg. vložka 1/06456/00.

II. FIRMA IN SEDEŽ

4. člen
Družba posluje z naslednjo firmo:
“ENERGETIKA CELJE, javno podjetje d.o.o.“
Skrajšana firma družbe je:
“ENERGETIKA CELJE d.o.o.“
Sedež družbe je: Smrekarjeva 1, Celje.

5. člen
Družba uporablja žig pravokotne oblike z grafičnim sim-

bolom in izpisano polno firmo z naslovom, kjer opravlja svojo
dejavnost.

III. DEJAVNOST

6. člen
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
DJ/28.219 Popravilo in vzdrževanje kovinskih cistern,

rezervoarjev in kontejnerjev
DJ/28.229 Montaža, popravilo in vzdrževanje kotlov

za toplarne
DJ/28.511 Prekrivanje kovin s kovino
DJ/28.512 Druga površinska in toplotna obdelava

kovin
DJ/28.520 Splošna mehanična dela
DJ/28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-

dobnih posod
E/40.202 Distribucija plina po omrežju in druge stori-

tve pri oskrbi s plinom
E/40.301 Proizvodnja pare in tople vode
E/40.302 Distribucija pare in tople vode
F/45.210 Splošna gradbena dela
F/45.310 Električne instalacije
F/45.320 Izolacijska dela
F/45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
G/52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-

zami
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z

njim povezano tehnično svetovanje
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje

7. člen
V okviru navedenih dejavnosti opravlja družba kot pred-

nostne naslednje dejavnosti:
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in na-

prav, mernoregulacijskih postaj, kotlarn, toplotnih podpo-
staj in hišnih instalacij.

– izvajanje priključitve na javno omrežje infrastrukturnih
objektov in naprav,

– izdelava in vzdrževanje opreme za izvajanje gospo-
darske javne službe,

– izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projek-
tiranje objektov energetske rabe,
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– druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodar-
ske javne službe,

– druge naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi
s področja energetike.

8. člen
Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne po-

menijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa po-
membne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih
javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih
sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.

Družba opravlja svoje dejavnosti predvsem na območju
Mestne občine Celje, zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih
sredstev in produktivnosti zaposlenih delavcev pa lahko svo-
je dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin, kar pa
ne sme vplivati na kakovost opravljanja dejavnosti v MOC.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

9. člen
Na podlagi sporazuma o razdelitvi premoženja in ob-

veznosti Javnega podjetja Komunala Celje ter stvarnega vlož-
ka lastnice, znaša višina osnovnega kapitala družbe Energe-
tika d.o.o. 130,600.458 SIT.

10. člen
Mestna občina Celje lahko kot edina lastnica družbe

odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vlož-
kom ali z vključitvijo novih družbenikov.

V. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE

11. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premoženjem.
Premoženje družbe je v pravnem prometu.

VI. RAZVOJ IN UPRAVLJANJE S SREDSTVI KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

12. člen
Mestna občina Celje prenese na družbo upravljanje s

sredstvi komunalne infrastrukture s katerimi razpolaga.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z upravlja-

njem sredstev komunalne infrastrukture se uredijo s poseb-
no pogodbo.

13. člen
Mestna občina Celje je dolžna v skladu z zakonom

pripraviti strategijo razvoja javne gospodarske službe, kot
osnovo za delovanje družbe.

Javno podjetje v okviru svoje dejavnosti izvaja določe-
ne naloge na področju razvoja, načrtovanja in pospeševanja
gospodarske javne službe ter inženiringa na področju inve-
sticij in gospodarjenja z objekti in napravami, potrebnimi za
izvajanje gospodarske javne službe.

Uresničevanje strategije se določi s pogodbo iz 12.
člena tega odloka.

14. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem do-

ločb 12. in 13. člena tega odloka se izvaja v skladu z
zakonom.

VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE

15. člen
Mestna občina Celje, kot ustanoviteljica in edina lastni-

ca družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih v
skladu z zakonom odločajo družbeniki, preko odbora, ki
šteje sedem članov in ga na predlog župana imenuje mestni
svet.

Mandat članov odbora je vezan na mandat mestnega
sveta.

16. člen
Pristojnosti odbora podrobneje določa akt o ustano-

vitvi.
Odbor mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki

jo potrdi notar.
Način sklica odbora in njegovega dela ureja akt o usta-

novitvi.

17. člen
Direktor

Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki ga v skladu z
zakonom in po postopku, določenem s statutom, imenuje in
razrešuje ustanoviteljica.

Direktor vodi posle družbe in jo zastopa. Za odločanje
o zadevah, ki se nanašajo na nakup in prodajo nepremičnin
ali če gre za vrednost posla, ki presega vrednost, določeno
s poslovnim načrtom, mora pridobiti direktor predhodno
soglasje odbora, ki je pogoj za veljavnost posla.

Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se po-
drobneje določijo s statutom.

VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN LETNI
RAČUNOVODSKI IZKAZI

18. člen
Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev, v okviru

izvajanja javnih služb,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofi-

nanciranju lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi

predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.

19. člen
Direktor je dolžan pripraviti letni računovodski izkaz

skladno s predpisi, poslovno poročilo in predlog o delitvi
dobička oziroma pokrivanju izgube.

Direktor je tudi dolžan zagotoviti revizijo letnega raču-
novodskega izkaza, ki jo opravi revizor, ki ga določi odbor.

20. člen
Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske

javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih de-
javnosti, pokriva lastnica – Mestna občina Celje, v skladu z
zakonom in drugimi predpisi.

O razporejanju morebitnega dobička od opravljanja go-
spodarske javne službe odloča lastnica v skladu z zakonom
in statutom.
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VI. JAVNA POOBLASTILA

21. člen
Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje

dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziro-
ma Mestna občina Celje s svojimi odloki, oziroma drugimi
ustreznimi splošnimi akti.

VII. AKTI DRUŽBE

22. člen
Statut, v katerem se podrobneje določijo zlasti organi-

zacija in delovanje družbe, delo in odločanje organov druž-
be, pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga
vprašanja, sprejme odbor po predhodnem soglasju mestne-
ga sveta.

Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema tudi
druge akte.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Odbor iz 15. člena tega odloka se mora konstituirati

najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Statut mora biti sprejet najkasneje v šestdesetih dneh

po konstituiranju odbora.

24. člen
Direktor družbe nadaljuje z opravljanjem svoje funkcije

do izteka mandata oziroma individualne pogodbe.
Sedanjemu nadzornemu svetu preneha funkcija z dnem

konstituiranja odbora.

25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka in odloka o kapitalskih in

lastniških spremembah v javnih podjetjih, (Uradni list RS, št.
89/00), prenehajo veljati določbe odloka o ustanovitvi jav-
nih podjetij (Uradni list RS, št. 49/95, 51/98 in 10/99), ki
se nanašajo na javno podjetje Energetika d.o.o..

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-00012/2000
Celje, dne 26. septembra 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

GORENJA VAS-POLJANE

3892. Odlok o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96, 43/96
- odl. US in 57/96), zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo), zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US,
45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 -

obv. razl., 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97
in 74/98), določil statuta Občine Gorenja vas-Poljane, skle-
pa zbora krajanov naselja Dolenja Ravan in dela naselja
Dolenja Žetina z dne 8. 9. 2000, je svet Občine Gorenja
vas-Poljane na 14. seji dne 15. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o razpisu referenduma za uvedbo

samoprispevka

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v

denarju v delu KS Poljane in delu KS Javorje. Referendum-
sko območje obsega celotno naselje Dolenja Ravan in del
naselja Dolenja Žetina (h. št. 11, 12 in 16).

2. člen
Referendum bo dne 15. 10. 2000 od 7. do 19. ure na

voliščih, kjer bodo istočasno potekale volitve poslancev v
državni zbor (za volilce iz območja Dolenje Ravni v OŠ
Malenski vrh, za volilce iz območja Dolenje Žetine v OŠ
Javorje).

3. člen
Sredstva samoprispevka se namenijo za financiranje

ureditve cest po naslednjih fazah:
I. faza: istočasna izvedba zemeljskih del na cestnih

odcepih: Grapa-Podblegošnik v dolž. 1 km, Grapa-Ravne v
dolž. 0,37 km in Suša-Karlovc(klanec) v dolž. 0,30 km,

II. faza: zemeljska dela in drenaže na cesti Suša-Kar-
lovc v dolžini 2 km

III. faza: asfaltiranje cestnih odcepov Grapa–Podblego-
šnik in Grapa-Ravne v razmerju 50:50.

4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, to je od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

5. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo predstavlja-

la dvetretjinski delež uporabnikov, tretjinsko udeležbo pa bo
zagotovila Občina Gorenja vas-Poljane iz občinskega prora-
čuna skladno s finančnim planom oziroma najkasneje do
31. 12. 2005.

Tretjinsko udeležbo občine predstavlja delež treh KS
(Poljane, Javorje in Gorenja vas), razdeljen glede na dolžino
cest, ki potekajo po njihovem teritoriju, in sicer:

– KS Poljane: 2 km ali 54%,
– KS Javorje: 1 km ali 27%,
– KS Gorenja vas: 0,70 km ali 19%.
Ob izvedbi investicije se krajevne skupnosti med seboj

dogovorijo o poravnavi svojih deležev.
Delež občine se lahko poveča na račun izrednih sred-

stev občinskega proračuna ali za ta namen pridobljenih re-
publiških sredstev.

