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Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
davčni službi (ZDS-F)

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

Cena 1000 SIT

Št. 001-22-103/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O DAVČNI SLUŽBI (ZDS-F)
1. člen
V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96,
36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 54/99 – ZFPPod in 85/00)
se za drugim odstavkom 3. člena doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
“Davčna uprava odmerja, pobira in izterjuje obvezni
zbornični prispevek oziroma članarino od obveznih članov
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije
in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Medsebojna razmerja določita posamezna zbornica in Davčna uprava s pogodbo.“
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 67. člena se besede “najpozneje
do 1. januarja 2002.“ nadomestijo z besedami “najpozneje
do zaključka poslovanja Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet.“

Leto XI

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/91-11/17
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o davčni službi (ZDS-F)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
davčni službi (ZDS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. septembra 2001.
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4104.

Zakon o preprečevanju pranja denarja
(ZPPDen-1)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o preprečevanju pranja
denarja (ZPPDen-1)
Razglašam zakon o preprečevanju pranja denarja
(ZPPDen-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. septembra 2001.
Št. 001-22-104/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA
(ZPPDen-1)
I. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem zakonom se določajo ukrepi za odkrivanje
ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja,
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pridobljenega s kaznivim dejanjem (v nadaljnjem besedilu:
pranje denarja) ter ukrepi za preprečevanje takšnih ravnanj.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se nanašajo zlasti na:
1. zamenjavo ali kakršenkoli prenos denarja ali premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja,
2. pridobitev, posest ali uporabo denarja ali premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja,
3. prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja,
razpolaganja, lastništva, ali pravic v zvezi z denarjem ali
premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja,
4. prikrivanje nezakonito pridobljenega družbenega
premoženja in družbenega kapitala pri lastninskem preoblikovanju podjetij.
2. člen
Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja
se izvajajo pred in pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, razpolaganju ali drugem ravnanju z denarjem ali premoženjem (v nadaljnjem besedilu: transakcija) pri:
1. bankah, hranilnicah in podružnicah tujih bank,
2. hranilno kreditnih službah,
3. organizacijah, ki opravljajo plačilni promet,
4. pošti,
5. investicijskih in pokojninskih skladih, investicijskih
družbah in družbah za upravljanje investicijskih skladov,
6. borzah, borzno posredniških družbah in podružnicah borzno posredniških družb,
7. zavarovalnicah,
8. igralnicah in drugih koncesionarjih za posebne igre
na srečo,
9. menjalnicah,
10. zastavljalnicah,
11. pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v
zvezi z dejavnostjo:
a) prodaje in nakupa terjatev
b) faktoringa
c) upravljanja premoženja za tretje osebe
d) izdajanja plačilnih in kreditnih kartic ter poslovanja z
njimi
e) leasinga
f) organiziranja potovanj
g) prometa nepremičnin
h) hrambe v sefih
i) prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih
j) izdajanja garancij in drugih jamstev
k) kreditiranja in kreditnega posredovanja
l) dajanja posojil in posredovanja pri sklepanju posojilnih poslov
m) posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic
(v nadaljnjem besedilu: organizacija).
3. člen
Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz
tega zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja
proti evru po srednjem tečaju Banke Slovenije.
II. poglavje
NALOGE IN OBVEZNOSTI ORGANIZACIJ
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5. člen
(1) Kadar organizacija za stranko odpre račun ali z njo
vzpostavi trajno poslovno razmerje, hkrati opravi tudi identifikacijo.
(2) Organizacija mora pri vsaki transakciji ali pri več
med seboj povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost
3,000.000 tolarjev, opraviti identifikacijo, razen v primerih,
ko je bila identifikacija opravljena že na podlagi prejšnjega
odstavka.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka
tega člena organizacija opravi identifikacijo pri vsaki gotovinski transakciji ali pri več med seboj povezanih gotovinskih
transakcijah, ki presegajo vrednost 5,000.000 tolarjev.
(4) Pri zavarovalnicah se opravi identifikacija tudi pri
poslih življenjskega zavarovanja, ko posamezni obrok premije ali več obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v enem
letu, presega vrednost 200.000 tolarjev, ali ko plačilo enkratne premije presega vrednost 500.000 tolarjev. Identifikacija se opravi tudi v primerih, ko se posamezni obrok
premije ali več obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v
enem letu, poveča ter preseže vrednost 200.000 tolarjev.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
se identifikacija opravi vedno, kadar v zvezi s transakcijo ali
stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja.
(6) Identifikacija pri izvajanju določenih transakcij iz
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ni potrebna, kadar je stranka državni organ, organizacija z javnimi
pooblastili ali organizacija iz 2. člena tega zakona, ki jo
določi minister, pristojen za finance. Pri tem minister upošteva predvsem izvajanje predpisov s področja preprečevanja
in odkrivanja pranja denarja v organizacijah iz 2. člena tega
zakona ter ugotovitve Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) in organov nadzora v zvezi s tem.
6. člen
(1) Pri identifikaciji na podlagi prvega odstavka 5. člena
tega zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke
prvega odstavka 38. člena tega zakona.
(2) Pri identifikaciji na podlagi drugega in četrtega odstavka 5. člena tega zakona se pridobijo podatki iz 1., 2.,
3., 6., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 38. člena
tega zakona.
(3) Pri identifikaciji na podlagi tretjega odstavka 5. člena tega zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 6., 7., 8.,
9. in 10. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona.
(4) Če transakcije iz tretjega odstavka 5. člena tega
zakona potekajo na podlagi sklenjenih pogodb ali odprtih
računov, se pri posameznih transakcijah pridobijo le podatki
iz 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 38. člena tega
zakona.
(5) Pri identifikaciji na podlagi petega odstavka 5. člena
tega zakona se pridobijo podatki iz prvega odstavka 38.
člena tega zakona.
(6) Pri opravljanju dejavnosti v zvezi s posli hrambe v
sefih se pri identifikaciji pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 5., 6.
in 7. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona.
(7) Pri pologih v dnevno nočni trezor se pridobijo podatki iz 2. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona o
odgovornih osebah pravnih oseb.

1. Identifikacija
4. člen
Pred in pri izvajanju določenih transakcij organizacija
ugotovi istovetnost stranke, pridobi podatke o stranki, transakciji in druge podatke po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: identifikacija).

7. člen
(1) Organizacija pridobi podatke iz 2. in 3. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v uradne
osebne dokumente stranke.
(2) Organizacija pridobi podatke o pravnih osebah iz 1.
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v
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originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra.
(3) Organizacija pridobi podatke iz 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 38. člena tega
zakona z vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo.
(4) Če opravlja transakcije v imenu stranke njen pooblaščenec, pridobi organizacija podatke iz 2. točke prvega
odstavka 38. člena tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere nastopa pooblaščenec.
(5) Če iz uradnih osebnih dokumentov, listin in poslovne dokumentacije ni mogoče pridobiti vseh podatkov iz
prvega odstavka 38. člena tega zakona, se manjkajoči podatki, razen podatkov iz 12. točke prvega odstavka 38.
člena tega zakona, pridobijo od stranke.
(6) Če je stranka nerezident, se pri identifikaciji iz prvega, tretjega in petega odstavka 5. člena tega zakona fotokopira tudi njen uradni osebni dokument.
8. člen
(1) Organizacija je dolžna pri identifikaciji iz 5. člena
tega zakona zahtevati od stranke izjavo, ali posluje v svojem
imenu ali kot pooblaščenec.
(2) Če opravlja transakcije v imenu stranke njen pooblaščenec, pridobi organizacija podatke iz 3. točke prvega
odstavka 38. člena tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere nastopa pooblaščenec. Vse druge podatke iz prvega odstavka 38. člena tega zakona pridobi
organizacija na način, določen v 7. členu tega zakona.
(3) Minister, pristojen za finance, lahko določi, da identifikacija stranke pri izvajanju določenih transakcij iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena tega zakona ni
potrebna, kadar je pooblaščenec katera izmed organizacij iz
2. člena tega zakona.
9. člen
(1) Če organizacija pri pridobivanju podatkov od stranke na podlagi petega odstavka 7. člena tega zakona in
prvega odstavka 8. člena tega zakona podvomi v resničnost
podatkov, lahko od stranke zahteva tudi njeno pisno izjavo.
(2) Če tuja pravna oseba, razen mednarodnih vladnih
organizacij, opravlja transakcije iz 5. člena tega zakona,
mora organizacija najmanj enkrat letno opraviti ponovno identifikacijo s pridobitvijo podatkov iz 1. točke prvega odstavka
38. člena tega zakona in s pridobitvijo novega pooblastila iz
8. člena tega zakona.
2. Sporočanje
10. člen
(1) Organizacija mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2.,
3., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 38. člena
tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 5,000.000 tolarjev.
(2) Organizacija mora sporočiti uradu podatke iz prejšnjega odstavka tega člena tudi o več med seboj povezanih
gotovinskih transakcijah, ki skupno presegajo vrednost
5,000.000 tolarjev.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka
tega člena mora organizacija sporočiti uradu podatke iz
prvega odstavka 38. člena tega zakona vedno, kadar v zvezi
s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja
denarja.
(4) Podatke iz prejšnjih odstavkov tega člena pošilja
organizacija uradu na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
(5) Minister, pristojen za finance določi pogoje, pod
katerimi organizacija za določene stranke ni dolžna sporočiti
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uradu podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena.
11. člen
(1) V primerih iz prvega in drugega odstavka 10. člena
tega zakona mora organizacija sporočiti podatke uradu takoj
po izvršitvi transakcije, najkasneje pa v treh dneh po opravljeni transakciji.
(2) V primerih iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona mora organizacija sporočiti podatke uradu še pred izvršitvijo transakcije in v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi
se opravila transakcija.
(3) Sporočilo iz prejšnjega odstavka se lahko da tudi po
telefonu, vendar mora biti sporočeno uradu tudi v pisni obliki
najkasneje naslednji delovni dan.
(4) Če organizacija v primerih iz tretjega odstavka
10. člena tega zakona zaradi narave transakcije, ali ker
transakcija sploh ni bila izvršena, ali iz drugih upravičenih
razlogov ne more ravnati po drugem odstavku tega člena,
mora uradu sporočiti podatke takoj, ko je to mogoče,
oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja denarja. V
sporočilu mora organizacija obrazložiti razloge, zaradi katerih ni ravnala po drugem odstavku tega člena.
3. Pooblaščenec, izobraževanje, seznam indikatorjev
in notranja kontrola
12. člen
(1) Za sporočanje podatkov uradu in za opravljanje
drugih nalog po tem zakonu mora organizacija imenovati
pooblaščenca in enega ali več namestnikov pooblaščenca
ter to sporočiti uradu.
(2) Organizacija mora poskrbeti za strokovno usposabljanje vseh delavcev, ki opravljajo naloge po tem zakonu,
zagotoviti notranjo kontrolo nad opravljanjem teh nalog in
sestaviti seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka
tega člena organizacijam, ki imajo zaposlene manj kot štiri
delavce, ni potrebno določiti pooblaščenca in izvajati notranje kontrole po tem zakonu.
III. poglavje
NALOGE IN PRISTOJNOSTI URADA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
13. člen
Urad je organ v sestavi Ministrstva za finance in opravlja
naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter druge naloge, določene z zakonom.
1. Odkrivanje pranja denarja
14. člen
Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke,
informacije in dokumentacijo, ki jo pridobi v skladu z določbami tega zakona.
15. člen
(1) Če urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od
organizacije zahteva podatke iz prvega odstavka 38. člena
tega zakona, podatke o premoženjskem stanju in bančnih
vlogah te osebe ter vse druge podatke in informacije, ki so
potrebne za odkrivanje pranja denarja.
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(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora organizacija
uradu na njegovo zahtevo poslati tudi vso potrebno dokumentacijo.
(3) Urad lahko od organizacije zahteva pisno informacijo, podatke in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem njenih
nalog po tem zakonu ter druge podatke, ki jih potrebuje pri
izvajanju nadzora.
(4) Podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih
odstavkov tega člena mora organizacija poslati uradu brez
odlašanja, najkasneje pa v 15 dneh od prejema zahteve.
(5) Urad lahko zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih upravičenih razlogov organizaciji na pisno zaprosilo s
pisnim obvestilom podaljša rok iz prejšnjega odstavka, lahko pa v takih primerih opravi pregled dokumentacije v organizaciji.
16. člen
(1) Urad lahko s pisno odredbo začasno ustavi transakcijo, če oceni, da je podan utemeljen sum pranja denarja in
o tem obvesti pristojne organe.
(2) V nujnih primerih se lahko odredba izda tudi ustno,
vendar jo mora urad v pisni obliki posredovati organizaciji
najkasneje naslednji delovni dan.
(3) Začasna ustavitev transakcije lahko traja največ
72 ur.
(4) V zvezi z začasno ustavitvijo transakcije lahko urad v
primerih, ko je v predkazenskem ali kazenskem postopku
potrebno zbrati še dodatne podatke ali iz drugih upravičenih
razlogov, da organizaciji navodila o postopku z osebami, na
katere se transakcija nanaša.
(5) Pristojni organi iz prvega odstavka tega člena morajo po prejetem obvestilu postopati posebej hitro ter najkasneje v 72 urah od začasne ustavitve transakcije ukrepati v
skladu s svojimi pooblastili.
17. člen
(1) Če urad v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena
oceni, da ni več utemeljenega suma pranja denarja, obvesti
o tem pristojne organe in organizacijo, ki lahko takoj opravi
transakcijo.
(2) Če urad v roku iz drugega odstavka 11. člena
tega zakona ne ukrepa, lahko organizacija takoj opravi
transakcijo.
18. člen
(1) Če urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od
revizijske družbe, samostojnega revizorja in pravne ali fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, zahteva podatke, informacije in dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje in dokazovanje pranja denarja.
(2) Urad lahko od revizijske družbe, samostojnega revizorja in pravne ali fizične osebe, ki opravlja računovodske
storitve ali storitve davčnega svetovanja, zahteva pisno informacijo, podatke in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem
njihovih nalog po tem zakonu ter druge podatke, ki jih potrebuje pri izvajanju nadzora.
(3) Glede rokov za pošiljanje podatkov, informacij in
dokumentacije iz prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno
uporabljata določbi četrtega in petega odstavka 15. člena
tega zakona.
19. člen
(1) Če urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od
državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva
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podatke, informacije in dokumentacijo, ki je potrebna za
odkrivanje pranja denarja.
(2) Urad lahko od državnih organov in organizacij z
javnimi pooblastili zahteva tudi podatke, informacije in dokumentacijo, ki jo potrebuje za uvedbo postopka o prekršku
po tem zakonu.
(3) Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili
uradu posredujejo podatke, informacije in dokumentacijo iz
prejšnjih odstavkov najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve ali mu brez nadomestila omogočijo neposreden elektronski dostop do določenih podatkov in informacij.
20. člen
Urad lahko začne obravnavati zadevo, pri kateri so v
zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum
pranja denarja, tudi na obrazloženo pisno pobudo sodišča,
državnega tožilstva, policije, Slovenske varnostno obveščevalne agencije, Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor ali inšpekcijskih organov Ministrstva za finance.
a) Mednarodno sodelovanje
21. člen
(1) Urad lahko v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem
pranja denarja tuje organe in mednarodne organizacije zaprosi za določene podatke, informacije in dokumentacijo.
(2) Urad lahko posreduje pridobljene podatke, informacije in dokumentacijo tujim organom in mednarodnim
organizacijam na njihovo zaprosilo ali na lastno pobudo ob
pogoju dejanske vzajemnosti.
(3) Pred posredovanjem osebnih podatkov tujim organom (uporabnikom) urad pridobi zagotovila, da ima država, v
katero se podatki iznašajo, urejeno varstvo osebnih podatkov in da bo tuji organ (uporabnik) uporabil osebne podatke
samo za namene, določene s tem zakonom.
b) Obvestilo o sumljivih transakcijah
22. člen
(1) Če urad na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, pridobljene po tem zakonu, oceni, da so v zvezi s
transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja
denarja, posreduje pisno obvestilo s potrebno dokumentacijo pristojnim organom.
(2) Urad v obvestilu iz prejšnjega odstavka ne navede
podatkov o delavcu iz organizacije, ki mu je prva sporočila
podatke na podlagi tretjega odstavka 10. člena tega zakona, razen če obstajajo razlogi za sum, da je organizacija ali
njen delavec storil kaznivo dejanje pranja denarja, ali če so
podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskem postopku in predložitev teh podatkov pisno zahteva pristojno
sodišče.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
urad posreduje pisno informacijo pristojnim organom tudi v
primeru, ko na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, pridobljene po tem zakonu, oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum storitve
naslednjih kaznivih dejanj:
1. kršitev proste odločitve volilcev po 162. členu, sprejemanje podkupnine pri volitvah po 168. členu, neupravičeno sprejemanje daril po 247. členu, neupravičeno dajanje
daril po 248. členu, jemanje podkupnine po 267. členu,
dajanje podkupnine po 268. členu in nezakonito posredovanje po 269. členu kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 63/94, 70/94 – popravek in 23/99);
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2. drugih kaznivih dejanj, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora petih ali več let.
c) Povratna informacija
23. člen
O končani obravnavi zadeve, pri kateri so bili podani
razlogi za sum pranja denarja, urad pisno obvesti pobudnika
iz 20. člena tega zakona ter prijavitelja iz tretjega odstavka
10. člena tega zakona in iz prvega odstavka 28. člena tega
zakona, razen če oceni, da bi to lahko škodovalo nadaljnjemu postopku.
2. Preprečevanje pranja denarja
24. člen
Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje
pranja denarja, tako da:
1. pristojnim organom predlaga spremembe in dopolnitve predpisov, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja,
2. sodeluje pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij,
3. sodeluje pri strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, državnih organov, organizacij z javnimi pooblastili,
revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih
oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja,
4. najmanj enkrat letno objavi statistične podatke s
področja pranja denarja ter na drug primeren način obvešča
javnost o pojavnih oblikah pranja denarja.
3. Poročanje vladi
25. člen
Urad najmanj enkrat letno o svojem delu poroča vladi.
4. Druge naloge
26. člen
Urad posreduje sodišču na njegovo pisno zahtevo določene podatke iz evidenc oseb in transakcij iz prvega in
drugega odstavka 10. člena tega zakona in iz 27. člena tega
zakona, ki jih sodišče potrebuje pri raziskovanju okoliščin,
pomembnih za ugotovitev in za odvzem premoženjske koristi, v skladu z določbami zakona o kazenskem postopku.
IV. poglavje
NALOGE DRŽAVNIH ORGANOV, ORGANIZACIJ
Z JAVNIMI POOBLASTILI, REVIZIJSKIH DRUŽB,
SAMOSTOJNIH REVIZORJEV IN PRAVNIH ALI FIZIČNIH
OSEB, KI OPRAVLJAJO RAČUNOVODSKE STORITVE
ALI STORITVE DAVČNEGA SVETOVANJA
1. Organi carinske uprave
27. člen
Organi carinske uprave morajo najkasneje v treh dneh
uradu sporočiti podatke o vsakem prenosu gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika čez državno mejo, ki presega vrednost 3,000.000 tolarjev.
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2. Revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne
ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve
ali storitve davčnega svetovanja
28. člen
(1) Če revizijska družba, samostojni revizor ali pravna
oziroma fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, pri svojem delu ugotovi, da so
v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za
sum pranja denarja, mora to pisno sporočiti uradu najkasneje v treh dneh od takrat, ko je ugotovila razloge za sum.
(2) Revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, mora poskrbeti za strokovno
usposabljanje vseh delavcev, ki opravljajo naloge po tem
zakonu, in sestaviti seznam indikatorjev za prepoznavanje
sumljivih transakcij.
3. Posredovanje statističnih podatkov
29. člen
(1) Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s
področja pranja denarja morajo sodišča, državna tožilstva in
drugi državni organi uradu posredovati podatke o prekrških
po tem zakonu in o kaznivih dejanjih pranja denarja.
(2) Državni organi so dolžni uradu tekoče posredovati
naslednje podatke: datum podane kazenske ovadbe, ime,
priimek, datum rojstva in naslov, oziroma firmo in sedež
ovadene osebe, zakonsko označbo kaznivega dejanja ter
kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega
dejanja.
(3) Državna tožilstva in sodišča so dolžna uradu dvakrat
letno posredovati naslednje podatke: ime, priimek, datum
rojstva in naslov, oziroma firmo in sedež ovadene osebe,
osebe, v zvezi s katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje
zahtevka za odvzem premoženjske koristi ali osebe, zoper
katero je bil podan predlog za uvedbo postopka o prekršku,
fazo postopka in njihovo zadnjo odločitev v posamezni fazi,
zakonsko označbo kaznivega dejanja ali prekrška ter znesek
odvzetega denarja ali vrednost premoženja nezakonitega
izvora in datum odvzema.
4. Sodelovanje pri pripravi seznama indikatorjev
30. člen
Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Agencija za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja
iger na srečo, Slovenski inštitut za revizijo in organ, pristojen
za nadzor nad opravljanjem storitev davčnega svetovanja (v
nadaljevanju: organi nadzora) sodelujejo pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij iz drugega odstavka 12. člena tega zakona v subjektih, ki jih
nadzirajo.
V. poglavje
VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV TER VODENJE
EVIDENC
31. člen
(1) Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor
in pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve
ali storitve davčnega svetovanja, ter njihovi delavci stranki ali
tretji osebi ne smejo razkriti, da je ali da bo podatek, informacija ali dokumentacija o njej ali transakciji iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona, prvega, drugega in tretjega
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odstavka 15. člena tega zakona, prvega in drugega odstavka 18. člena tega zakona ter prvega odstavka 28. člena
tega zakona sporočen uradu ali da je urad na podlagi 16.
člena tega zakona začasno ustavil transakcijo oziroma v
zvezi s tem organizaciji dal navodila.
(2) Podatek o zahtevi ali posredovanju podatkov, informacij ali dokumentacije in o začasni ustavitvi transakcije
oziroma danem navodilu iz prejšnjega odstavka tega člena
je uradna tajnost.
(3) O umiku oznake iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik urada.
32. člen
(1) Pri dajanju podatkov in informacij ter pošiljanju dokumentacije uradu po tem zakonu za organizacijo, organizacijo z javnimi pooblastili, državni organ, sodišče, revizijsko
družbo, samostojnega revizorja in pravno ali fizično osebo,
ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, ter njihove delavce ne velja obveznost varovanja bančne, poslovne in uradne tajnosti.
(2) Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor
in pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve
ali storitve davčnega svetovanja, ne odgovarja za škodo,
povzročeno strankam ali tretjim osebam, če uradu da podatke in informacije ali pošlje dokumentacijo, izvrši njegovo
odredbo o začasni ustavitvi transakcije ali navodilo, dano v
zvezi s to odredbo, v skladu z določbami tega zakona ali na
njegovi podlagi izdanih predpisov.
33. člen
Urad, državni organi, organizacije, organizacije z javnimi pooblastili, revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, ter njihovi delavci smejo podatke, informacije in dokumentacijo, ki so jo pridobili po tem
zakonu, uporabljati samo za namene, določene s tem zakonom.
34. člen
(1) Organizacija mora hraniti podatke, ki jih je pridobila
na podlagi 5., 6., 7., 8. in 9. člena tega zakona, in pripadajočo dokumentacijo najmanj deset let po opravljeni transakciji, zaprtju računa ali prenehanju veljavnosti pogodbe.
(2) Organizacija mora hraniti podatke in pripadajočo
dokumentacijo o pooblaščencu in namestniku pooblaščenca, strokovnem usposabljanju delavcev in izvajanju notranje
kontrole iz 12. člena tega zakona najmanj štiri leta po imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca, opravljenem strokovnem usposabljanju in notranji kontroli.
(3) Revizijska družba, samostojni revizor in pravna ali
fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve
davčnega svetovanja, mora hraniti podatke in pripadajočo
dokumentacijo o strokovnem usposabljanju delavcev najmanj štiri leta po opravljenem strokovnem usposabljanju.
35. člen
Organi carinske uprave morajo hraniti podatke iz evidenc o prenosu gotovine in vrednostnih papirjev čez državno mejo dvanajst let od dneva, ko so jih pridobili. Po tem
roku se podatki in informacije uničijo.
36. člen
(1) Urad mora hraniti podatke in informacije iz evidenc,
ki jih vodi po tem zakonu, dvanajst let od dneva, ko jih je
pridobil. Po tem roku se podatki in informacije uničijo.
(2) O zbranih podatkih in informacijah urad ne sme
obvestiti osebe, na katero se nanašajo.
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(3) Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravico do vpogleda v osebne podatke po preteku enajstih let od
dneva, ko so bili podatki pridobljeni.
37. člen
(1) Organizacije vodijo evidence o strankah in transakcijah iz 5. člena tega zakona.
(2) Organi carinske uprave vodijo evidence o prenosu
gotovine in vrednostnih papirjev čez državno mejo.
(3) Urad vodi naslednje evidence:
1. evidenco o osebah in transakcijah iz 10. člena tega
zakona,
2. evidenco o prejetih pobudah iz 20. člena tega zakona,
3. evidenco o iznešenih osebnih podatkih iz države iz
21. člena tega zakona,
4. evidenco o obvestilih in informacijah iz 22. člena
tega zakona,
5. evidenco o sporočilih iz prvega odstavka 28. člena
tega zakona,
6. evidenco o prekrških in kaznivih dejanjih iz
29. člena tega zakona.
38. člen
(1) Evidence o strankah in transakcijah iz 5. člena tega
zakona obsegajo naslednje podatke:
1. firma, sedež in matična številka pravne osebe, ki
odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi
transakcijo, oziroma pravne osebe, za katero se odpre
račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcija;
2. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in
davčna številka delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta;
3. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in
davčna številka fizične osebe, ki odpre račun, vzpostavi
trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta;
4. razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega
poslovnega razmerja in informacijo o dejavnosti stranke;
5. datum odpiranja računa ali vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja;
6. datum izvedbe transakcije;
7. čas izvedbe transakcije;
8. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija;
9. namen transakcije ter ime, priimek in prebivališče
oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena;
10. način izvedbe transakcije;
11. ime in priimek oziroma firma in sedež nalogodajalca pri nakazilih iz tujine;
12. podatke o izvoru denarja ali premoženja, ki je
predmet transakcije;
13. razlogi za sum pranja denarja.
(2) Evidence o prenosu gotovine in vrednostnih papirjev čez državno mejo obsegajo naslednje podatke:
1. ime, priimek, stalno prebivališče in rojstni podatki
fizične osebe, ki prenese gotovino ali vrednostne papirje
čez državno mejo;
2. firma in sedež pravne osebe ali ime, priimek in
stalno prebivališče fizične osebe, za katero se opravlja prenos gotovine ali vrednostnih papirjev čez državno mejo;
3. znesek, valuta, vrsta in namen transakcije ter kraj,
datum in čas prehoda državne meje;
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4. podatek o tem, ali je bila transakcija prijavljena organom carinske službe.
(3) Evidence o osebah in transakcijah iz 10. člena tega
zakona obsegajo podatke iz prvega odstavka tega člena.
(4) Evidence o prejetih pobudah iz 20. člena tega
zakona obsegajo naslednje podatke:
1. ime, priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, oziroma firma in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi
za sum pranja denarja;
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje
opravljanja transakcij);
3. razlogi za sum pranja denarja.
(5) Evidence o iznešenih osebnih podatkih iz države iz
21. člena tega zakona obsegajo naslednje podatke:
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče,
oziroma firma in sedež osebe, katere podatki se iznašajo iz
države;
2. ime države in naziv organa, kamor se podatki iznašajo.
(6) Evidence o obvestilih in informacijah iz 22. člena
tega zakona obsegajo naslednje podatke:
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče,
oziroma firma in sedež osebe, v zvezi s katero je urad
posredoval obvestilo ali informacijo;
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje
opravljanja transakcij);
3. razlogi za sum pranja denarja in zakonska označba
predhodnega kaznivega dejanja ali razlogi za sum kaznivih
dejanj iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona.
(7) Evidence o sporočilih iz prvega odstavka 28. člena
tega zakona obsegajo naslednje podatke:
1. firma in sedež pravne osebe ali posameznika, ki
opravlja samostojno dejavnost, pri katerem poteka revidiranje ali se zanj opravljajo računovodske storitve ali storitve
davčnega svetovanja;
2. ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče
oziroma firma in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo
razlogi za sum pranja denarja;
3. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje
opravljanja transakcij);
4. razlogi za sum pranja denarja.
(8) Evidence o prekrških in kaznivih dejanjih iz 29.
člena tega zakona obsegajo naslednje podatke:
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče,
oziroma firma in sedež ovadene osebe, osebe v zvezi s
katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za
odvzem premoženjske koristi, ali osebe, zoper katero je bil
podan predlog za uvedbo postopka o prekršku;
2. kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake
kaznivega dejanja ali prekrška;
3. fazo postopka, v kateri se nahaja zadeva, zakonsko
označbo kaznivega dejanja pranja denarja in predhodnega
kaznivega dejanja ali zakonsko označbo prekrška;
4. znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja
nezakonitega izvora in datum odvzema.
(9) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
evidence iz prvega, drugega in tretjega odstavka 37. člena
tega zakona ne obsegajo matične oziroma davčne številke,
kadar gre za nerezidenta.
39. člen
Vsako posredovanje podatkov, informacij in dokumentacije uradu po tem zakonu iz zbirk osebnih podatkov je
brezplačno.
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VI. poglavje
NAVODILO O IZVAJANJU NALOG IN OBVEZNI
VKLJUČITVI INDIKATORJEV
40. člen
(1) Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejša navodila o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja,
po tem zakonu.
(2) Minister, pristojen za finance, lahko predpiše obvezno vključitev posameznih indikatorjev v seznam za prepoznavanje sumljivih transakcij.
VII. poglavje
NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pri organizacijah, revizijskih družbah, samostojnih revizorjih in pravnih
ali fizičnih osebah, ki opravljajo računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, opravljajo v okviru svojih pristojnosti urad in organi nadzora iz 30. člena tega zakona.
42. člen
(1) Če organi nadzora ugotovijo kršitev iz 45., 46. ali
47. člena tega zakona, v skladu z določbami drugih zakonov, ki urejajo poslovanje organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, odredijo ustrezne ukrepe nadzora in o ugotovljenih kršitvah brez
odlašanja pisno obvestijo urad.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
zlasti naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče fizične osebe, oziroma firmo in sedež pravne
osebe, ki je osumljena storitve prekrška, kraj, čas in način
storitve dejanja, ki ima znake prekrška, ter podatke o tem,
ali so organi nadzora odredili katerega izmed ukrepov nadzora iz svoje pristojnosti. Obvestilu mora biti priložena tudi
dokumentacija, s katero se dokazuje prekršek.
43. člen
(1) Urad opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega
zakona z zbiranjem in preverjanjem podatkov, informacij in
dokumentacije, ki jo prejme na podlagi določb tega zakona.
(2) Če urad pri nadzoru ugotovi kršitev določb tega
zakona, lahko:
1. v primeru, ko gre za prekršek iz 1., 2. ali 3. točke
prvega odstavka 46. člena ali iz 47. člena tega zakona in je
mogoče naknadno odpraviti posledice prekrška, od organizacije, revizijske družbe, samostojnega revizorja in pravne
ali fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, zahteva odpravo kršitve,
2. organom nadzora predlaga, da v okviru njihovih
pristojnosti odredijo ustrezni ukrep nadzora,
3. poda predlog za uvedbo postopka o prekršku po
tem zakonu.
(3) Pri odločanju o izbiri ukrepa iz prejšnjega odstavka
urad upošteva okoliščine, v katerih je bila storjena kršitev,
ponavljanje kršitev in ukrepe nadzora, ki jih je zoper organizacijo odredil drug organ nadzora.
(4) Glede rokov za odpravo kršitve iz 1. točke drugega
odstavka tega člena se smiselno uporabljata določbi četrtega in petega odstavka 15. člena tega zakona.
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44. člen
O podanem predlogu za uvedbo postopka o prekršku
iz tega zakona urad obvesti pristojni organ nadzora.
VIII. poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(1) Z denarno kaznijo od 3,000.000 tolarjev do
30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ne opravi identifikacije pri odpiranju računa, vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja, pri transakcijah, ali
kadar v zvezi s stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja (5. člen),
2. uradu ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne
sporoči v določenih rokih (prvi, drugi in tretji odstavek
10. člena ter 11. člen),
3. uradu ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in
dokumentacije ali jih ne sporoči v določenem roku (prvi,
drugi, tretji in četrti odstavek 15. člena in 18. člen),
4. ne upošteva odredbe urada o začasni ustavitvi transakcije ali v zvezi s tem danih navodil urada (prvi in četrti
odstavek 16. člena),
5. uradu ne sporoči podatkov o transakciji ali določeni
osebi, v zvezi s katero so podani razlogi za sum pranja
denarja, ali jih ne sporoči v predpisanem roku (prvi odstavek
28. člena),
6. ne hrani podatkov in dokumentacije najmanj deset
let po opravljeni transakciji, zaprtju računa ali prenehanju
veljavnosti pogodbe (prvi odstavek 34. člena),
7. ne vodi evidenc o strankah in transakcijah (prvi
odstavek 37. člena),
8. evidence ne vsebujejo predpisanih podatkov (prvi
odstavek 38. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do
1,500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 750.000 tolarjev do
15.000.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
46. člen
(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 tolarjev do
10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba,
če:
1. pri identifikaciji ne pridobi vseh podatkov (6. člen),
2. uradu ne sporoči vseh predpisanih podatkov ali jih
ne sporoči na predpisan način (10. člen),
3. ne zagotovi notranje kontrole (drugi odstavek
12. člena) ali ne sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij v predpisanem roku ali na predpisan način (drugi odstavek 12. člena, drugi odstavek 28.
člena, drugi odstavek 40. člena in tretji odstavek 49. člena),
4. ne hrani podatkov in dokumentacije o izvajanju notranje kontrole najmanj štiri leta po opravljeni notranji kontroli (drugi in tretji odstavek 34. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 tolarjev do
5,000.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
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47. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do
1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba,
če:
1. pri identifikaciji ne pridobi podatkov na predpisan
način (7. in 8. člen),
2. najmanj enkrat letno ne opravi ponovne identifikacije tuje pravne osebe (drugi odstavek 9. člena),
3. ne imenuje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca (prvi odstavek 12. člena) ali ne poskrbi za strokovno
usposabljanje delavcev (drugi odstavek 12. člena in drugi
odstavek 28. člena),
4. ne hrani podatkov in pripadajoče dokumentacije o
pooblaščencu in namestniku pooblaščenca in o strokovnem usposabljanju delavcev najmanj štiri leta po imenovanju
pooblaščenca in namestnika pooblaščenca oziroma po
opravljenem strokovnem usposabljanju (drugi in tretji odstavek 34. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000
tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
48. člen
Postopek za prekrške iz 45. in 46. člena tega zakona
ni dopusten, ko potečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška.
VIII. poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(1) Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt
iz prvega odstavka 40. člena tega zakona v 90 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt
iz šestega odstavka 5. člena tega zakona ter četrtega in
petega odstavka 10. člena tega zakona v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(3) Organizacije, revizijske družbe, samostojni revizorji
in pravne ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, sestavijo seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij najkasneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
50. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na organ, pristojen za nadzor opravljanja storitev davčnega svetovanja, se
začnejo uporabljati z dnem uveljavitve zakona, ki bo urejal
področje opravljanja storitev davčnega svetovanja.
51. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati zakon o
preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94,
63/95 in 12/96 – obvezna razlaga).
(2) Do uveljavitve podzakonskih aktov, izdanih na
podlagi tega zakona, se še naprej uporabljajo naslednji
predpisi:
1. odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij (Uradni list RS, št.
1/96 in 118/00),
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2. navodilo o načinu sporočanja podatkov uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list
RS, št. 1/96) in
3. uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja
(Uradni list RS, št. 62/96).
52. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 480-01/00-1/4
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4105.

Zakon o spremembi zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi zakona
o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(ZZLPPO-B)
Razglašam zakon o spremembi zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (ZZLPPO-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 26. septembra 2001.
Št. 001-22-105/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O ZAKLJUČKU
LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJI PRAVNIH
OSEB V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE
(ZZLPPO-B)
1. člen
V zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št.
30/98, 72/98 – odločba US, 12/99 in 50/99) se 51. člen
spremeni, tako da se glasi:
“51. člen
(zavrnjene zahteve za denacionalizacijo)
(1) Sredstva in delnice, ki so bile v postopku lastninskega preoblikovanja zavarovane v korist upravičencev do
denacionalizacije v smislu II. Poglavja ZLPP, (zavarovane

Št.

79 / 10. 10. 2001 / Stran 8053

delnice in sredstva), pa je bila njihova izročitev denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, postanejo
last Slovenske razvojne družbe.
(2) Zavarovane delnice, katerih izročitev je bila denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, priznana pa jim je bila odškodnina v obveznicah Odškodninskega sklada, prenese Slovenska razvojna družba v ustreznem
deležu na Odškodninski sklad.
(3) Zavarovane delnice, katerih izročitev je bila denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, ker
denacionalizacija sploh ni možna, ponudi Slovenska razvojna družba delničarjem oziroma družbenikom podjetja v razmerju njihovih lastniških deležev v odkup za denarna vplačila. Delničarji oziroma družbeniki podjetja so upravičeni do
50% popusta na prodajno ceno delnic in do obročnega
odkupa, če je podjetje v postopku lastninskega preoblikovanja kot eno izmed metod izbralo tudi notranji odkup. Delničarji oziroma družbeniki podjetja so v primeru obročnega
odkupa dolžni takoj odkupiti 20% delnic, v naslednjih štirih
letih pa preostale delnice, vsako leto najmanj eno četrtino,
in sicer po vrednosti iz četrtega odstavka tega člena. Popust
in možnost obročnega odkupa se nanašata v podjetjih, kjer
je notranji odkup dejansko že izveden, na delež delnic izvedenega notranjega odkupa, v podjetjih v katerih notranji
odkup še poteka, pa na delež delnic namenjenih notranjemu odkupu.
(4) Vrednost delnic iz prejšnjega odstavka tega člena in
sredstev iz devetega odstavka tega člena se določi na podlagi
ocenjene vrednosti določene na enak način, kot je podjetje
določilo vrednost osnovnega kapitala za izvedbo lastninskega
preoblikovanja, upoštevajoč pri tem stanje in vrednost na dan
1. 1. 1993 in se valorizira z indeksom drobnoprodajnih cen
do dneva vplačila kupnine. Prodajne cene ni mogoče določiti
pod ocenjeno vrednostjo.
(5) Delničarji oziroma družbeniki podjetja, za katere
veljajo enaka cena in pogoji za odkup delnic, se lahko med
seboj sporazumejo o drugačnih deležih pri odkupu ponujenih delnic kot bi sledili iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
lahko pooblaščene investicijske družbe odkupijo pripadajoči delež delnic ali lastniški delež z lastniškimi certifikati.
(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena,
Slovenska razvojna družba prenese pripadajoči delež delnic
na Odškodninski sklad in Kapitalski sklad brezplačno.
(8) Če gre za delnice ali delež podjetja iz 57. člena
ZZad, prenese Slovenska razvojna družba, ne glede na
določbe tretjega odstavka tega člena, ustrezen del na delničarje ali družbenike, ki so zadružni upravičenci v skladu s
pravnomočno odločbo iz 62. čLena ZZad.
(9) Zavarovana sredstva podjetja, ki so bila izločena iz
otvoritvene bilance podjetja po ZLPP in glede katerih je bila
zahteva upravičencev po predpisih o denacionalizaciji za
vrnitev v naravi pravnomočno zavrnjena, Slovenska razvojna
družba, ponudi podjetju v odkup z opcijo 60 dni po ceni iz
četrtega odstavka tega člena.
(10) Če podjetje v roku iz prejšnjega odstavka tega
člena ne sprejme ponudbe za odkup oziroma izjavi, da ponujenih sredstev ne bo odkupilo, Slovenska razvojna družba
zavarovana sredstva ponudi podjetju kot stvarni vložek za
povečanje osnovnega kapitala podjetja, pri čemer se za
določitev vrednosti zavarovanih sredstev uporabi določba
četrtega odstavka tega člena.
(11) Pristojni organ podjetja mora v roku 90 dni po
prejemu ponudbe Slovenske razvojne družbe sprejeti sklep
o povečanju osnovnega kapitala s ponujenim stvarnim vložkom, s katerim tudi izključi prednostno pravico obstoječih
delničarjev oziroma družbenikov do vpisa novih delnic oziro-