Zbrana sredstva samoprispevka se porabljajo za izved-
bo del po prioritetnem vrstnem redu, navedenem v 3. členu.
Dela se izvedejo v obsegu, ki ga bodo dovoljevala zbrana
sredstva samoprispevka in delež občine.

6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani s stalnim bivali-

ščem v delu KS Poljane in KS Javorje, za katerega je razpi-
san referendum, in lastniki nepremičnin (stanovanjskih in
počitniških hiš) na tem območju, ki tukaj nimajo stalnega
bivališča.
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Samoprispevek bodo zavezanci plačevali po stopnji:
– 4% mesečno od neto plače zaposlenih,
– 4% mesečno od pokojnine ali nadomestila,
– 30% letno od katastrskega dohodka kmetov,
– 300 DEM v tolarski protivrednosti letno za lastnike

nepremičnin (stanovanjskih in počitniških hiš), ki nimajo stal-
nega bivališča na območju uvedbe referenduma.

7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

8. člen
Zavezancem obračunavajo in odtegujejo samoprispe-

vek podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačeval-
ci plač ali nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunava-
la in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne
prihodke – izpostava Škofja Loka.

Lastnikom nepremičnin pa KS Poljane na osnovi me-
sečnih položnic z rokom plačila do konca tekočega me-
seca.

9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z za-
mudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterja-
va bo v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoiz-
terjevalca.

10. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

računu KS Poljane.

11. člen
Za zbiranje sredstev ter izvajanje programa bo odgovo-

ren gradbeni odbor za ureditev cest, ki so v referendum-
skem programu in je dolžan po končanem zbiranju samopri-
spevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in
porabi teh sredstev.

12. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani, ki

so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem na obmo-
čju za katerega je razpisan referendum ter lastniki nepremič-
nin (skladno s 7. členom), ki tukaj nimajo stalnega bivališča.

13. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico z naslednjim besedilom.

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE

GLASOVNICA

Za referendum dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka v celotnem naselju Dolenja Ravan in delu
naselja Dolenja Žetina (h. št. 11, 12 in 16) za dobo od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2005 za financiranje ureditve cest po
naslednjih fazah:

I. faza: istočasna izvedba zemeljskih del na cestnih
odcepih: Grapa-Podblegošnik v dolž. 1 km, Grapa-Ravne v
dolž. 0,37 km in Suša-Karlovc (klanec) v dolž. 0,30 km,

II. faza: zemeljska dela in drenaže na cesti Suša-Kar-
lovc v dolžini 2 km

III. faza: asfaltiranje cestnih odcepov Grapa–Podblego-
šnik in Grapa-Ravne v razmerju 50:50

glasujem
ZA PROTI

(štampiljka Občine Gorenja vas-Poljane)

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkrožite be-
sedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

14. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volil-

na komisija, ki pa lahko zadolžitve prenese na volilno komisi-
jo KS Poljane in KS Javorje.

15. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki

za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začne
teči z dnem sprejema tega odloka na občinskem svetu, to je
15. 9. 2000.

16. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,

se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo).

17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.



Stran 10160 / Št. 89 / 4. 10. 2000 Uradni list Republike Slovenije

9 771318 057017

  ISSN 1318-0576 Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naroč-
nine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina
za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

VSEBINA

MINISTRSTVA
3887. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugo-

tovitev vrednosti stanovanja 10153

USTAVNO SODIŠČE
3888. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja ob-

činskih odlokov 10153

OBČINE

LJUBLJANA
3889. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika

predsednice Mestne volilne komisije 10154
CELJE

3890. Odlok o lastniških in kapitalskih spremembah
v javnih podjetjih 10155

3891. Odlok o spremembah v javnem podjetju Ener-
getika Celje d.o.o. 10156
GORENJA VAS-POLJANE

3892. Odlok o razpisu referenduma za uvedbo sa-
moprispevka 10158

Stran

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,
PLAČAH IN ZAPOSLOVANJU
V železni repertoar priljubljene Zbirke predpisov, ki jo založba Uradni list izdaja že pol stoletja, vsekakor sodijo
predpisi o delovnih razmerjih. V novi knjižici je veliko novosti, saj je državni zbor sredi leta 2000 sprejel pomembne
nove predpise na tem področju. Naštejmo nekatere:

– zakon o zaposlovanju in delu tujcev;

– zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno;

– v zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so vključene zadnje spremembe in dopolnitve
(Uradni list RS, št. 65/2000);

– splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti so dodane razlage, sprejete od julija 1998 do julija 2000.

Cena: 3132 SIT z DDV 10531
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