Stran

8054 / Št. 79 / 10. 10. 2001

ma do prevzema novih poslovnih deležev. O sprejetju prej
navedenega sklepa je podjetje dolžno nemudoma, najkasneje pa v roku 3 dni po sprejemu sklepa, obvestiti Slovensko razvojno družbo.
(12) Novo izdane delnice oziroma poslovni delež prevzame Slovenska razvojna družba, ki jih v roku 60 dni ponudi delničarjem oziroma družbenikom v odkup v skladu s
tretjim odstavkom tega člena. Če delničarji oziroma družbeniki ponudbe Slovenske razvojne družbe ne sprejmejo v
roku 15 dni po prejemu, ravna Slovenska razvojna družba v
skladu s petnajstim odstavkom tega člena.
(13) Za povečanje osnovnega kapitala iz desetega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na revizijo stvarnega
vložka.
(14) Če je bil upravičencu po predpisih o denacionalizaciji s pravnomočno odločbo zavrnjen zahtevek za izročitev
zavarovanih sredstev podjetja, priznana pa mu je bila odškodnina v obveznicah Odškodninskega sklada, prenese Slovenska razvojna družba ustrezen del kupnine za ta sredstva
oziroma delnice po 49. členu tega zakona na Odškodninski
sklad.
(15) Zavarovane delnice in sredstva, ki jih Slovenska
razvojna družba ne proda na način iz tretjega oziroma ne
vloži na način iz enajstega odstavka tega člena, proda pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.
(16) Kupnino za delnice in poslovne deleže podjetij iz
tretjega odstavka tega člena ter za sredstva iz devetega
odstavka tega člena, ki jo Slovenska razvojna družba pridobi
v denarju, razporedi po odbitku stroškov prodaje za naslednje namene:
– 20% za Odškodninski sklad;
– 20% za Kapitalski sklad;
– 20% za prenos pooblaščenim investicijskim družbam
za certifikate;
– 40% za uporabo v skladu s 14. členom tega zakona.
(17) Slovenska razvojna družba prenese deleže kupnine na uporabnike iz prejšnjega odstavka tega člena v roku
30 dni, če ni za posamezne primere določeno drugače.
Prenos na deleže kupnine pooblaščenim investicijskim družbam se izvede pri prvi prodaji premoženja za certifikate.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/97-27/32
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4106.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija
(ZRTVS-C)

Uradni list Republike Slovenije
Razglašam o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 26. septembra 2001.
Št. 001-22-106/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-C)
1. člen
V zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.
18/94, 29/94 – popravek, 73/94 – odločba US, 88/99,
90/99 – popravek in 113/00 – odločba US) se sedma
alinea drugega odstavka 3. člena spremeni tako, da se
glasi:
“– razširjanje programskih vsebin drugih radijskih in
televizijskih programov ter predvajanje kakovostnih oddaj
domačih in tujih neodvisnih producentov avdiovizualnih del v
skladu z zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01);“.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“RTV Slovenija vsako leto objavi razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih na svojih programih predvaja v skladu z zakonom o medijih.
Postopek, pogoje in merila javnega razpisa iz prejšnjega odstavka sprejme Svet RTV Slovenija v skladu z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00 – ZJS).“
3. člen
V 11. členu se besedilo “programov drugih RTV organizacij“ nadomesti z besedilom “radijskih in televizijskih programov drugih izdajateljev“, v besedni zvezi “lokalnih nekomercialnih programov“ pa se črta beseda “nekomercialnih“.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Enota Oddajniki in zveze zagotavlja neodplačno
tehnično razširjanje programov RTV Slovenija iz 3. člena
tega zakona ter radijskih in televizijskih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom o
medijih.
Svet RTV Slovenija sprejme tarife za oddajanje programov drugih izdajateljev, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku.
Sredstva iz plačil storitev se vodijo na posebnem računu pri
enoti Oddajniki in zveze.
V enoti Oddajniki in zveze se oblikuje nadzorni svet, v
katerega imenujejo:
– dva člana – RTV Slovenija,
– dva člana – vlada,
– enega člana – Svet za radiodifuzijo;
– enega člana – Združenje za tisk in medije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet nadzira delovanje enote Oddajniki in zveze tako, da daje Svetu RTV Slovenija mnenje k predlogu tarif
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iz drugega odstavka tega člena, ter druge predloge in pobude v zvezi z delovanjem enote.
Nadzorni svet ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez. O
svojem delu redno poroča ministru, pristojnemu za medije.
Če med člani v nadzornem svetu ne pride do soglasja o
vprašanjih, ki jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV
Slovenija ločena mnenja.
Svet RTV Slovenija mora obravnavati mnenja, predloge in pobude nadzornega sveta oziroma ločena mnenja
članov.“
5. člen
V tretji alinei tretjega odstavka 14. člena se črta beseda
“nekomercialnih“.
V četrtem odstavku 14. člena se besedi “nekomercialnih RTV“ nadomestita z besedami “radijskih in televizijskih“.
6. člen
V četrtem odstavku 15.a člena se pred piko doda
naslednje besedilo: “oziroma odločbe ali sklepa drugega
pristojnega organa, ki odloča o stopnji in vrsti invalidnosti na
podlagi zakona ali podzakonskega akta“.
7. člen
V 16. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Za člana Sveta RTV Slovenija ne more biti imenovan
ožji družinski član vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot so
generalni direktor RTV Slovenija in tisti delavci RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene opredeljuje statut RTV Slovenija. V
času trajanja mandata članov Sveta RTV Slovenija, sme RTV
Slovenija zaposlovati ali sklepati pogodbe o sodelovanju z
njihovimi ožjimi družinskimi člani, vendar mora biti s takšno
pogodbo ali zaposlitvijo seznanjen Svet RTV.
Ožji družinski člani iz prejšnjega odstavka so: starši,
zakonec ali oseba iz zunajzakonske skupnosti, ki traja vsaj
eno leto, otroci in pastorki ter bratje in sestre.
Član Sveta RTV Slovenija ne sme poslovno sodelovati z
javnim zavodom RTV Slovenija.“
8. člen
Na koncu četrtega odstavka 17. člena se črta pika ter
se doda vejica in naslednje besedilo: “vendar največ dvakrat
zaporedoma.“
9. člen
V 19. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Glasovanje Sveta RTV je javno.“
10. člen
V 20. členu se za petim odstavkom doda nov šesti
odstavek, ki se glasi:
“V primeru, da direktor radijskih oziroma direktor televizijskih programov predlaga v imenovanje Svetu RTV Slovenija za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja predstavništva programskih delavcev v uredništvu,
ima to predstavništvo pravico predlagati v imenovanje Svetu
RTV Slovenija kandidata, ki je dobil njegovo pozitivno mnenje. V takem primeru Svet RTV Slovenija na seji odloča o
imenovanju odgovornega urednika izmed kandidatov, ki jih
je predlagal direktor radijskih oziroma direktor televizijskih
programov in predstavništvo programskih delavcev v uredništvu.“
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedo “pristojnosti“ doda naslednje besedi-

Št.

79 / 10. 10. 2001 / Stran 8055

lo: “ter podrobnejši način predlaganja njegovega kandidata
za odgovornega urednika“.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
11. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem
članov. Državni zbor imenuje pet članov, od teh dva na
predlog vlade, delavci RTV Slovenija pa na neposrednih
volitvah izvolijo dva člana.“
Peta alinea drugega odstavka 24. člena se nadomesti
z naslednjim besedilom:
“– pisno obvešča Svet RTV Slovenija, državni zbor in
ministra, pristojnega za medije, o svojih ugotovitvah;“.
12. člen
RTV Slovenija uskladi svoje notranje akte s tem zakonom najpozneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/90-4/98
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4107.

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za
obveznosti domačega letalskega prevoznika za
kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma
terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske
prevoznike (ZJODLPKŠ)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o jamstvu Republike
Slovenije za obveznosti domačega letalskega
prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica
vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva
za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ)
Razglašam zakon o jamstvu Republike Slovenije za
obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod,
nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih
jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2001.
Št. 001-22-107/01
Ljubljana, dne 8. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA
PREVOZNIKA ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH
KOT POSLEDICA VOJNE OZIROMA TERORIZMA
IN O POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE
PREVOZNIKE (ZJODLPKŠ)
1. člen
Republika Slovenija s tem zakonom prevzema jamstvo za obveznosti domačega letalskega prevoznika iz
naslova odgovornosti za škode povzročene tretjim osebam na zemlji, v primeru vojne in/ali terorizma, v obsegu
odklonjenega zavarovalnega kritja, ter določa pogoje glede kritja teh škod za tuje letalske prevoznike, ki uporabljajo slovenski zračni prostor.
2. člen
(1) Z jamstvom Republike Slovenije iz prejšnjega
člena so krite škode, ki presegajo dano zavarovalno
kritje, oziroma presegajo 50 mio USD in ne presegajo
750 mio USD po škodnem dogodku.
(2) Jamstvo iz prejšnjega odstavka tega člena se
daje slovenskemu letalskemu prevozniku, ki ima veljavno
spričevalo letalskega prevoznika v skladu s 76. členom
zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) ter so njegovi zrakoplovi vpisani v register zrakoplovov Republike
Slovenije, z namenom nemotene dejavnosti zračnega prevoza, kolikor to zahteva tuja država.
(3) Jamstvo iz prvega odstavka tega člena se daje za
čas do spremembe mednarodnih zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev za kritje rizikov za primere vojne in/ali
terorizma, vendar največ za obdobje treh mesecev od
uveljavitve tega zakona.
(4) Za ureditev razmerij iz naslova jamstva Republike
Slovenije iz prvega odstavka tega člena sklene ministrstvo,
pristojno za finance, s slovenskim letalskim prevoznikom
pogodbo v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. Če se
pogodba ne sklene v 30 dneh, Republika Slovenija ne
jamči za obveznosti prevoznika po tem zakonu.
(5) Spremembe mednarodnih zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev tekoče spremlja ministrstvo, pristojno
za finance.
3. člen
(1) Tujim letalskim prevoznikom Republika Slovenija
ne dovoljuje vstopa zrakoplovov skupne vzletne mase
(MTOM) nad 14.000 kg, v slovenski zračni prostor, kolikor nimajo dokazila o jamstvu za kritje škode povzročene
tretjim osebam na zemlji za primere vojne in/ali terorizma
v višini največ do zneska, navedenega v zavarovalni polici
veljavni do 10. 9. 2001.
(2) Določbo prvega odstavka tega člena objavi Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo z obvestilom na
način, ki je običajen v zračnem prometu (NOTAM), na
dan uveljavitve tega zakona.
(3) Dokazilo iz prvega odstavka tega člena morajo
tuji prevozniki, ki uporabljajo slovenski zračni prostor,
Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo dostaviti
najkasneje v treh delovnih dneh pred uporabo slovenskega zračnega prostora.
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4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-04/01-109/1
Ljubljana, dne 28. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4108.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnih financah (ZJF-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 2. oktobra 2001.
Št. 001-22-108/01
Ljubljana, dne 10. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAVNIH FINANCAH (ZJF-B)
1. člen
V zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00) se v prvem odstavku 3. člena za 1. točko doda 1.a
točka, ki se glasi:
“1.a Spremembe proračuna so akt o spremembah in
dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki
ga vlada predloži v sprejem Državnemu zboru oziroma župan
občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi seznam
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki ga minister, pristojen za finance, po
potrebi tudi objavi.“
2. člen
Za 13. členom se doda 13.a člen, ki se glasi:
“13.a člen
(1) Vlada predloži Državnemu zboru skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog
proračuna za leto, ki temu sledi, pri čemer mora predložiti:
1. dokumente iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega člena,
ki se nanašajo na ta proračun in
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2. predloge finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, za leto, ki sledi prihodnjemu letu, če so ti
pripravljeni.
Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj
mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.
(2) Če je proračun iz prejšnjega odstavka sprejet, vlada
najkasneje do 1. oktobra prihodnjega leta predloži Državnemu
zboru predlog sprememb proračuna, ki so potrebne zaradi
bistvenih sprememb predpostavk gospodarskega razvoja ali
usmeritev ekonomske in javnofinančne politike, pri čemer
mora predložiti:
1. dokumente iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega člena, ki
se nanašajo na spremembe proračuna, če je to glede na vrsto
in obseg dopolnitev ali sprememb proračuna potrebno in
2. predloge finančnih načrtov oziroma njihove spremembe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javnih
skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, za prihodnje leto.
Če je občinski proračun iz prejšnjega odstavka sprejet,
lahko župan v roku iz drugega odstavka 28. člena tega
zakona prihodnjega leta predloži občinskemu svetu spremembe tega proračuna.
(3) Ob predlogu sprememb proračuna vlada v skladu s
prvim odstavkom tega člena predloži Državnemu zboru tudi
predlog proračuna za leto, ki sledi letu, za katerega so
pripravljene spremembe proračuna. Ob predlogu sprememb
občinskega proračuna lahko župan predloži občinskemu
svetu tudi predlog občinskega proračuna za leto, ki sledi
letu, za katerega so pripravljene spremembe proračuna.“
3. člen
V 14. členu se na koncu drugega odstavka pika črta in
doda besedilo “in ga posreduje Državnemu zboru.“
4. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Vlada mora določiti predlog proračuna oziroma
sprememb proračuna in ga predložiti Državnemu zboru do
1. oktobra tekočega leta.
(2) Župan predloži predlog občinskega proračuna za
prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna
občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru.
(3) Če se med pripravo predloga proračuna oziroma
sprememb proračuna bistveno spremenijo predpostavke
gospodarskega razvoja, usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, obseg in sestava proračuna, sprejme vlada
ob predlogu državnega proračuna oziroma sprememb proračuna tudi spremembe proračunskega memoranduma.“
5. člen
V 29. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Državni zbor mora spremembe proračuna sprejeti
pred začetkom leta, za katerega naj velja in sicer po postopku, ki ga določa poslovnik Državnega zbora. Občinski svet
mora spremembe občinskega proračuna sprejeti pred začetkom leta, za katerega velja in sicer po postopku, ki ga
določa poslovnik občinskega sveta.“
6. člen
V drugem odstavku 42. člena se na koncu pika spremeni v vejico in doda besedilo: “sredstva proračunske
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rezervacije v proračunu, ki je sprejet za leto, ki sledi prihodnjemu letu, pa ne 2% navedenih prihodkov.“
7. člen
V 61. členu se v prvem odstavku v obeh stavkih za
besedo “računa“ doda beseda “države“.
V drugem odstavku se črta pika in doda naslednje
besedilo, ki se glasi: “, in ki sestavljajo sistem enotnega
zakladniškega računa občine.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občin se na način in v rokih, ki jih določi minister,
pristojen za finance, vključijo tudi posredni uporabniki
državnega oziroma občinskih proračunov. Računi občine se
lahko na predlog župana vključijo v sistem enotnega zakladniškega računa države.“
8. člen
V 68. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Iz prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v
sistem enotnega zakladniškega računa države, lahko minister, pristojen za finance, od posrednih uporabnikov proračuna in občin, vključenih v sistem enotnega zakladniškega
računa države, najema in jim daje likvidnostna posojila pod
pogoji, ki jih določi zakon in po drugih pravilih, ki jih v skladu
z zakonom določi minister, pristojen za finance.“
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi in
stroški, nastali v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti v sistemu
enotnega zakladniškega računa države oziroma občin, so
sorazmerno glede na udeležbo na teh sredstvih prihodek
oziroma odhodek državnega oziroma občinskih proračunov
oziroma pravnih oseb, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa.“
9. člen
V 69. členu se za besedo “banke“ doda beseda
“, hranilnice“.
10. člen
V 70. členu se v podnaslovu doda besedilo “, ki niso
vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa“.
Za besedilom “občinskega proračuna,“ se doda besedilo “ki niso vključeni v sistem enotnega zakladniškega
računa,“ in za besedilom “denarna sredstva“ se doda besedilo “na način in pod pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance“.
11. člen
74. člen se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb države oziroma občine se uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi:
1. v skladu s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb;
2. za nakup novega stvarnega ali finančnega
premoženja države oziroma občine, če kupnina presega
obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu
financiranja, ali če ni glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v
proračunskem letu, ali
3. za plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo
kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo
naložbe.“
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12. člen
V 81. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
“Obseg zadolževanja države, ki je določen z zakonom,
ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, se lahko
poveča največ do razlike med pravicami porabe za odplačilo
glavnic dolga, nominiranimi v tuji valuti, ki so načrtovane v
sprejetem proračunu in pravicami porabe, potrebnimi za
realizacijo odplačil navedenih glavnic, nastale zaradi povečanja tečajev tujih valut pri realizaciji izplačila v razmerju do
tečaja teh valut pri načrtovanju proračuna. Za enak obseg se
povečajo tudi pravice porabe v finančnem načrtu pristojnega neposrednega uporabnika.“
13. člen
Za 111.a členom se doda 111.b člen, ki se glasi:
“111.b člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna Republike Slovenije za leto 2001 ne
more uravnovesiti, se lahko država likvidnostno zadolži
največ do višine 8% sprejetega proračuna.“
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4110.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 2001 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja Kolničar, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 5. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/99-56/11
Ljubljana, dne 2. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

4111.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 2001 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
4109.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 2001 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bojana Leskovar, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 5. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Tadeja Borinc Zebič, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 5. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4112.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 2001 sprejel
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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Št.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 5. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjan Premzl, na sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ormožu.
Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 5. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4113.

4115.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 2001 sprejel

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 2001 sprejel
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ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andreja Mihalič, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri Sodniku za prekrške Murska Sobota.
Št. 716-01/89-2/99
Ljubljana, dne 5. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Andreja Pintarič, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 5. oktobra 2001.

4116.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4114.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 2001 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Terezija Cipot, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 2001 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Breda Andolšek, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.
Št. 716-01/89-2/99
Ljubljana, dne 5. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4117.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih
odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
podeljujem
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Njenemu veličanstvu danski kraljici Margrethi II.
Št. 996-01-31/2001
Ljubljana, dne 8. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
4118.

Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh,
javnega podjetja za zapiranje rudnika urana,
p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana, d.o.o.

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude
in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00) in 25. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
71/94) ter 408. in 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98, 6/99, 54/99 in 36/00) je Vlada Republike Slovenije izdala

UREDBO
o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega
podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o.,
v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje
rudnika urana, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije
Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republika Slovenija, ki izvršuje ustanoviteljska in lastniška upravičenja preko Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma javnega podjetja je: Rudnik Žirovski vrh, javno
podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.
Skrajšana firma javnega podjetja je: RŽV, d.o.o.
Poleg firme lahko javno podjetje uporablja tudi grafično
izvedbo firme (logotip), ki jo določi direktor s sklepom.
Sedež javnega podjetja je: Gorenja vas.
Poslovni naslov javnega podjetja je: Todraž 1, Gorenja
vas.
Na podlagi sklepa direktorja se lahko naslov javnega
podjetja spremeni brez spremembe te uredbe.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Dejavnosti javnega podjetja so:
– CA 12.000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud,
– CB 14.210 Pridobivanje gramoza in peska,
– DJ 28.520 Splošna mehanična dela,
– F 45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
– F 45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje,
– F 45.340 Druge inštalacije pri gradnjah,
– I 60.240 Cestni tovorni promet,
– I 63.120 Skladiščenje,
– K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K 71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem,
– K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.,
– K 74.201 Geo-meritve, kartiranje,
– K 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– K 74.700 Čiščenje stavb.
Javno podjetje lahko brez vpisa v sodni register opravlja poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvedbo trajnega zaprtja rudnika
urana.
V okviru dejavnosti javnega podjetja iz prve alinee prvega odstavka tega člena javno podjetje kot gospodarsko javno službo opravlja naslednje naloge:
– načrtovanje in izvedba zapiranja rudnika urana,
– načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja
pred posledicami izkoriščanja rudnika urana,
– druge dejavnosti, ki so po zakonu in noveliranem
programu zapiranja potrebne za izvedbo dokončne izvedbe
zaprtja rudnika urana.

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana, p.o., preoblikuje v Rudnik Žirovski
vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v
nadaljnjem besedilu: javno podjetje).
Javno podjetje je univerzalni pravni naslednik družbenega podjetja Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., vpisanega v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kranju pod št. reg. vložka 1-197-00.

IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI
DELEŽI
4. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 1.420,431.434
tolarjev.
5. člen
Osnovni kapital javnega podjetja je sestavljen iz enega
osnovnega vložka, ki tvori en poslovni delež.

Uradni list Republike Slovenije
Osnovni kapital je sestavljen iz stvarnih vložkov, katerih
predmet in vrednost je navedena v prilogi 1 uredbe.
Vse stvarne vložke je prispevala Republika Slovenija
kot preneseno premoženje v skladu s 4. členom zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00)
in z dnem uveljavitve uredbe postanejo last javnega podjetja.
Javno podjetje upravlja v imenu in za račun Republike
Slovenije z neposlovnimi sredstvi (kmetijska zemljišča in
gozdovi), ki so navedena v prilogi 2 uredbe, dokler niso
pogodbeno urejena razmerja s Skladom kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije. Javno podjetje neposlovna
sredstva v svojem računovodstvu vodi izvenbilančno.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA JAVNEGA
PODJETJA
6. člen
Ustanovitelj samostojno odloča o vprašanjih po zakonu
o gospodarskih družbah in zakonu o gospodarskih javnih
službah ter drugih zakonih in po statutu javnega podjetja,
kakor tudi:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme statut javnega podjetja,
– odloča o spremembah in dopolnitvah statuta javnega
podjetja,
– sprejema program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja
v Rudniku urana Žirovski vrh,
– sprejema letni finančni načrt in program dela javnega
podjetja,
– sprejema letno poročilo javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– izreka nezaupnico direktorju,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
– daje soglasje k načrtovani prodaji ali nakupu kapitalskih naložb javnega podjetja,
– daje smernice za uresničevanje predloženih planskih
dokumentov,
– odloča o prenehanju javnega podjetja in statusnih
spremembah,
– odloča o višini sejnin članov nadzornega sveta,
– odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno
odločanje direktorja in nadzornega sveta.
VI. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
7. člen
Organa javnega podjetja sta:
– nadzorni svet in
– direktor.
8. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni
svet, ki ga sestavljajo štirje člani.
Nadzorni svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja
in en predstavnik delavcev javnega podjetja.
Na seje nadzornega sveta se po potrebi vabi predstavnika lokalne skupnosti.
Člani nadzornega sveta se izvolijo za dobo štirih let in
so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanovitelja, izvoli predsednika nadzornega sveta in njegovega
namestnika.
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Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z
zakonom ali statutom javnega podjetja ni drugače določeno.
9. člen
Nadzorni svet javnega podjetja ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje in spremlja vodenje poslov javnega podjetja, tako da najmanj enkrat v četrtletju na skupni seji obravnava poslovanje javnega podjetja in skladnost poslovanja s
sprejetim letnim načrtom,
– obravnava letni načrt javnega podjetja (program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski
vrh),
– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
– predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti ustanovitelja,
– predsednik nadzornega sveta sklepa z direktorjem
individualno pogodbo o zaposlitvi, katere vsebina mora biti
skladna z merili in kriteriji, ki jih določi Vlada Republike
Slovenije,
– sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta,
– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s
svojim mnenjem predloži ustanovitelju,
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja,
– odloča o investicijskih vlaganjih v okviru finančnega
načrta,
– imenuje komisije in druge organe javnega podjetja,
– imenuje disciplinsko komisijo za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu
ustanovitelja in to uredbo.
Nadzorni svet predlaga Vladi Republike Slovenije v
obravnavo in sprejem, vsako leto v predpisanih rokih, operativni plan aktivnosti za izvedbo programa za zapiranje rudnika, z oceno potrebnih sredstev ter poročilo o izvajanju programa za preteklo leto.
S statutom javnega podjetja se lahko podrobneje določijo pristojnosti in druga vprašanja povezana z delovanjem
nadzornega sveta.
10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja javnega podjetja imenuje ustanovitelj za dobo štirih
let pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
11. člen
Direktor predstavlja in zastopa javno podjetje.
Za sklepanje poslov v vrednosti nad 40,000.000 tolarjev, o prometu z nepremičninami in najemanju dolgoročnih
kreditov direktor potrebuje soglasje nadzornega sveta.
VII. FINANCIRANJE JAVNEGA PODJETJA
12. člen
Potrebna sredstva za opravljanje dejavnosti javnega
podjetja, ki so javna služba, se poleg zagotavljanja iz lastnih
virov javnega podjetja zagotovijo tudi iz proračuna Republike
Slovenije.

Stran

8062 / Št. 79 / 10. 10. 2001
VIII. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA

13. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
IX. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA PODJETJA
14. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut, v katerem
se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru
svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata z delom dosedanji upravni in nadzorni odbor javnega podjetja.
Člani dosedanjega upravnega odbora nadaljujejo z delom kot v.d. člani nadzornega sveta do imenovanja novega
nadzornega sveta, vendar najdlje do 31. decembra 2001.
16. člen
Dosedanji direktor nadaljuje z delom kot v.d. direktorja
do imenovanja direktorja po tej uredbi, vendar najdlje do 31.
decembra 2001.
17. člen
Ustanovitelj sprejme statut javnega podjetja v šestdesetih dneh po uveljavitvi te uredbe.
Splošni akti javnega podjetja Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., ki niso v
nasprotju s to uredbo, se uporabljajo kot splošni akti javnega podjetja do uveljavitve novih splošnih aktov po tej uredbi.
18. člen
Javno podjetje v roku dveh mesecev od uveljavitve te
uredbe predloži ustanovitelju v sprejem revidirano otvoritveno bilanco stanja po stanju na dan uveljavitve te uredbe.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-00/2001-5
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1
PREDMET IN VREDNOST STVARNIH VLOŽKOV
OSNOVNEGA KAPITALA Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.
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LoRiS, revizija in storitve, d.o.o.
2370 DRAVOGRAD, Koroška cesta 47
Telefon/faks: (02) 87-83-251, 87-10-750, 87-10-751
E-mail: revizija@loris.si; http://www.loris.si
TR pri NLB, Koroški banki: 20470-001037701
LASTNIKOM DRUŽBE
RUDNIK ŽIROVSKI VRH, p.o.
Todraž 1,GORENJA VAS
POROČILO POOBLAŠČENE REVIZORKE
O VREDNOSTI STVARNIH VLOŽKOV
V skladu z zakonom o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 36/92), zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00),
smo na podlagi naročila družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH,
javno podjetje za zapiranje rudnika urana, p.o., Todraž 1,
Gorenja vas, opravili revizijo stvarnih vložkov.
Revizija je opravljena v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah, slovenskimi računovodskimi standardi,
mednarodnimi standardi revidiranja in splošnimi pogoji revidrianja, ki jih s sprejel Slovenski inštitut za revizijo.
Z revidiranjem smo preizkusili realnost in verodostojnost stvarnega vložka v obliki nepremičnin in konverzije
posojila, ki jih vlaga Republika Slovenija.
Vpis v sodnem registru
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika
urana, p.o., Todraž 1, Žirovski vrh, je vpisan v sodni register
pri Temeljnem sodišču v Kranju, enota v Kranju, z dnem 4.
12. 1992 pod št. vložka 1-197-00, s sklepom Srg
2007/92. Ustanovitelj je Skupščina Republike Slovenije.
Družba nima osnovnega kapitala; skupni znesek sredstev
ustanovitelja so vsa sredstva, s katerimi razpolaga Rudnik
Žirovski vrh (8. člen zakona …).
Pravna podlaga za osnovni kapital
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne
17. marca 2000 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude
in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00). V 4. členu je določeno,
da se z aktom o preoblikovanju javnega podjetja za premoženje Republike Slovenije, s katerim upravlja javno podjetje,
opredeli višina prenesenega premoženja, višina osnovnega
kapitala javnega podjetja in višina neposlovnih sredstev.
Dokumentacija
Dokumentacija, na podlagi katere smo izvršili revizijo
stvarnih vložkov, je naslednja:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list
RS, št. 28/00);
pisno obvestilo družbe Rudnik Žirovski vrh, p.o., Gorenja vas o stvarnem vložku: določitev vrednosti osnovnega
kapitala za preoblikovano podjetje RŽV z dne 5. 9. 2001
pod št. I/67;
cenitveno poročilo za nepremičnine v lasti Rudnika
Žirovski vrh z dne 29. 6. 2001 in dodatek k cenitvenemu
poročilu z dne 16. 7. 2001, ki ju je sestavil sodni izvedenec
in cenilec Janez Fajfar, univ. dipl. inž. gr.;
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dopis Ministrstva za okolje in prostor št. 310-00/98-9
z dne 30. 8. 2001 za obravnavo na 86. seji Upravnega
odbora RŽV, dne 31. 8. 2001;
izpis odprtih postavk na dan 31. 12. 2000 Ministrstva
za finance, sektorja za javno računovodstvo, za kratkoročna
posojila, dana v letu 1990 od Republiškega sekretariata za
energetiko, Ljubljana.
Stvarni vložki so:
A) Nepremičnine
B) Konverzija
kratkoročnega posojila
Skupaj stvarni vložki (A+B)

1.250,116.873,70 SIT
170,314.560,30 SIT
1.420,431.434,00 SIT

A) Nepremičnine
Nepremičnine v lasti Rudnika Žirovski vrh je ocenil
Janez Fajfar, univ. dipl. inž. gr., sodni izvedenec in cenilec,
stanujoč Brezje pri Tržiču 57, 4290 Tržič. Vrednotenje je
bilo izvršeno na dan 31. 5. 2001, cenitveno poročilo pa je
bilo sestavljeno z datumom 29. 6. 2001, pozneje pa še
dodatek k cenitvenemu poročilu – nepremičnine v lasti Rudnika Žirovski vrh z datumom 16. 7. 2001. S cenitvijo je
ugotovil pošteno tržno vrednost.
A)1. Objekti v sklopu rudnika
A)2. Komunalna oprema
A)3. Stavbna zemljišča
A)4. Stanovanja in počitniške
kapacitete
Skupaj nepremičnine

450,746.300,00 SIT
125,302.322,00 SIT
339.069.087,80 SIT
334,999.163,90 SIT
1.250,116.873,70 SIT

A)1. Objekti v sklopu rudnika
Vrsta objektov
Objekti predelovalnega obrata
Zunanji jamski objekti
Skupaj objekti

Vrednost SIT
341,547.200,00
109,199.100,00
450,746.300,00

Opomba
Priloga št. 1
Priloga št. 2

A)2. Komunalna oprema
Lokacija komunalne opreme
Plato pred P-10
Plato Todraž
Skupaj komunalna oprema

Vrednost SIT
30,363.221,80
94,939.100,20
125,302.322,00

Opomba
/
/
Priloga št. 3

A)3. Stavbna zemljišča
Lokacija zemljišča
Vrednost SIT
Območje platoja P-10
107,672.444,00
Območje Todraž
229,447.127,00
Površine zunaj ožjega območja rudnika
1,949.516,80
Skupaj zemljišče
339,069.087,80

Opomba
Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6

A)4. Stanovanja in počitniške kapacitete
Vrsta nepremičnin
Vrednost SIT
Stanovanja
295,875.535,90
Počitniške kapacitete
39,123.628,00
Skupaj stanovanja in počitniški objekti 334,999.163,90

Opomba
Priloga št. 7
Priloga št. 8
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B) Konverzija kratkoročnega posojila
Rudnik urana Žirovski vrh v ustanavljanju, Todraž 1,
Gorenja vas, je v letu 1990 prejemal na podlagi kreditnih
pogodb z Republiškim sekretariatom za energetiko, Gregorčičeva 25, Ljubljana, kratkoročne kredite za tekoče poslovanje.
Nominalna vrednost prejetih kratkoročnih kreditov znaša 170,314.560,30 SIT. Vrnjen ni bil noben kredit, niti ni
bila obračunana revalorizacija ali obresti, tako da je obveznost v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2000 ista (priloga
št. 9).
Ministrstvo za okolje in prostor je z dopisom št. 31000/098-9 z dne 30. 8. 2001, posredovalo upravnemu
odboru RŽV stališča za sejo dne 31. 8. 2001, po katerih se
vrednost terjatev iz naslova kreditnih pogodb med RŽV in
Republiškim komitejem za energetiko cedira na RŽV kot
stvarni vložek.
Mnenje pooblaščene revizorke
Skupna vrednost stvarnega vložka Vlade Republike Slovenije v Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas,
znaša 1.420,431.434 SIT. Stvarni vložek sestavlja preneseno premoženje v nepremičninah in konverzija kratkoročnega posojila.
Ljubljana, dne 6. septembra 2001.
Direktorica
Antonija Ločičnik, univ. dipl. ek. l. r.
pooblaščena revizorka

1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesije za
gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce–
Naklo (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
Koncesionar s tem pridobi izključno pravico odvzema
vode za namakanje kmetijskih zemljišč iz vodotoka Krka, ki
ne presega 91,5 l/s oziroma 43.120 m3/leto.
2. člen
(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodo iz vodotoka Krka samo za potrebe namakalnega sistema Kalce–
Naklo, za namakanje kmetijskih zemljišč v skupni površini
110 ha. Namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni
sistem Kalce -Naklo je uvedeno z odredbo o uvedbi namakanja na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 84/00
in 63/01, v nadaljnjem besedilu: odredba).
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko le pravna oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji.

PRILOGA 2
NEPOSLOVNA SREDSTVA
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika
urana, d.o.o.
Iz skupne specifikacije zemljišč ostane v lasti Republike Slovenije zemljišča navedena na straneh 93, 94 in 95
Cenitvenega poročila nepremičnin v lasti RŽV (z dne
29.06.2001, ki ga je sestavil sodni izvedenec Janez Fajfar,
univ. dipl. inž. gr. To so zemljišča, ki obsegajo naslednje
enote:
– jalovišče HMJ Boršt
– odlagališče P-9 z ventilacijsko postajo P-36
– odlagališče P-1
– jalovišče jamske jalovine Jazbec

22,525.549,10
4,125.149,30
716.866,20
23,259.086,00

SKUPAJ

50,626.650,60 SIT

SIT
SIT
SIT
SIT

Zemljišča bo RŽV upravljal do konca zapiranja saj jih
bo v času izvajanja del še potreboval. Šele po izvedbi vseh
zapiralnih del bo tudi določen status teh zemljišč. Vsa zemljišča bo RŽV vodil v zunajbilančni evidenci.

4119.

UREDBO
o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode
iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu
imenovanem Namakalni sistem Kalce–Naklo

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje
vode iz vodotoka Krka za namakanje na
kompleksu imenovanem Namakalni sistem
Kalce–Naklo

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON in 22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike
Slovenije

4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po predpisih in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo dejavnost gospodarskega izkoriščanja
vode potekala v okviru predpisanih standardov in normativov,
– ukrepe, ki zagotavljajo nemoteno izvajanje pravice
do gospodarskega izkoriščanja vode iz vodotoka Krka drugih obstoječih uporabnikov,
– izvajanje koncesije na način, ki bo omogočal smotrno rabo in izkoriščanje vode v okviru dodeljene koncesije
ves čas trajanja koncesije,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
5. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek
za celotno količino načrpane vode v višini 0,3 promila od
povprečne prodajne cene pitne vode v Republiki Sloveniji.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere se nahaja vodni vir, razdeli v razmerju
20 : 80 v korist države.
Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
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7. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico:
– gospodarsko izkoriščati vodo iz vodotoka Krka izključno za namakanje območja Namakalnega sistema Kalce–Naklo, ki je predmet koncesije,
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s to uredbo.
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14. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06/2001-1
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije

8. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
9. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(prenos objektov in naprav)
Po prenehanju koncesije preidejo brezplačno, v brezhibnem stanju v posest koncedenta vsi objekti in naprave za
črpanje vode iz vodotoka Krka, ki so zgrajeni na vodnem
zemljišču, in jih je za koncedenta zgradil ali drugače pridobil
koncesionar.
11. člen
(način pridobitve koncesije)
Z odredbo je določeno, da je investitor melioracijskih
del Kmečka zadruga Kostanjevica, z.o.o., Kambičev trg 1,
Kostanjevica na Krki, zato se, na podlagi 116. člena zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), ta določi
za koncesionarja brez javnega razpisa.
Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo.
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s
posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.
Koncesionar mora v roku treh let od izdaje odločbe iz
drugega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo,
sicer koncesija preneha veljati.
12. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo petnajst let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
13. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe te uredbe.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4120.

Uredba o ukrepih proti Talibanom
(AFGANISTAN)

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih
(Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ukrepih proti Talibanom (AFGANISTAN)
1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega
sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepovedi in ukrepe proti Talibanom (Afganistan).
2. člen
(1) Talibani po tej uredbi so politična oziroma vojaška
entiteta s sedežem v Kandaharju v Afganistanu, ki izvaja
dejanski nadzor nad ozemljem Afganistana, ter njene agencije in voditelji.
(2) Ozemlje Afganistana pod nadzorom Talibanov predstavlja t.i. Islamski Afganistanski Emirat, ki vključuje naslednje province: Kandahar, Farah, Helmund, Nimruz, Herat,
Badghis, Ghowr, Oruzghon, Zabol, Paktiha, Ghanzi, Nangarhar, Lowgar, Vardan, Faryab, Jowlan, Balkh in Paktika.
3. člen
(1) Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem Talibanov in
pravnih oseb s sedežem na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov, še zlasti pa s sredstvi ali finančnim premoženjem oseb, navedenih v prilogi, ki je sestavni del te uredbe;
– omogočiti uporabo sredstev ali finančnega premoženja iz prejšnje alinee osebam, omenjenim v prejšnji alinei;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike
jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače
omogočiti dostop do sredstev ali finančnega premoženja
osebam iz prve alinee;
razen, če to dovoli Banka Slovenije na podlagi pisne
prošnje rezidenta.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Banka Slovenije samo za zdravstvene ali humanitarne namene in po
predhodnem soglasju Odbora Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ustanovljenega v skladu z resolucijo
Varnostnega sveta št. 1267 (1999) (v nadaljnjem besedilu:
odbor).
4. člen
Denarna sredstva in drugo finančno premoženje iz prve
in druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena so zlasti:
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– gotovina;
– čeki, denarna nakazila in drugi plačilni instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanja na računih,
dolgovi in obveznosti;
– vrednostni papirji, certifikati, obveznice, zadolžnice,
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih;
– obresti, dividende in drugi prihodki iz sredstev;
– pravice do pobota, jamstva za dobro izvedbo posla
ter druge finančne zaveze, konosamenti, zaključnice;
– dokumenti o obstoju obresti.
5. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške
opreme vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave,
rezervni in sestavni deli in podobno) kateremu koli posamezniku ali pravni osebi na ozemlju Afganistana pod nadzorom
Talibanov.
(2) Prepoveduje se prodaja ali dobava anhidrida ocetne kisline kateremu koli posamezniku ali pravni osebi na
ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov.
(3) Prodaja ali dobava iz prvega in drugega odstavka
tega člena zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja
Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi
tranzit takšnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
(4) Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih in pravnih
oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaji ali dobavi orožja, vojaške opreme vseh vrst (orožje,
strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni in sestavni deli in
podobno) ali anhidrida ocetne kisline na ozemlje Afganistana pod nadzorom Talibanov.
6. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5,000.000 do 30,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– razpolaga z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim
premoženjem Talibanov in pravnih oseb s sedežem na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov in s sredstvi ali
finančnim premoženjem oseb, navedenih v prilogi (prva alinea prvega odstavka 3. člena);
– omogoči uporabo denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja iz prejšnje alinee osebam, navedenim v prejšnji alinei (druga alinea prvega odstavka 3. člena);
– daje posojila, garancije, poroštva in druge oblike
jamstev, izdaja in potrjuje akreditive ali kako drugače omogoča dostop do denarnih sredstev ali drugega finančnega
premoženja osebam iz prve alinee tega odstavka (tretja alinea prvega odstavka 3. člena);
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– prodaja ali dobavlja orožje in vojaško opremo vseh
vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni in
sestavni deli in podobno) kateremu koli posamezniku ali
pravni osebi na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov (prvi odstavek 5. člena);
– prodaja ali dobavlja anhidrid ocetne kisline kateremu
koli posamezniku ali pravni osebi na ozemlju Afganistana
pod nadzorom Talibanov (drugi odstavek 5. člena);
– opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaji ali dobavi orožja, vojaške opreme
vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni
in sestavni deli in podobno) ali anhidrida ocetne kisline na
ozemlje Afganistana pod nadzorom Talibanov (četrti odstavek 5. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
7. člen
Za prekršek iz četrte in pete alinee prvega odstavka
prejšnjega člena se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je predmet prekrška.
8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo
pristojni inšpekcijski in carinski organi in organi za notranje
zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-95/2001-1
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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4121.

Uredba o ukrepih proti UNITA (ANGOLA)

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih
(Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ukrepih proti UNITA (ANGOLA)
1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega
sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepovedi in ukrepe proti Nacionalni zvezi za popolno osvoboditev
Angole (v nadaljnjem besedilu: UNITA).
2. člen
(1) Prepoveduje se vsaka prodaja ali dobava nafte in
naftnih derivatov ne glede na izvor na ozemlje Angole, razen
skozi določene točke vstopa na njeno ozemlje, ki jih določi
Vlada Angole in pošlje Odboru Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ustanovljenemu v skladu z resolucijo Varnostnega sveta št. 864 (1993) (v nadaljnjem besedilu:
odbor).
(2) Prepoveduje se vsaka prodaja ali dobava orožja in
vojaške opreme vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila,
naprave, rezervni in sestavni deli in podobno) na ozemlje
Angole, razen skozi določene točke vstopa na njeno ozemlje, ki jih določi Vlada Angole in pošlje odboru.
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(3) Prepoveduje se vsaka prodaja ali dobava diamantov
na ozemlje Angole, razen skozi določene točke vstopa na
njeno ozemlje, ki jih določi Vlada Angole in pošlje odboru.
(4) Prepovedano je dajanje na razpolago ali dobava
letal, delov letal, rudarske opreme, motornih vozil in plovil
ter njihovih nadomestnih delov na ozemlje Angole, razen
skozi določene točke vstopa na njeno ozemlje, ki jih določi
Vlada Angole in pošlje odboru.
(5) Prodaja ali dobava po prejšnjih odstavkih obsega
neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom, ki je
registrirano v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit takšnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
3. člen
(1) Prepovedi iz prejšnjega člena ne veljajo za blago, ki
je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne potrebe, in za
prehrambene proizvode. V tem primeru je fizična ali pravna
oseba, ki bo opravila izvoz, dolžna pred tem pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, odobri
izvoz na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za prehrano, zdravje ali industrijo, da gre za prehrambene proizvode
ali za blago, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne
potrebe. Pred izdajo dovoljenja mora ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve, dobiti soglasje odbora.
4. člen
Prepovedano je tehnološko ali servisno vzdrževanje in
zavarovanje naslednjih letal ter druge aktivnosti v zvezi z
vzdrževanjem in zavarovanjem:
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– letal UNITA;
– letal, ki niso vstopila na ozemlje Angole skozi imenovane točke;
– letal, registriranih v Angoli, razen letal, ki so na seznamu, ki ga je Vlada Angole posredovala odboru.
5. člen
(1) Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem UNITA, višjih uradnikov UNITA in odraslih članov njihovih družin, ki so
določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe;
– omogočiti uporabo denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja iz prejšnje alinee osebam, navedenim v prejšnji alinei;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike
jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače
omogočiti dostop do denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja osebam iz prve alinee tega odstavka;
razen, če to dovoli Banka Slovenije na podlagi pisne
prošnje rezidenta.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Banka Slovenije samo za zdravstvene ali humanitarne namene in po
predhodnem soglasju odbora.
6. člen
Denarna sredstva in drugo finančno premoženje iz prve
in druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena so zlasti:
– gotovina;
– čeki, denarna nakazila in drugi plačilni instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanja na računih,
dolgovi in obveznosti;
– vrednostni papirji, certifikati, obveznice, zadolžnice,
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih;
– obresti, dividende in drugi prihodki iz sredstev;
– pravice do pobota, jamstva za dobro izvedbo posla
ter druge finančne zaveze, konosamenti, zaključnice;
– dokumenti o obstoju obresti.
7. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5,000.000 do 30,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ne upoštevaje imenovane točke vstopa na ozemlje
Angole, prodaja ali dobavlja nafto in naftne derivate, orožje
in vojaško opremo vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila,
naprave, rezervni in sestavni deli in podobno) ali diamante,
dobavlja ali daje na razpolago letala in dele letal, rudarsko
opremo, motorna vozila in plovila ter njihove nadomestne
dele (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 2. člena);
– v nasprotju z določbami 4. člena te uredbe opravlja
tehnološko ali servisno vzdrževanje in zavarovanje letal ter
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druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem in zavarovanjem
letal;
– na ozemlju Republike Slovenije razpolaga z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem UNITA in njenih višjih uradnikov oziroma odraslih članov njihovih družin,
ki so določeni v prilogi te uredbe (prva alinea prvega odstavka 5. člena);
– omogoči uporabo denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja iz prejšnje alinee osebam, navedenim v prejšnji alinei (druga alinea prvega odstavka 5. člena);
– daje posojila, garancije, poroštva in druge oblike
jamstev, izdaja in potrjuje akreditive ali kako drugače omogoča dostop do denarnih sredstev ali drugega finančnega
premoženja osebam iz tretje alinee tega odstavka (tretja
alinea prvega odstavka 5. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
8. člen
Za prekršek iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega
člena se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep
odvzema blaga, ki je predmet prekrška.
9. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo
pristojni inšpekcijski in carinski organi in organi za notranje
zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-2
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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4122.

Uredba o ukrepih proti Iraku

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih
(Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ukrepih proti Iraku
1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega
sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepovedi in ukrepe proti Iraku.
2. člen
(1) Prepoveduje se uvoz blaga in storitev s poreklom v
Iraku.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za blago
izvoženo ali odpremljeno iz Iraka do vključno 6. avgusta
1990.
3. člen
(1) Prepoveduje se izvoz ali dobava blaga in storitev ne
glede na poreklo kateremu koli posamezniku ali pravni osebi
v Iraku ali kateremu koli posamezniku ali pravni osebi zaradi
opravljanja poslov v tej državi.
(2) Prodaja ali dobava po prejšnjem odstavku zajema
neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom,
registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit takšnih
pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
(3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za
blago, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne potrebe, in za prehrambene proizvode. V tem primeru je fizična
ali pravna oseba, ki bo opravila izvoz, dolžna pred tem
pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(4) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, odobri
izvoz na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za prehrano, zdravje ali industrijo, da gre za prehrambene proizvode
ali za blago, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne
potrebe. Pred izdajo dovoljenja mora ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve, dobiti soglasje Odbora Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ki je ustanovljen v skladu
z resolucijo Varnostnega sveta št. 661 (1990) (v nadaljnjem
besedilu: odbor).
4. člen
(1) Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih in pravnih
oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza
ali tranzita blaga s poreklom v Iraku.
(2) Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih ali pravnih
oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga v Irak, ne glede na poreklo blaga.
5. člen
(1) Prepoveduje se opravljanje prevozne dejavnosti,
povezane z blagom s poreklom v Iraku.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za trgovske ladje pod zastavo Republike Slovenije ter za letala,
registrirana v Republiki Sloveniji.
(3) Prepovedano je tehnološko ali servisno vzdrževanje
letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem letal, registriranih v Iraku, ali letal, ki so pod nadzorom oseb iz Iraka,
oziroma delujejo za te osebe.
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6. člen
Prepoveduje se tranzit blaga, ki je bilo iz Iraka izvoženo
po 6. avgustu 1990.
7. člen
(1) Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem iraške vlade
in pravnih oseb s sedežem v Iraku ali omogočiti uporabo teh
sredstev ali finančnega premoženja;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike
jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače
omogočiti dostop do sredstev ali finančnega premoženja
osebam iz prejšnje alinee;
razen, če to dovoli Banka Slovenije na podlagi pisne
prošnje rezidenta.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Banka Slovenije samo za zdravstvene ali humanitarne namene in po
predhodnem soglasju odbora.
8. člen
Denarna sredstva in drugo finančno premoženje iz prve
alinee prvega odstavka prejšnjega člena so zlasti:
– gotovina;
– čeki, denarna nakazila in drugi plačilni instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanja na računih,
dolgovi in obveznosti;
– vrednostni papirji, certifikati, obveznice, zadolžnice,
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih;
– obresti, dividende in drugi prihodki iz sredstev;
– pravice do pobota, jamstva za dobro izvedbo posla
ter druge finančne zaveze, konosamenti, zaključnice;
– dokumenti o obstoju obresti.
9. člen
Prepovedi 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člena te uredbe se ne
uporabljajo v primerih, ko gre za izvajanje Sporazuma Nafta
za hrano (Oil-for-Food Agreement), ki ga je določil Varnostni svet Organizacije Združenih narodov z resolucijo št.
986 (1995) in s poznejšimi resolucijami.
10. člen
(1) Z denarno kaznijo v višini najmanj desetkratnega
zneska vrednosti blaga ali storitve, ki je predmet prekrška,
se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– uvozi ali poskusi uvoziti blago ali storitve s poreklom v
Iraku, razen blaga, ki je bilo izvoženo oziroma odpremljeno
iz Iraka do vključno 6. avgusta 1990 (prvi in drugi odstavek
2. člena);
– izvozi ali dobavi blago in storitve ne glede na poreklo
kateremu koli posamezniku ali pravni osebi v Iraku ali kateremu koli posamezniku ali pravni osebi z namenom opravljanja
poslov v Iraku, razen prehrambenih proizvodov oziroma blaga, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne potrebe
(prvi odstavek 3. člena);
– opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga s poreklom v Iraku ali
nudi storitve osebam ali organom za namene poslovanja v
Iraku (prvi odstavek 4. člena);
– opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga in storitev v Irak, ne
glede na poreklo blaga in storitev (drugi odstavek 4. člena);
– opravlja prevozno dejavnost, povezano z blagom s
poreklom v Iraku, v cestnem prometu, ladijskem prometu s
trgovskimi ladjami pod zastavo Republike Slovenije, ali letalskem prometu z letali, registriranimi v Republiki Sloveniji
(prvi odstavek 5. člena);
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– opravlja tehnološko ali servisno vzdrževanje in zavarovanje letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem in
zavarovanjem letal (tretji odstavek 5. člena);
– opravlja tranzit blaga s poreklom v Iraku, ki je bilo od
tam izvoženo po 6. avgustu 1990, ali opravlja tranzit blaga in
proizvodov ne glede na poreklo preko meja Iraka (6. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5,000.000 do 30,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolaga z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem iraške vlade
in pravnih oseb s sedežem v Iraku ali omogoči uporabo teh
sredstev ali finančnega premoženja (prva alinea prvega odstavka 7. člena);
– daje posojila, garancije, poroštva in druge oblike
jamstev, izdaja in potrjuje akreditive ali kako drugače omogoča dostop do sredstev ali finančnega premoženja osebam iz prejšnje alinee (druga alinea prvega odstavka 7.
člena).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, ki vozi oziroma upravlja z motornim
vozilom, plovilom ali letalom, ki vozi blago, ki je predmet
prekrška po tej uredbi.
13. člen
Za prekršek iz 10. člena te uredbe se poleg denarne
kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je predmet prekrška.
14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo
pristojni inšpekcijski in carinski organi in organi za notranje
zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-3
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije

MINISTRSTVA
4123.

Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za
katera je bilo od 16. 3. 2001 do 30. 9. 2001
izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je
bilo od 16. 3. 2001 do 30. 9. 2001 izdano
dovoljenje za promet

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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Št. 512-36/01-155
Ljubljana, dne 1. oktobra 2001.
Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

USTAVNO SODIŠČE
4124.

Odločba o delni razveljavitvi zakona o
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Banke Slovenije, na seji dne 13. septembra 2001

o d l o č i l o:
1. Določbi 4. člena in drugega odstavka 43. člena
zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Uradni
list RS, št. 86/00) se razveljavita.
2. Določbe 3., 21. in 22. člena zakona o nacionalni
stanovanjski shemi niso v neskladju z ustavo in niso v neskladju z Evropskim sporazumom o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani (Uradni list RS, št. 44/97, MP, št. 13/97).
3. Razveljavitev iz 1. točke izreka začne učinkovati en
mesec po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Banka Slovenije izpodbija 3. in 4. člen, drugi odstavek 43. člena ter 21. in 22. člen zakona o nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi (v nadaljnjem besedilu:
ZNSVS), saj naj bi bili v nasprotju s 152. členom ustave, ki
ureja položaj centralne banke, z načelom delitve oblasti
(drugi odstavek 3. člena ustave) in z načeli pravne države
(2. člen ustave) ter s 155. členom ustave (prepoved povratne veljave pravnih aktov).
2. Navaja, da je Banka Slovenije kot centralna banka v
slovenskem pravnem redu ustavna kategorija (152. člen
ustave). Iz tega naj bi izhajalo, da je v razmerju do ostalih vej
oblasti v prirejenem in ne v podrejenem položaju. To naj bi
veljalo tako v razmerju do vlade (izvršne veje oblasti) kot v
razmerju do Državnega zbora (zakonodajne veje oblasti).
Takšen samostojen položaj Banke Slovenije izhaja že iz
152. člena ustave, posebej pa je tak položaj poudarjen v
2. členu zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91
– v nadaljnjem besedilu: ZBS). Takšen položaj naj bi potrdilo tudi ustavno sodišče v odločbi št. U-I-158/94 z dne 9. 3.
1995 (Uradni list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 20).

3. Predlagateljica ne odreka pravice Državnemu zboru
kot zakonodajalcu, da ima določen vpliv na centralno banko, saj je navsezadnje ZBS, s katerim je ustanovljena Banka
Slovenije, sprejel Državni zbor (Centralna banka se ustanovi
z zakonom; tretji stavek prvega odstavka 152. člena ustave). Vendar je po mnenju Banke Slovenije vpliv Državnega
zbora na centralno banko omejen na samo ustanovitev centralne banke, določitev njene pristojnosti, imenovanje organov upravljanja in naknadni nadzor. Državni zbor pa naj ne bi
imel pravice vplivati na delovanje centralne banke pri oblikovanju in vodenju denarne politike. To naj bi bila izključna
pristojnost centralne banke. Takšna samostojnost in neodvisnost naj bi veljala za vse naloge (pristojnosti) centralne
banke iz 2. člena ZBS, izhajala pa naj bi iz njenega ustavnega položaja. Izpodbijane določbe naj bi posegale v ustavni
položaj centralne banke (152. člen ustave) in s tem naj bi
tudi kršile ustavno načelo delitve oblasti in pravne države.
Tako bi po mnenju Banke Slovenije zakonodajalec lahko,
izhajajoč iz ZBS, s posebnimi zakoni določil nove pristojnosti in naloge centralni banki. Po mnenju Banke Slovenije
predstavljajo take določbe posebnih (drugih) zakonov (kot
primer navaja zakona, ki urejata devizno oziroma bančno
poslovanje) le podrobnejšo razčlenitev pristojnosti in nalog,
ki jih določa ZBS (centralnobančni zakon, sistemski zakon).
Ustavno nedopustno pa naj bi bilo, če poseben (drug) zakon
omeji ali celo izključi pristojnost centralne banke na področju denarne politike, ki sodi v izvirno in izključno pristojnost
centralne banke. S formalnega stališča naj bi bilo to dopustno edino s sprejemom novega ali s spremembo obstoječega sistemskega zakona. Z vsebinskega stališča, glede na
ustavnopravni položaj centralne banke in obvez, ki naj bi
izhajale iz mednarodnih pogodb, pa do takšnih sprememb
ne bi smelo priti niti s sprejemom novega sistemskega zakona ali z njegovo spremembo. Vsak zakon, ki bi vseboval
določbe, na podlagi katerih bi bilo možno vplivati na dejavnost iz pristojnosti centralne banke, bi bil protiustaven, trdi
Banka Slovenije.
4. ZNSVS naj bi bil v izpodbijanem delu (3., 4., 21. in
22. člen) protiustaven (2. člen, drugi odstavek 3. člena in prvi
odstavek 152. člena ustave), saj naj bi neposredno posegal v
enega temeljnih instrumentov denarne politike – obvezno
rezervo, in naj bi centralni banki odvzel pristojnost na tem
področju. Po mnenju Banke Slovenije je bil ZNSVS sprejet
izključno z namenom, da se pri tovrstnem varčevanju ne
spoštujejo pravila oziroma instrumenti, ki jih ima centralna
banka na razpolago. Drugi odstavek 43. člena ZNSVS naj bi
bil v nasprotju tudi s 155. členom ustave, saj predvideva, da
se 4. člen zakona uporablja tudi za pogodbe, ki so jih banke
sklenile na podlagi nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, ki jo je sprejela vlada 25. 3. 1999 in 6. 4. 1999.
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5. Banka Slovenije navaja, da naj bi bile izpodbijane
določbe ZNSVS v nasprotju tudi z obvezami, ki jih je Slovenija sprejela z Evropskim sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije, na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: ESP) glede
približevanja slovenske zakonodaje (70. člen). Izpodbijana
ureditev naj bi bila v nasprotju z ureditvijo v Evropski uniji.
6. Banka Slovenije predlaga ustavnemu sodišču, naj
do končne odločitve zadrži izvajanje izpodbijanih določb.
Navaja, da bi bila v nasprotnem primeru pomembna količina
bančnih vlog izvzeta iz obveznosti obračunavanja obvezne
rezerve. S tem bi centralna banka izgubila možnost vodenja
denarne politike, ki sodi v njeno izključno pristojnost in za
katero odgovarja izključno ona. Izpodbijane določbe naj bi
pomenile tudi precedens in nevarnost, da bi bila Banka
Slovenije v prihodnje izpostavljena podobnim novim zahtevam s strani Državnega zbora. Po mnenju Banke Slovenije
pa začasno zadržanje izpodbijanih določb ne bi povzročilo
nikakršne škode in ne bi vplivalo na sklepanje pogodb.
Pomenilo naj bi le, da bi banke za sredstva, ki jih skladno z
ZNSVS vplačujejo varčevalci, morale še naprej izločati obvezno rezervo na poseben račun pri Banki Slovenije. S tem
je Banki Slovenije omogočeno izvajanje denarne politike in
uporaba ustreznih instrumentov denarne politike, ki po njenem mnenju zagotavljajo uspešno vodenje denarne politike,
ki je v njeni izključni pristojnosti in odgovornosti.
7. Državni zbor v odgovoru navaja, da ZNSVS zasleduje ustavno določeno skrb države, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Zakon naj bi ne posegal v ustavni položaj Banke Slovenije, saj ji daje pomembno vlogo pri
vsakokratnem oblikovanju varčevalne sheme. Določitev zakonske presumpcije dolgoročnosti sredstev in s tem izvzetje
iz obveznosti obračunavanja obvezne rezerve, ki jo predpisuje in določa Banka Slovenije kot enega od ukrepov vodenja denarne politike, naj bi zato ne pomenila posega v ustavni položaj Banke Slovenije in naj bi zato ne bile podane
očitane protiustavnosti izpodbijanih določb ZNSVS. Meni
tudi, da niso podani zakonski pogoji za začasno zadržanje
izvajanja izpodbijanih določb. Podobno meni tudi vlada, ki v
svoji vlogi navaja, da izpodbijane določbe ZNSVS ne posegajo v delovanje Banke Slovenije v tolikšni meri, da bi bila
njena samostojnost okrnjena. Pri tem se zlasti ne strinja z
navedbo Banke Slovenije, da mora biti njena samostojnost
tolikšna, da ji niti zakon ne more naložiti, da bi ravnala
drugače, kot je bila navajena ravnati, oziroma da ji kaj takega
lahko naloži le ZBS.
B) – I
8. Ustavno sodišče je moralo najprej odgovoriti na
vprašanje, ali ima Banka Slovenije lahko položaj predlagatelja po peti alinei prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljnjem
besedilu: ZUstS). Ta namreč določa, da lahko vloži zahtevo
tudi Banka Slovenije, če nastane vprašanje ustavnosti in
zakonitosti v zvezi s postopki, ki jih vodi. Jezikovna razlaga
te določbe najprej pove, da Banka Slovenije nima splošne
predlagateljske pravice. Njena pravica je zožena. Besedna
zveza “v zvezi s postopki, ki jih vodi“ dopušča dve razlagi,
ožjo in širšo. Po ožji razlagi bi Banka Slovenije imela pravico
vložiti zahtevo za oceno ustavnosti zakona ali za oceno
ustavnosti in zakonitosti drugega predpisa, ki ga je dolžna
uporabiti v postopku, ki ga vodi po ZBS ali drugem zakonu,
ki jo za to pooblašča in če meni, da je v celoti ali v posamičnih delih protiustaven ali protizakonit. Vendar pa položaj
Banke Slovenije kot centralne banke in ustavno določena
samostojnost pri njenem delovanju (prvi odstavek 152. čle-
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na ustave) narekuje širšo razlago. Banka Slovenije namreč
svoje pristojnosti (uravnavanje količine denarja v obtoku,
skrb za splošno likvidnost bank in hranilnic, skrb za splošno
likvidnost v plačilih do tujine, kontrola bank in hranilnic)
izvršuje z izdajanjem predpisov in redkeje s posamičnimi
ukrepi (npr. z ukrepi iz 53. člena ZBS). Zato je treba šteti, da
so postopki, ki jih Banka Slovenije “vodi“, ne le postopki
konkretnega odločanja, temveč tudi opravljanje drugih zadev iz pristojnosti te banke, predvsem tudi sprejemanje različnih ukrepov monetarne politike, ki jih sprejema praviloma
v obliki pravnih aktov. Zato je ustavno sodišče Banki Slovenije v konkretni zadevi priznalo položaj predlagatelja.
B) – II
Ustavni položaj Banke Slovenije kot centralne banke
9. Banka Slovenije izpodbija ZNSVS, ker meni da posega v njen ustavni položaj (prvi odstavek 152. člena v povezavi
s 3. členom ustave). Vsebinsko pa posegajo izpodbijane
določbe zakona v pristojnost Banke Slovenije, da samostojno
sprejema ustrezne ukrepe za vodenje denarne politike (uravnavanje količine denarja v obtoku), konkretno v njeno pravico
določiti obvezno rezervo bank in hranilnic pri Banki Slovenije
(25. in 31. člen ZBS). ZNSVS je za sredstva, ki jih v skladu z
njim v banke vplačujejo državljani, izključil uporabo sklepa
Banke Slovenije o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 80/94 in nasl.), ki ga je ta sprejela na podlagi pooblastila iz 31. člena ZBS. Izpodbijane določbe ZNSVS zato
pomenijo poseg v pristojnost Banke Slovenije.
10. Banka Slovenije je opredeljena kot centralna banka
v 152. členu, ki se glasi:
“Slovenija ima centralno banko. V svojem delovanju je ta
banka samostojna in odgovarja neposredno Državnemu zboru. Centralna banka se ustanovi z zakonom.
Guvernerja centralne banke imenuje Državni zbor.“
Zakon, ki je ustanovil centralno banko, je ZBS.
11. Določba o centralni banki je uvrščena v šesto poglavje ustave z naslovom “Javne finance“. V njem opredeljuje
financiranje države in lokalnih skupnosti, davke, proračun in
zadolževanje v breme države. Pred določbo o centralni banki
je določba o Računskem sodišču, ki ga opredeljuje kot najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in
celotne javne porabe. Ureditev in pristojnosti Računskega
sodišča določa zakon. Pri svojem delu je Računsko sodišče
neodvisno in vezano na ustavo in zakon.
12. Banka Slovenije na podlagi določbe 152. člena
ustave trdi, da je kot centralna banka v našem pravnem sistemu ustavna kategorija, iz česar naj bi izhajalo, da je v razmerju
do ostalih vej oblasti (zakonodajne, izvršilne in sodne) v prirejenem in ne v podrejenem položaju. To naj bi potrjevalo tudi
dejstvo, da je samostojnost centralne banke pri njenem delovanju izrecno določena v ustavi.
13. Iz 152. člena ustave jasno izhaja, da je Banka
Slovenije centralna banka. Ustava tega pojma ne opredeljuje.
Prav tako ustava ne določa nalog (funkcij, pristojnosti) centralne banke (npr. kot to stori za Računsko sodišče; Računsko
sodišče je najvišji organ kontrole javne porabe). Tako je opredelitev pojma “centralna banka“ prepuščen zakonu, s katerim
se ustanovi centralna banka (Centralna banka se ustanovi z
zakonom; tretji stavek prvega odstavka 152. člena ustave).
Ustanovitev centralne banke pa pomeni predvsem določitev
njenega pravnega položaja, določitev nalog (funkcij, pristojnosti) in določitev organov banke, ki izvajajo njene naloge. Iz
ustavno neopredeljenega pojma “centralna banka“ neposredno ni mogoče zaključiti, kakšne naj bi bile njene “ustavne“
pristojnosti, ki jih mora zakonodajalec upoštevati pri sprejemu
zakona, s katerim ustanovi centralno banko, ali pri sprejemanju drugih posebnih zakonov, ki tudi določajo pooblastila
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centralne banke. Seveda se je skozi zgodovinski razvoj, tako
v praksi kot teoriji, izoblikovala določena vsebina pojma “centralna banka“ in tako posledično v posameznih zakonodajah
opredelile tudi temeljne funkcije centralne banke pri vodenju
denarne politike.1 Izvor in raba pojma “centralna banka“ v
literaturi sega v zgodnja desetletja prejšnjega stoletja. V veljavnih zakonodajah in v vsakdanji rabi ter rabi v politiki se je ta
pojem začel uporabljati pozneje. Definicije so različne. Ena
opisuje centralno banko kot “banko bank“, druga, kot zakladno banko (bank of the treasury) in kot banko, ki skrbi za
likvidnost v plačilih do tujine, kar pomeni varuha Državnih
rezerv v tujih valutah.2 Od sredine devetdesetih let je osrednja
naloga centralnih bank zagotavljanje stabilnosti cen.3 Vendar
je treba ugotoviti, da imajo centralne banke v različnih državah
in v različnih obdobjih različne funkcije. Funkciji centralne
banke kot funkcija banke bank in funkcija uravnavanje količine denarja v obtoku sta temeljni za učinkovito izvajanje nalog
centralne banke in hrbtenica denarne politike.4 Če torej zakon ne daje centralni banki tistih funkcij (pristojnosti), ki se v
teoriji in primerjalnem pravu štejejo za bistvene, potem taka
banka ni v pravem pomenu besede centralna banka, ne glede
na poimenovanje. Kot vsebino ustavnega pojma “centralna
banka“ je torej treba šteti najmanj navedene funkcije, ki jih
mora centralna banka izvrševati.
14. Ustava določa, da se centralna banka ustanovi z
zakonom. Določba predstavlja pooblastilo in obvezo zakonodajalcu, da z zakonom ustanovi centralno banko in določi
njene naloge. ZBS določa, da Banka Slovenije skrbi za stabilnost valute in splošno likvidnost plačevanja v državi in do
tujine (prvi odstavek 2. člena). Za uresničevanje navedenih
nalog Banka Slovenije uravnava količino denarja v obtoku,
skrbi za splošno likvidnost bank in hranilnic, skrbi za splošno
likvidnost v plačilih do tujine, kontrolira banke in hranilnice,
izdaja bankovce in daje bankovce in kovance v obtok, predpisuje pravila za izvajanje jamstva za vloge občanov, predpisuje,
organizira in usklajuje informacijski sistem, potreben za opravljanje njenih funkcij, opravlja posle za Republiko Slovenijo v
skladu z zakonom, opravlja druge zadeve, določene z zakonom (5. člen ZBS). ZBS v členih od 25 do 66 podrobneje
določa vrsto različnih ukrepov, ki jih Banka Slovenije lahko
uporablja pri izvajanju posameznih nalog iz 5. člena. Določene naloge pa dajejo Banki Slovenije tudi drugi zakoni (npr.
zakon o deviznem poslovanju, Uradni list RS, št. 23/99 –
ZDP in zakon o bančništvu, Uradni list RS, št. 7/99 in nasl. –
ZBan). Vsebina nalog, ki jih ZBS daje Banki Slovenije, predstavlja naloge, ki jih teorija šteje za naloge centralnih bank.
Ker ustava ne določa podrobneje pojma “centralna banka“
niti ne določa izrecno nalog centralne banke, ima zakonodajalec pri določanju pooblastil centralne banke široko polje
proste presoje. Vendar mora pri tem upoštevati, da teorija in
primerjalna pravna praksa določata minimalni obseg funkcij,
ki jih mora imeti centralna banka. Tak minimalen obseg funkcij predstavlja ustavni pojem “centralne banke“. Vprašanje
kršitve prvega odstavka 152. člena ustave v povezavi z drugim odstavkom 3. člena ustave bi se torej postavilo, če bi
zakonodajalec pri določanju funkcij nacionalne centralne ban1 Podrobneje v: Marjorie Deane and Robert Pringle: The Central Banks,
Hamish Hamilton, London 1994.
2 Antonio Fazio: Role and Idependence of Central Banks v The Evolving
Role of Central Banks, str. 123, Central Banking Department – International
Monetary Fun, Washington 1991.
3 Glej delo pod op. 1, str. 350.
Protokol No. 18 on the Statute of the European System of Central Banks
and of the European central Bank v 2. členu določa, da je glavna naloga
Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ohranjanje stabilnosti cen.
4 Mark Swinburne and Marta Castello-Branco: Central Bank Independence and Central Bank Functions v The Evolving Role of Central Banks,
Central Banking Department – International Monetary Fund, Washington 1991,
str. 435.
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ke tej ne določil vsaj minimalnega obsega funkcij, ki jo karakterizirajo kot centralno banko. Zakon, ki bi Banki Slovenije ne
določil vsaj minimalnega obsega nujnih funkcij, bi bil protiustaven.
15. Samo dejstvo, da je centralna banka ustavna kategorija, ne preprečuje zakonodajalcu, da določa naloge centralni banki, bodisi v enem ali v več zakonih. ZNSVS ne more
biti protiustaven samo zaradi tega, ker naj bi določal naloge
centralne banke, oziroma ker naj bi zoževal njene pristojnosti
za vodenje denarne politike. Če bi torej izpodbijane določbe
ZNSVS pomenile spreminjanje pooblastil Banke Slovenije in
sicer ne v tolikšni meri, da bi bile prizadete njene temeljne
funkcije, potem ne bi bile protiustavne. Zato je treba presoditi
še, ali izpodbijane določbe ne posegajo v ustavno določeno
samostojnost banke pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti.
Samostojnost (neodvisnost) centralne banke
16. Ustava določa, da je Banka Slovenije v svojem
delovanju samostojna in odgovarja neposredno Državnemu
zboru (drugi stavek prvega odstavka 152. člena). Podobno
drugi odstavek 2. člena ZBS določa, da je Banka Slovenije
pri uresničevanju nalog in pooblastil, ki jih ima po ZBS ali
drugem zakonu, neodvisna. Zakonodajalec lahko torej poseže v pravni položaj Banke Slovenije tako, da poseže v njene
naloge in pooblastila oziroma pristojnosti (točke
17–20 te obrazložitve) in/ali tako, da poseže v njeno samostojnost pri izvajanju nalog in pooblastil. Vsak poseg zakonodajalca v njeno samostojnost pri opravljanju njenih nalog in
funkcij pa je protiustaven (v nasprotju s prvim odstavkom 152.
člena v povezavi z drugim odstavkom 3. člena ustave). Iz
ustavne določbe izhaja, da je Banka Slovenije kot centralna
banka pri svojem delovanju samostojna.
17. Priznanje samostojnosti centralne banke s strani
parlamenta ima enako težo kot politično priznanje potrebe po
zaščiti pred zlorabo potencialno neomejene finančne moči
vlade z uporabo tiskanja denarja.5 Teorija govori o štirih aspektih samostojnoti centralne banke: institucionalni, funkcijski,
personalni in finančni. Institucionalna neodvisnost pomeni,
da centralna banka kot institucija ni dolžna upoštevati navodil
vlade, parlamenta ali druge vladne organizacije. Drugače povedano, centralna banka ne sme spraševati za navodila druge
državne organe in ti ji ne smejo dajati navodil. Funkcionalna
neodvisnost pomeni, da ima centralna banka pri izvajanju
svojih nalog (pooblastil) izključno in neomejeno pravico uporabljati tradicionalne instrumente denarne politike. V tej zvezi
je pomembno predvsem vprašanje, ali vlada oziroma Državni
zbor lahko spremenita, razveljavita ali odložita uporabo ukrepov, ki jih je predpisala ali določila centralna banka. Personalna neodvisnost se nanaša na neodvisnost organov centralne
banke v odnosu do drugih državnih organov. Gre predvsem
za vprašanje postopka imenovanja ali izvolitve, trajanja mandata in razlogov za predčasno razrešitev organov centralne
banke. Finančna neodvisnost se nanaša na vprašanje zagotavljanja finančnih sredstev, potrebnih za učinkovito delo centralne banke.6
5 Hans Tietmeyer: The Role of an Independent Central Bank in Europe v
The Evolving Role of Central Banks, str. 178.
6 Podrobnejša opredelitev neodvisnosti Evropske centralne Banke (ECB)
in nacionalnih centralnih bank (NCB) v Evropskem sistemu centralnih bank
(ESCB) kot izhaja iz 107. člena Pogodbe (Treaty) in 14.2 člena Statuta ESCB in
ECB je razdelana s strani Evropskega monetarnega Instituta (EMI) in je objavljena v Convergence Report, Report required by Article 109j of the Treaty establishing the European Community, str. 11-13. European Monetary Institute, 1998.
Opredelitve so zelo pomembne za Slovenijo, saj se je z ESP zavezala, da bo
svojo zakonodajo uskladila z zakonodajo Evropskih skupnosti. Navedeno poročilo pravi, da so pravice tretje strani (vlade in parlamenta), da: daje navodila
NCB, da potrjuje, razveljavlja ali prelaga odločitve NCB, da pregleduje odločitve
NCB, da sodeluje pri delu organov NCB s pravico glasovanja, da mora biti
vnaprej konsultiran s strani NCB glede njenih odločitev v nasprotju s Sporazumom (Treaty) in Statutom ESCB in ECB.
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18. Vprašanje torej je, ali izpodbijane določbe ZNSVS
posegajo v pristojnost Banke Slovenije ali posegajo v njeno
ustavno določeno samostojnost pri izvrševanju nalog in pooblastil.
B) – III
Presoja izpodbijanih členov ZNSVS
19. Banka Slovenije izpodbija 3. in 4. člen ter drugi
odstavek 43. člena in 21. ter 22. člen ZNSVS, vendar se na
vprašanje posega v njeno pristojnost oziroma samostojnost
nanašata neposredno le 3. in 4. člen in posredno drugi
odstavek 43. člena. Izpodbijana člena se glasita:
“3. člen
Pri določanju obsega in pogojev varčevanja, višine in
pogojev za premije in pogojev stanovanjskega kreditiranja
veljajo splošna pravila bančništva in predpisi, s katerimi je
urejeno vodenje monetarne politike, nadzor bančnega poslovanja in skrb za stabilnost finančnega sistema, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
4. člen
Sredstva, ki jih v skladu s tem zakonom v banke vplačujejo državljani (v nadaljnjem besedilu: varčevalci), se štejejo za
dolgoročna in se ne štejejo med sredstva, za katera se skladno z zakonom o Banki Slovenije obračunava obvezna rezerva, če te banke poleg splošnih pogojev, predpisanih za njihovo poslovanje, izpolnjujejo še posebne pogoje, ki jih zanje
določa ta zakon.“
Drugi odstavek 43. člena pa določa, da se ob določenih
pogojih uporablja določba 4. člena tudi na že pred sprejemom zakona sklenjene pogodbe.
20. Iz določbe 3. člena jasno izhaja, da ZNSVS izhaja iz
nalog in pristojnosti Banke Slovenije, kot jih opredeljuje predvsem ZBS. Morebitna izjema mora biti izrecno določena v
ZNSVS. Ta izjema naj bi bila določena v 4. členu ZNSVS.
Odgovor na vprašanje, postavljeno v 18. točki te obrazložitve,
je torej v 4. členu ZNSVS. Odvisen je od tega, ali ta določba
pomeni poseg v pristojnost Banke Slovenije in ali spreminja
ali oži njeno pristojnost ali pa pomeni določba poseg v njeno
pristojnost, da samostojno predpisuje oziroma določa ukrepe
denarne politike, za katere šteje, da so potrebni (poseg v
samostojnost), in tako dejansko ukinja, res le za določeno
vrsto varčevanja, s strani Banke Slovenije predpisane ukrepe
denarne politike (ukrepe, ki jih Banka Slovenije sprejema v
okviru vodenja denarne politike, 25. člen ZBS – Uravnavanje
količine denarja v obtoku).
21. Pristojnosti centralne banke ureja predvsem ZBS.
Za uresničevanje nalog, ki jih določa 2. člen ZBS, ima Banka
Slovenije, poleg drugih pristojnosti, ki jih določa 5. člen ZBS,
tudi pristojnost uravnavati količino denarja v obtoku. V
25. členu ZBS določa kot instrument za uravnavanje denarja
v obtoku tudi določanje obvezne rezerve bank in hranilnic pri
Banki Slovenije. Odločitev o uporabi tega instrumenta je v
pristojnosti Banke Slovenije, ki jo sprejema samostojno. V
31. členu ZBS določa podrobnejša pravila v zvezi z določanjem obvezne rezerve. Tako je določeno, da Banka Slovenije
določa višino obvezne rezerve bank in hranilnic tako, da
predpiše določen odstotek od depozitov in drugih sredstev.
Banka Slovenije lahko določi različne odstotke po vrsti, rokih
in velikosti depozitov in drugih sredstev bank in hranilnic
oziroma lahko določi, da se za določene depozite in druga
sredstva ne obračunava obvezna rezerva. Na teh podlagah je
Banka Slovenije sprejela sklep o obvezni rezervi bank in
hranilnic ter navodilo za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obvezne rezerve (Uradni list RS, št. 17/91 in nasl.). Po
navedenih predpisih gre za obvezno rezervo v tolarjih, ki jo
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morajo imeti pri Banki Slovenije banke in hranilnice in ki se
izračunava na vse tolarske vloge, prejeta posojila in izdane
vrednostne papirje, katerih lastniki so nebančni sektorji, v
odstotkih, ki se razlikujejo glede na čas vezave: 12% na
vpogledne in vezane vloge do trideset dni, 6% na vezane
vloge od enaintridesetih dni do treh mesecev, 2% na vezane
vloge nad tremi do šestih mesecev in 1% za vloge nad šestimi
meseci do enega leta. Obvezna rezerva se torej za sredstva,
ki so vezana nad enim letom (dolgoročna sredstva), ne obračunava. Da bi se na sredstva, vezana nad enim letom, ne
obračunavala obvezna rezerva, mora biti vezava dovolj trdna,
kar pomeni, da je od pogodbe o vezavi možno odstopiti le
izjemoma, praviloma le v primerih višje sile, v nasprotnem
primeru se taka vezava šteje za vpogledno vlogo, od katere se
obračunava obvezna rezerva.
22. ZNSVS s svojimi določbami ne posega v naloge in
pristojnosti Banke Slovenije kot centralne banke, ki jih opredeljuje ZBS. Vse naloge in pristojnosti, kot izhajajo iz ZBS in
drugih zakonov, Banka Slovenije izvaja še naprej. To velja tudi
za določanje obvezne rezerve bank in hranilnic. ZNSVS v
izpodbijanem 4. členu ne posega v 25. in 31. člen ZBS tako,
da bi spremenil ali dopolnil njuno vsebino, kar zadeva pristojnost Banke Slovenije, da v okviru funkcije uravnavanja količine denarja v obtoku določa obvezno rezervo bank in hranilnic. ZNSVS je v 4. členu posegel v sklep Banke Slovenije o
obvezni rezervi bank in hranilnic in določil, da se za varčevanja (vloge) po ZNSVS ne obračunava obvezna rezerva. S tem
je Državni zbor posegel v pristojnost Banke Slovenije, da
samostojno sprejema ukrepe vodenja denarne politike, in v
ustavno določeni položaj centralne banke, v njeno ustavno
določeno samostojnost (prvi odstavek 152. člena ustave).
Zato je ustavno sodišče 4. člen ZNSVS razveljavilo.
23. Z razveljavitvijo 4. člena je postal drugi odstavek
43. člena, ki določa, da se določbe 4. člena, ob izpolnjevanju posebnih pogojev, uporabljajo tudi za pogodbe, določene
v prvem odstavku 43. člena (pogodbe, ki so bile sklenjene
pred uveljavitvijo tega zakona), brezpredmeten. Zato ga je
ustavno sodišče razveljavilo. Ker ga je razveljavilo že iz tega
razloga, ni presojalo, ali je v neskladju tudi s 155. členom
ustave in tudi ne, ali sta 4. člen in drugi odstavek 43. člena v
neskladju z ESP, kar je Banka Slovenije zatrjevala v zahtevi.
24. Banka Slovenije izpodbija iz istih razlogov kot 4. člen
in drugi odstavek 43. člena tudi 3. člen ZNSVS. Določba sama
po sebi ni v nasprotju s 152. členom ustave. Določba ne
pooblašča Državnega zbora, da ureja določena vprašanja tako,
da bi ureditev posegla v položaj Banke Slovenije v nasprotju z
ustavo. Če bi kljub temu tako ravnal (kot je to storil v 4. členu),
bi bile določbe zakona, ki bi posegale v ustavno določeni
položaj Banke Slovenije, ne glede na to določbo (ta določba je
uvrščena v splošne določbe zakona), protiustavne. Če ZNSVS
ureja določena vprašanja, ki jih našteva v 3. členu drugače, kot
jih urejajo tam navedeni predpisi, in pri tem ne posega v ustavno določen položaj Banke Slovenije, takšno urejanje ni protiustavno. Zato določba 3. člena ZNSVS ni v nasprotju s
152. členom ustave v povezavi z drugim odstavkom 3. člena in
tudi ni v nasprotju z 2. členom ustave.
25. Banka Slovenije izpodbija tudi določbe 21. in
22. člena ZNSVS. Člena določata pravico varčevalca do
odstopa od varčevalne pogodbe in pravne posledice odstopa. Izpodbijana člena urejata razmerje med varčevalcem, banko, ki je sklenila varčevalno pogodbo in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Določbe v ničemer ne posegajo v
ustavni položaj Banke Slovenije in torej niso v nasprotju s
prvim odstavkom 152. člena ustave v povezavi z drugim odstavkom 3. člena ustave.
26. Banka Slovenije navaja, da so izpodbijani členi
ZNSVS v nasprotju tudi z 2. členom ustave. Iz utemeljitve
izhaja, da Banka Slovenije meni, da bi morali biti posamezni
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zakoni, ki se nanašajo na Banko Slovenije, skladni tudi z ZBS
in da zato ne smejo urejati posameznih vprašanj drugače, kot
so urejena v ZBS. Banka Slovenije v konkretnem primeru
zatrjuje, da je ZNSVS v nasprotju z ZBS in zato v nasprotju z
2. členom ustave. Ustavno sodišče je že večkrat pojasnilo, da
ni pristojno presojati medsebojne skladnosti posameznih zakonov. Medsebojno skladnost lahko presoja le, če bi bile
posamezne določbe zakonov tako nejasne ali protislovne, da
tudi z uporabo standardnih pravil za razlago predpisov takšnih
pomanjkljivosti ne bi mogli odpraviti. V takem primeru bi lahko
šlo za vprašanje nasprotja z 2. členom ustave, ki bi ga ustavno
sodišče lahko presojalo. Ker pa je ustavno sodišče sporne
določbe 4. člena in drugega odstavka 43. člena razveljavilo iz
drugih razlogov, ni presojalo tudi njihove morebitne neskladnosti z 2. členom ustave. Določbe 21. in 22. člena ZNSVS
ne urejajo vprašanj, ki bi bile povezane z določbami ZBS.
Zato je očitek njihove neskladnosti z ZBS, ki naj bi pomenila
tudi neskladnost z 2. členom ustave, neutemeljen.
27. Banka Slovenije navaja, da so izpodbijane določbe
v nasprotju s 70. členom ESP. Z njim se je Rebublika Slovenija zavezala, da bo svojo zakonodajo postopno, najpozneje do
polnopravnega članstva v Evropski uniji, uskladila s pravom
skupnosti.7 Ta obveza ne pomeni, da bi bile določbe zakona,
ki ga Republika Slovenija še ni uskladila s pravom skupnosti, v
nasprotju z ESP. Neuskladitev predpisov s pravom Evropskih
skupnosti bi lahko pomeni kršitev ESP v delu, ki zavezuje
državo k prilagajanju predpisov. Vendar pa posamezen predpis, ki še ni usklajen s pravom Evropskih skupnosti (konkretno s področja monetarne politike), ne pomeni kršitve mednarodne pogodbe, saj pravo Evropskih skupnosti, s katerim naj
bi se slovenski predpisi uskladili, še ni zavezujoče pravo v
smislu 8. člena ustave. Zato izpodbijane določbe ZNSVS niso
v neskladju z ESP.
28. Ker je ustavno sodišče odločilo o vsebini zahteve za
ustavno presojo, ni odločalo o predlogu za začasno zadržanje
izvrševanja izpodbijanih določb ZNSVS.
29. Ustavno sodišče je učinek razveljavitve iz 1. točke
izreka te odločbe odložilo za en mesec. Državni zbor je z
razveljavljenimi določbami ZNSVS posegel v samostojnost
Banke Slovenije (drugi odstavek 152. člena ustave), vendar
pa bi takojšnja razveljavitev teh določb lahko posegla v že
oblikovana pravna razmerja, kar pa bi predstavljalo poseg v
načela pravne države, zlasti načelo zaupanja v pravo. Zato je
ustavno sodišče učinek razveljavitve odložilo in tako omogočilo Banki Slovenije, da pred pričetkom učinkovanja razveljavitve oceni, ali bo razveljavljeno ureditev nadomestila s svojim
aktom.
C)
30. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 43. člena ZUstS in šeste alinee 52. člena Poslovnika
ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
49/98) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze
Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Testen je napovedal pritrdilno ločeno mnenje.
Št. U-I-283/00-16
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.
Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.
7 Consolidated version of the Treaty establishing the European Community, Official Journal C 340, 10. 11. 1997, zlasti naslov VII – Economic and
monetary policy in Protocol (No. 18) of the Statute of the European System of
Central Banks and of the European Central Bank.
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Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča
št. VIII Ips 157/98 z dne 27. 10. 1998, Višjega
delovnega in socialnega sodišča št. Psp 53/98
z dne 28. 5. 1998 in Delovnega in socialnega
sodišča v Ljubljani št. Ps 934/96 z dne 11. 2.
1998 in o odpravi odločb Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje št.
4018033 z dne 9. 7. 1996 in 26. 4. 1996 ter
vrnitev zadeve v novo odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z. na seji
dne 20. septembra 2001

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 157/98 z dne
27. 10. 1998, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 53/98 z dne 28. 5. 1998 in sodba Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 934/96 z dne 11. 2.
1998 se razveljavijo, odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje št. P-4018033 z dne 9. 7. 1996 in
Območne enote Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana št. 24-4018033 z dne 26. 4. 1996 pa
odpravita.
2. Zadeva se vrne Območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnica izpodbija v izreku tega sklepa navedene
sodbe in odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), po katerih se ji za
obdobje od 1. 5. 1996 do 18. 7. 1997 odreka pravica do
varstvenega dodatka zato, ker v Republiki Sloveniji ni imela
stalnega prebivališča oziroma po potrdilu pristojnega organa
ni bila vpisana v evidenco stalnih prebivalcev. V tem obdobju
je zaradi izbrisa iz registra stalnih prebivalcev na podlagi
81. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I in nasl.
– v nadaljnjem besedilu: ZTuj) v Republiki Sloveniji prebivala
na podlagi dovoljenja za začasno bivanje.
2. Pritožnica navaja, da ni državljanka Slovenije, vendar je pravico do invalidske pokojnine pridobila na delu v
Sloveniji, zato naj bi ne bilo razloga za to, da je njen položaj
drugačen, kot je položaj tistih invalidskih upokojencev, ki so
državljani Slovenije. Prav tako naj bi ne bilo razumnega
razloga za to, da se pravica do varstvenega dodatka veže na
stalno prebivališče v Sloveniji, zlasti še v primerih, ko naj bi
šlo za pravice iz invalidskega zavarovanja. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj bi izpolnjevanje pogoja
stalnega prebivališča ugotavljal le pri tujcih. Ker je namen
varstvenega dodatka omogočiti preživljanje tistim, katerih
invalidska pokojnina ne zadostuje za preživljanje, naj bi ne
bilo pomembno, kje upravičenec prebiva. Tudi če prebiva
izven Slovenije, naj bi bilo njegovo življenje brez varstvenega
dodatka ogroženo in naj bi zato ne bil v enakopravnem
položaju z državljani Slovenije, ki naj bi ta dodatek prejemali
ne glede na to, kje stalno prebivajo. Podlaga pridobitvi varstvenega dodatka naj bi bila invalidska ali kakšna druga
pokojnina. Ker je pritožnica invalidsko pokojnino pridobila v
Sloveniji, naj bi bilo nesprejemljivo, da bi izključno zaradi
tega, ker v Sloveniji nima stalnega prebivališča, to pravico
izgubila. Zato naj bi ji bila s spremenjenim prvim odstavkom
163. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in nasl. – v nadaljnjem besedilu: ZPIZ92) kršena pravica do socialne varnosti po
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50. členu ustave. Kršen naj bi bil tudi 14. člen ustave, ker
naj bi ne bila pred zakonom enaka s slovenskimi državljani.
3. Pritožnica dodaja, da v Sloveniji živi že 25 let. Stalno
prebivališče je imela do odvzema po 81. členu ZTuj. Vendar
tudi od takrat naprej prebiva v Sloveniji, kjer ima stanovanje,
in v državo, katere državljanka je, ne potuje, ker tam nikogar
več nima. Stalno prebivališče ji je bilo odvzeto, čeprav tega
ni hotela in je hotela še naprej stalno prebivati v Sloveniji. Na
podlagi takšnega odvzema pravice do stalnega prebivališča
je izgubila tudi pravico do varstvenega dodatka za čas od 1.
5. 1996 do 18. 7. 1997, ko je pridobila dovoljenje za
stalno prebivanje.
4. Vrhovno sodišče je revizijo zavrnilo kot neutemeljeno, ker naj bi materialno pravo ne bilo zmotno uporabljeno.
Med drugim je navedlo, da je ob bistveni dejanski ugotovitvi
obeh nižjih sodišč, da pritožnica v času izdaje odločbe
zavoda z dne 9. 7. 1996 ni imela stalnega prebivališča v
Sloveniji, pravilna njuna presoja, da ni upravičena do varstvenega dodatka. Iz navedenih sodb naj ne bi izhajalo, da
pritožnica ni bivala v Sloveniji, pač pa le, da nižji sodišči ob
svojem tolmačenju 163. člena ZPIZ92 njenega dejanskega
bivanja nista šteli za izpolnjevanje zakonskega pogoja.
5. Senat ustavnega sodišča je ustavno pritožbo dne
25. 2. 1999 sprejel v obravnavo. Vrhovno sodišče je sporočilo, da na navedbe ne bo odgovorilo.
B)
6. Med postopkom odločanja o ustavni pritožbi je
ustavno sodišče z odločbo št. U-I-284/94 z dne 4. 2.
1999 (Uradni list RS, št. 14/99 in OdlUS VIII, 22) odločilo, da je ZTuj v neskladju z ustavo, ker ne določa pogojev
za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje oseb iz drugega odstavka njegovega 81. člena po preteku roka, v katerem bi lahko zaprosile za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, če tega niso storile, ali po dnevu, ko je
postala odločba o nesprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije dokončna. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je
ZTuj sicer urejal pridobitev dovoljenja za začasno in stalno
prebivanje tujcev, vendar ta ureditev po svoji vsebini ni
ustrezala položaju obravnavane skupine državljanov drugih
republik nekdanje SFRJ in je tudi z uporabo zakonske in
pravne analogije za te osebe ni bilo mogoče uporabiti.
Določbi drugega odstavka 13. člena in prvega odstavka
16. člena ZTuj se za državljane drugih republik nekdanje
SFRJ, ki niso pridobili državljanstva Republike Slovenije,
ne bi smeli uporabljati, pristojni organi ne bi smeli opraviti
prenosa teh oseb iz obstoječega registra stalnega prebivalstva v evidenco tujcev kar po uradni dolžnosti, brez
vsake odločbe ali obvestila prizadeti osebi. Za tako ravnanje niso imeli zakonske podlage. Ob osamosvojitvi Slovenije so na ozemlju Republike Slovenije prebivale osebe, ki
so imele položaj tujca na podlagi zveznega zakona o gibanju in prebivanju tujcev (Uradni list SFRJ, št. 56/80 in
nasl.). Pravni položaj teh oseb, ki so veljale za tujce že
pred osamosvojitvijo Slovenije, je ZTuj uredil v tretjem odstavku 82. člena. Na podlagi navedene določbe je bilo
vsem tujcem, ki so imeli dovoljenje za stalno prebivanje,
dovoljeno, da brez kakšnih novih pogojev še naprej prebivajo v naši državi. Državljanom drugih republik, ki so prav
tako zakonito živeli na ozemlju Slovenije in imeli prijavljeno
stalno prebivališče, pa zakon njihovega prehodnega pravnega položaja ni uredil. S tem je povzročil, da so bili v
slabšem pravnem položaju kot tisti tujci, ki so imeli ta
status že pred osamosvojitvijo Republike Slovenije.
7. Pritožnica je že v postopku pred zavodom zatrjevala, da v Sloveniji dejansko stalno prebiva in da ji je bil na
podlagi ZTuj status stalnega prebivalca leta 1992 odvzet
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nezakonito, brez odločbe in ne da bi to sama zahtevala.
Zavod je svojo odločitev oprl na okoliščino, da je imela
pritožnica v času odločanja le dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, zaradi česar naj bi ne izpolnjevala s
23. členom zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ92
(Uradni list RS, št. 7/96 – ZPIZ92-B) izrecno zahtevanega
pogoja stalnega prebivališča. Sodišče prve stopnje je ob
zavrnitvi pritožničinega (tedaj tožničinega) tožbenega zahtevka navedlo, da je za izpolnjevanje navedenega pogoja
pomembno formalno in dejansko stalno prebivališče, pritožnica pa naj bi tega pogoja v letu 1996 ne izpolnjevala
kljub navedbam, da v Sloveniji živi od leta 1981, saj kot
tujka ni imela formalnega stalnega prebivališča v Sloveniji.
Pritožbeno sodišče je v zvezi z vprašanjem pritožničinega
prebivališča navedlo, da je stalno prebivališče pravno, ne
pa dejansko vprašanje. Zato naj ne bi moglo biti pravno
relevantno pritožbeno poudarjanje, da je pritožnica (tedaj
tožnica), ob tem, ko kot tujka nesporno ni imela z odločbo
pristojnega organa priznane pravice do stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, tudi to leto in že leta pred tem
dejansko prebivala v Republiki Sloveniji. Tudi po ugotovitvi
revizijskega sodišča materialno pravo v obravnavani zadevi
ni bilo zmotno uporabljeno, saj naj bi bila, ob bistveni
dejanski ugotovitvi obeh sodišč, da pritožnica (tožnica) v
času izdaje sporne odločbe zavoda ni imela stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravilna njuna presoja, da ni
upravičena do varstvenega dodatka.
8. Po 23. členu ZPIZ-B se je za priznanje varstvenega
dodatka med drugim zahtevalo tudi, da upravičenec stalno
prebiva v Republiki Sloveniji. ZPIZ-B pojma stalnega prebivanja sam ni podrobneje opredelil. Iz povzetih stališč zavoda in sodišč je razvidno, da so v pritožničinem primeru pri
opredeljevanju pojma stalno prebivališče izhajali iz predpostavke, da se za pritožnico – državljanko druge republike,
ki je v Republiki Sloveniji že imela prijavljeno stalno prebivališče in je na njenem ozemlju zakonito prebivala, uporabljajo iste določbe ZTuj, ki urejajo položaj tujcev, ki šele
pridejo v Republiko Slovenijo z namenom, da v njej ostanejo krajši ali daljši čas in si v skladu z določbami ZTuj
postopoma (od dovoljenja za začasno prebivanje do dovoljenja za stalno prebivanje) začnejo urejati svoj pravni položaj kot tujci, ter da je Upravna enota zakonito izbrisala
pritožnico iz evidence stalnih prebivalcev. Iz razlogov, ki jih
je ustavno sodišče navedlo v odločbi št. U-I-284/94, je
taka interpretacija ZTuj neustavna.
9. V Uradnem listu Republike Slovenije številka 61 z
dne 30. 7. 1999 je bil objavljen zakon o urejanju statusa
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: ZUSDDD). Ta zakon
določa, da se ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa, izda
dovoljenje za stalno prebivanje tistemu državljanu druge
države naslednice, ki je imel na dan 23. 12. 1990 na
območju Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in od tega dne dalje v Republiki Sloveniji tudi dejansko
živi, oziroma tistemu, ki je na dan 25. 6. 1991 prebival v
Republiki Sloveniji in od tega dne dalje v njej tudi dejansko
neprekinjeno živi. ZUSDDD je tako uredil področje, za
katerega je ustavno sodišče v zgoraj navedeni odločbi
ugotovilo, da pravno ni urejeno.
10. Vrhovno sodišče je izpodbijano sodbo izdalo še
pred ugotovitvijo neustavnosti ZTuj. Svojo odločitev je sicer neposredno oprlo na 163. člen ZPIZ92, ki kot enega
od pogojev za pridobitev pravice do varstvenega dodatka
določa stalno prebivališče uživalca starostne, predčasne,
invalidske in družinske pokojnine v Republiki Sloveniji, vendar pa so Vrhovno sodišče, pred njim pa tudi nižja sodišča
in zavod, v obravnavanem primeru ta pogoj opredelili z
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vsebino, ki je izhajala iz 81. člena Ztuj in za katero je
ustavno sodišče z odločbo št. U-I-284/94 ugotovilo, da ni
v skladu z ustavo. S tem je bila pritožnica postavljena v
neenak položaj v primerjavi s tistimi tujci, ki niso bili državljani drugih republik nekdanje SFRJ, pa so imeli v času
uveljavitve ZTuj stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pritožnici je bila glede prebivališča kršena pravica do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena ustave,
ki se v postopku odločanja o pravicah, obveznostih in
pravnih koristih posameznika kaže kot kršitev 22. člena
ustave (enako varstvo pravic). Ustavno sodišče je zato
ustavni pritožbi ugodilo in izpodbijane akte razveljavilo oziroma odpravilo. Podobno je ravnalo na primer tudi v odločbah št. Up-333/96 z dne 1. 7. 1999 (OdlUS VIII, 286) in
Up-20/97 z dne 18. 11. 1999 (OdlUS VIII, 300).
11. Ustava v 158. členu, s katerim ureja pravni institut
pravnomočnosti, določa, da je pravna razmerja, urejena s
pravnomočno odločbo državnega organa, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti v primerih in po postopku,
določenih z zakonom. Po zakonu o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljnjem besedilu: ZUstS)
je tako sredstvo, ki se lahko uveljavlja proti pravnomočnim
odločbam, ustavna pritožba. Po 44. členu ZUstS se razveljavljeni zakon ali del zakona ne uporablja za razmerja,
nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če
do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. V obravnavanem primeru je izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča
postala pravnomočna še preden je ustavno sodišče v zvezi
z 81. členom ZTuj z odločbo št. U-I-284/94 ugotovilo, da
je ZTuj v neskladju z ustavo zaradi protiustavne pravne
praznine. Toda ker je pritožnica za zavarovanje svojih pravic v postopku izkoristila vse zakonite pravne poti in pravočasno vložila ustavno pritožbo, učinkuje ugotovitev neustavnosti ZTuj tudi na odločitev o njeni ustavni pritožbi.
12. Na podlagi 60. člena ZUstS lahko ustavno sodišče, če odpravi posamični akt, odloči tudi o sporni pravici,
če je to nujno zaradi odprave posledic, ki so na podlagi
odpravljenega posamičnega akta že nastale ali če to terja
narava ustavne pravice, in če je na podlagi podatkov v
spisu možno odločiti. V pritožničinem primeru iz obravnavanih posamičnih aktov ni razvidno, ali bi bila pritožnica v
obdobju, ki ga razmejujeta odločbi zavoda z dne 9. 7.
1996 in z dne 15. 7. 1998 upravičena do varstvenega
dodatka, če bi izpolnjevala pogoj stalnega prebivališča.
Zato ob upoštevanju 60. člena ZUstS s to odločbo ni bilo
mogoče odločiti tudi o pravici do varstvenega dodatka za
to obdobje in je bilo treba zadevo vrniti Območni enoti
zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana
v novo odločanje. Pri ponovnem odločanju ne bo smela
vloge zavrniti iz razloga neizpolnjevanja pogoja stalnega
prebivališča.
C)
13. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-336/98-15
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.
Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

Št.
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79 / 10. 10. 2001 / Stran 8093

Odločba o ugotovitvi, da pravilnik o določanju
plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine
Postojna, članom nadzornega odbora Občine
Postojna, članom sosveta ter zunanjim članom
delovnih teles občinskega sveta ni v neskladju z
zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo župana Občine Postojna, na
seji dne 20. septembra 2001

o d l o č i l o:
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna, članoma sosveta ter zunanjim članom delovnih
teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 12/99) ni v neskladju z zakonom.

Obrazložitev
A)
1. Predlagatelj navaja, da vlaga zahtevo na podlagi
33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in nasl. – v nadaljnjem besedilu: ZLS). Meni, da so
določbe 6., 7., 8. in 9. člena pravilnika o določanju plač in
drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom
nadzornega odbora Občine Postojna, članoma sosveta ter
zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki določajo plače oziroma del plače funkcionarjem ne glede na opravljeno delo in njihovo
obremenjenost, v neskladju z drugim odstavkom 13. člena
zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št.
30/90 in nasl. – v nadaljnjem besedilu: ZFDO) in s 100.b
členom ZLS. Predlaga, naj ustavno sodišče izpodbijani pravilnik razveljavi.
2. Občinski svet občine Postojna v odgovoru na zahtevo navaja, da se je pri določanju plač oziroma dela plač in
drugih prejemkov funkcionarjev odločil za “načelo enakosti“. Meni, da o višini količnikov za določitev plače občinski
svet odloča samostojno, mora pa upoštevati določbe 100.b
člena ZLS, ki višino plač članom občinskega sveta omejujejo. Poudarja, da najvišji odstotki, ki jih določa 100.b člen
ZLS, z izpodbijanimi določbami pravilnika niso preseženi.
Županove navedbe, da je namen določbe 100.b člena ZLS
omejitev skupnih sredstev za izplačila dela plač članom občinskega sveta in sejnin na 15% plače župana, naj bi bile
neutemeljene in naj ne bi imele podlage v zakonski določbi.
3. Predlagatelj se o navedbah v odgovoru občinskega
sveta ni izjavil.
B)
4. Na podlagi prvega odstavka 100.b člena ZLS se do
sistemske ureditve plač in delovnih razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe ZFDO in določbe
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96
– v nadaljnjem besedilu: ZRPJZ), če sam ZLS ne določa
drugače. Člen 100.b ZLS v naslednjih odstavkih vsebuje
določbe, ki natančno urejajo oblikovanje plače občinskih funkcionarjev. Tako je v drugem odstavku tega člena določeno,
da imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če to funkcijo
opravljajo poklicno, oziroma do dela plače, če to funkcijo
opravljajo nepoklicno, ter da je najvišje vrednotena funkcija v
občini funkcija župana. V tretjem odstavku so določeni količniki za oblikovanje plače županov v posamezni skupini občin.
Občine so razvrščne glede na število prebivalcev v sedem
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skupin. V četrtem odstavku je določeno, da so občinski funkcionarji upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije ali t.i.
funkcijskega dodatka, v petem odstavku pa je izrecno določena višina funkcijskega dodatka za župana Mestne občine
Ljubljana in Maribor ter župane občin posameznih skupin
občin. Šesti odstavek 100.b člena ne dopušča občinskim
funkcionarjem drugih dodatkov po ZRPJZ, razen dodatka za
delovno dobo. Oblikovanje plač članov občinskega sveta, ki
lahko to funkcijo opravljajo le nepoklicno (drugi odstavek
34.a člena ZLS) in imajo zato pravico le do dela plače, ureja
sedmi odstavek tega člena. Ta določa, da se lahko del plače
članov občinskega sveta oblikuje največ do višine 15% plače
župana in da se višina plače oziroma dela njihove plače določi
z aktom občinskega sveta.
5. Iz navedenega sledi, da ZLS ureja oblikovanje dela
plače članov občinskega sveta, konkretno določitev dela
njihove plače pa prepušča občinam samim. Zato do smiselne uporabe 13. člena ZFDO glede tega vprašanja sploh ne
more priti. Navedena določba ureja namreč nadomestilo
plače v primeru, ko se funkcionarju zaradi nepoklicnega
opravljanja funkcije zmanjša njegova plača iz delovnega razmerja. Na podlagi navedene določbe je funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, upravičen do nadomestila, ki mora biti sorazmerno obsegu opravljenega dela in ne sme
presegati 33% plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas. Na podlagi ZLS
imajo člani občinskega sveta pravico do dela plače in ne do
nadomestila plače iz rednega delovnega razmerja. Navedeni del plače sprejemajo ne glede na plačo iz svojega delovnega razmerja, pokojnino ali kakšne druge prejemke. Izpodbijani pravilnik torej ni v ničemer v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena ZFDO, kot to zatrjuje predlagatelj v zahtevi.
6. Prav tako izpodbijani pravilnik ni v nasprotju s sedmim odstavkom 100.b člena ZLS. Predlagateljeva razlaga
zakonodajalčevega namena, da naj bi omejitev dela plače
članov občinskega sveta v višini največ do 15% plače župana pomenila “skupna izplačila, tako dela plače članov občinskega sveta, kakor tudi sejnine oziroma nadomestila zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta“ nima nobene
podlage v navedenih zakonskih določbah in je tudi popolnoma nerazumljiva, kar pravilno ugotavlja tudi občinski svet v
svojem odgovoru na zahtevo.
C)
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter

Uradni list Republike Slovenije
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Lojze
Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-99/99-7
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.
Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4127.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
september 2001

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije
za september 2001
Cene življenjskih potrebščin so se septembra 2001 v
primerjavi z avgustom 2001 povečale za 0,9%, cene na
drobno pa za 0,7%.
Št. 941-02-20/2001
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

79 / 10. 10. 2001 / Stran 8095

OBČINE

DIVAČA
4128.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Divača za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. člena statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet
občine Divača na 25. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Divača
za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača
za leto 2000.

5. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada občine Divača
izkazujejo po zaključnem računu občine Divača za leto 2000
naslednje stanje:
Zneski so v 000 SIT
1. Prenos iz leta 1999
5.135 SIT
2. Priliv v letu 2000
1.000 SIT
3. Odliv v letu 2000
1.300 SIT
4. Stanje konec leta 2000
4.835 SIT
Sredstva rezervnega sklada Občine Divača iz leta 2000
se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2001.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 25/01
Divača, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za
leto 2000 za Občino Divača znašajo:
A)
I.
II.
III.

Zneski so v 000 SIT
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
347.364
Skupaj odhodki
337.191
Proračunski presežek (I-II)
10.173

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
In prodanih kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje
Kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
–
VII. Skupni presežek (I+IV)-(II+V)
10.173
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Povečanje sredstev
na računih (VII.-X.)

–
3.880
-3.880

HRASTNIK
4129.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1221/1221 Trbovlje–Hrastnik, R1-221/1222
Hrastnik–Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik–
ost čez Savo pri »Riklovem mostu« v Hrastniku

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95,
26/97 in 70/00 ter odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95,
9/96, 44/96) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik
na 16. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

3. člen
Presežek prejemkov nad izdatki po zaključnem računu
proračuna iz leta 2000 se izkazuje kot povečanje splošnega
sklada za 6,293.000 SIT.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221
Trbovlje–Hrastnik, R1-221/1222
Hrastnik–Šmarjeta in R1-224/1230
Hrastnik–ost čez Savo pri »Riklovem mostu«
v Hrastniku

4. člen
Stanje sredstev na žiro računu proračuna Občine Divača znaša konec leta 2000 36,624.000 SIT.
Navedena sredstva se prenesejo v proračun Občine
Divača za leto 2001 za dokončanje programov iz leta 2000.

1
Javno se razgrne osnutek Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221 Trbovlje–Hrastnik,
R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik–most čez Savo pri »Riklovem mostu« v Hrastniku.

6.293
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2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih sejne
sobe upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v
delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev bo trajala
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Organizacija priprave ZN
a) Izdelovalec ZN bo izbran v skladu z določili zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
b) Naročnik ZN je Občina Hrastnik.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Direkciji za
prostor, okolje in javne gospodarske službe Občine Hrastnik.

4. člen
Sodelujoči organi in organizacije, ki morajo za pripravo
osnutka ZN podati svoje pogoje (in posebne strokovne podlage za posamezna področja), so:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju, Glavni trg 1, 3000 Celje (strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine),
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (državne ceste),
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje,
Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ul. 1. junija 2, 1420
Trbovlje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana (vodno
gospodarstvo; varstvo pred visokimi vodami in zaščito pred
erozijo),
– Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (distribucija električne energije),
– Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje, Trg revolucije
27a, 1420 Trbovlje (t. k. omrežje in naprave),
– Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik (oskrba s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje odplak),
– Elstik d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik (KRS –
KKS sistem),
– Europllin d.o.o. (tekoči naftni plin), Opekarna 28a,
1420 Trbovlje,
– Občina Hrastnik (cestno omrežje v pristojnosti občine).
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi
drugih organov oziroma organizacij, ki niso navedena v tem
členu programa, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi in organizacije morajo v skladu s 35.
členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh
od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če
jih posreduje po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.

4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
prostorih Poslovne stavbe v Hrastniku, Trg Franca Kozarja 7
za vse občane Občine Hrastnik.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 351-01-9/01
Hrastnik, dne 27. septembra 2001.
Predsedujoči
podžupan Občine Hrastnik
Marjan Dolanc l. r.

4130.

Program priprave zazidalnega načrta
industrijske cone Podkraj

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 16. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave zazidalnega načrta industrijske cone
Podkraj
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta industrijske cone
Podkraj, nosilec strokovnih aktivnosti in subjekti oziroma
organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi zazidalnega
načrta ter način njihovega sodelovanja oziroma njihove naloge in obveznosti; določijo se tudi roki za posamezne faze
priprave zazidalnega načrta ter zagotovitev sredstev za njihovo izdelavo.
2. člen
Zazidalni načrt Industrijske cone Podkraj (v nadaljnjem
besedilu: ZN) se pripravi z vsebino in v obsegu, ki jo predpisuje zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (v
nadaljnjem besedilu: ZUNDPP) in s smiselnim upoštevanjem 12. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85). ZN bo obsegal izdelavo tekstualnega
(odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvijo ipd.) in grafičnega dela, ter faze osnutka in predloga. V postopku bodo na
akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.

5. člen
Terminski plan
S pripravo ZN se bo pričelo v septembru 2001.
Osnutek ZN se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor do januarja 2002 oziroma najkasneje v roku
enega meseca po prejemu vseh pogojev in strokovnih podlag pristojnih organov in organizacij.
Župan Občine Hrastnik osnutek ZN posreduje v obravnavo Občinskemu svetu občine Hrastnik s predlogom sklepa
o javni razgrnitvi; sprejet sklep se objavi v uradnem glasilu.
Javna razgrnitev osnutka ZN se izvede na sedežu občine in traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve ZN.

Uradni list Republike Slovenije
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeni osnutek ZN, na podlagi poročila
župana oziroma občinske strokovne službe pristojne za prostor. Po sprejemu stališč izdelovalec v roku 30 dni pripravi
dopolnjen osnutek ZN in nanj pridobi soglasja sodelujočih
organov in organizacij iz 4. člena tega programa.
Predlog ZN se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku 10 dni po prejemu vseh
soglasij pristojnih organov in organizacij.
Občinski svet bo obravnaval in z odlokom sprejel usklajen predlog ZN. Odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
Sredstva za izdelavo ZN zagotovi Občina Hrastnik.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-1/01
Hrastnik, dne 27. septembra 2001.
Predsedujoči
podžupan Občine Hrastnik
Marjan Dolanc l. r.

4131.

Program priprave ureditvenega načrta Resnica
S-5

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 16. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave ureditvenega načrta Resnica S-5
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog v postopku priprave in sprejemanja ureditvenega načrta Resnica, nosilec
strokovnih aktivnosti in subjekti oziroma organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi ureditvenega načrta ter način
njihovega sodelovanja oziroma njihove naloge in obveznosti; določijo se tudi roki za posamezne faze priprave ureditvenega načrta ter zagotovitev sredstev za njihovo izdelavo.
2. člen
Ureditveni načrt Resnica S-5 (v nadaljnjem besedilu:
UN) se pripravi z vsebino in v obsegu, ki jo predpisuje zakon
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (v nadaljnjem
besedilu: ZUNDPP) in s smiselnim upoštevanjem 12. člena
navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
UN bo obsegal izdelavo tekstualnega (odlok z ustrezno
obrazložitvijo, utemeljitvijo ipd.) in grafičnega dela, ter faze
osnutka in predloga. V postopku bodo na akt pridobljena
tudi ustrezna soglasja.
3. člen
Organizacija priprave UN
a) Izdelovalec UN bo izbran v skladu z določili zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
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b) Naročnik UN je RTH d.o.o. Trbovlje. Kot koordinator
postopka priprave in sprejemanja se določi občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije, ki morajo za pripravo
osnutka UN podati svoje pogoje (in posebne strokovne podlage za posamezna področja), so:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju, Glavni trg 1, 3000 Celje (strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine),
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje,
Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ul. 1. junija 2, 1420
Trbovlje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana (vodno
gospodarstvo; varstvo pred visokimi vodami in zaščito pred
erozijo),
– Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (distribucija električne energije),
– Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje, Trg revolucije
27a, 1420 Trbovlje (t. k. omrežje in naprave),
– Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik (oskrba s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje odplak),
– Elstik d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik (KRS –
KKS sistem),
– Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje (pridobivalni prostor rjavega premoga z omejitvami za posege in pogoji za sanacijo površin),
– Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o. (nizkotlačno in srednjetlačno plinovodno omrežje), Kolodvorska 2,
6000 Koper,
– Občina Hrastnik (cestno omrežje v pristojnosti občine),
– TOH d.o.o. Hrastnik, Ulica prvoborcev 5a, 1430
Hrastnik (toplovodno omrežje).
Kolikor se v postopku priprave UN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi
drugih organov, oziroma organizacij, ki niso navedena v tem
členu programa, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi in organizacije morajo v skladu s 35.
členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh
od zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če
jih posreduje po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.
5. člen
Terminski plan
S pripravo UN se bo pričelo v septembru 2001.
Osnutek UN načrta se dostavi občinski strokovni službi
pristojni za prostor do decembra 2001 oziroma najkasneje v
roku enega meseca po prejemu vseh pogojev in strokovnih
podlag pristojnih organov in organizacij.
Župan Občine Hrastnik osnutek UN posreduje v
obravnavo Občinskemu svetu občine Hrastnik s predlogom sklepa o javni razgrnitvi; sprejet sklep se objavi v
uradnem glasilu.
Javna razgrnitev osnutka UN se izvede na sedežu občine in traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
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Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve UN.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeni osnutek UN, na podlagi poročila
župana oziroma občinske strokovne službe pristojne za prostor. Po sprejemu stališč izdelovalec v roku 30 dni pripravi
dopolnjen osnutek UN in nanj pridobi soglasja sodelujočih
organov in organizacij iz 4. člena tega programa.
Predlog UN se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku 10 dni po prejemu vseh
soglasij pristojnih organov in organizacij.
Občinski svet bo obravnaval in z odlokom sprejel usklajen predlog UN. Odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
Sredstva za izdelavo UN zagotovi RTH d.o.o. Trbovlje
iz sredstev po ZPZRTH.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-2/01
Hrastnik, dne 27. septembra 2001.
Predsedujoči
podžupan Občine Hrastnik
Marjan Dolanc l. r.

4132.

Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Dirmajerjev hrib – PUP 5

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 16. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Dirmajerjev hrib – PUP 5
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog v postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za območje Dirmajerjev hrib, nosilec strokovnih aktivnosti in subjekti oziroma organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi
lokacijskega načrta ter način njihovega sodelovanja oziroma
njihove naloge in obveznosti; določijo se tudi roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta ter zagotovitev sredstev za njihovo izdelavo.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Dirmajerjev
hrib (v nadaljnjem besedilu: PUP 5) se pripravijo z vsebino in
v obsegu, ki jo predpisuje zakon o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (v nadaljevanju ZUNDPP) in s smiselnim
upoštevanjem 12. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). PUP 5 bodo obsegali izdelavo

Uradni list Republike Slovenije
tekstualnega (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvijo
ipd.) in grafičnega dela, ter faze osnutka in predloga. V
postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3. člen
Organizacija priprave prostorskih ureditvenih pogojev
a) Izdelovalec PUP 5 bo izbran v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
b) Naročnik PUP 5 je Občina Hrastnik. Kot koordinator
postopka priprave in sprejemanja se določi občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije, ki morajo za pripravo
osnutka PUP 5 podati svoje pogoje (in posebne strokovne
podlage za posamezna področja), so:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju, Glavni trg 1, 3000 Celje (strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine),
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (državne ceste),
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje,
Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ul. 1. junija 2, 1420
Trbovlje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana (vodno
gospodarstvo; varstvo pred visokimi vodami in zaščito pred
erozijo),
– Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana (železniško infrastrukturno omrežje),
– Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (distribucija električne energije),
– Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje, Trg revolucije
27a, 1420 Trbovlje (t.k. omrežje in naprave),
– Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik (oskrba s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje odplak),
– Elstik d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik (KRS –
KKS sistem),
– Europlin d.o.o., Opekarna 28 a, 1420 Trbovlje (tekoči naftni plin),
– Občina Hrastnik (cestno omrežje v pristojnosti občine).
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje ter soglasja tudi drugih organov, oziroma organizacij, ki niso navedena v tem členu programa, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30
dneh od zahteve. V fazi priprave predloga PUP 5 s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih
nimajo. Če jih posreduje po preteku roka, pa bi v zvezi s tem
za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.
5. člen
Terminski plan
S pripravo PUP 5 se bo pričelo v septembru 2001.
Osnutek PUP 5 se dostavi občinski strokovni službi
pristojni za prostor do januarja 2002 oziroma najkasneje v
roku enega meseca po prejemu vseh pogojev in strokovnih
podlag pristojnih organov in organizacij.
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Župan Občine Hrastnik osnutek PUP 5 posreduje v
obravnavo Občinskemu svetu občine Hrastnik s predlogom
sklepa o javni razgrnitvi; sprejet sklep se objavi v uradnem
glasilu.
Javna razgrnitev osnutka PUP 5 se izvede na sedežu
občine in traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve se
organizira javna obravnava.
Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve PUP 5.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeni osnutek PUP 5, na podlagi poročila
župana oziroma občinske strokovne službe pristojne za prostor. Po sprejemu stališč izdelovalec v roku 30 dni pripravi
dopolnjen osnutek PUP 5 in nanj pridobi soglasja sodelujočih organov in organizacij iz 4. člena tega programa.
Predlog PUP 5 se dostavi občinski strokovni službi
pristojni za prostor najkasneje v roku 10 dni po prejemu
vseh soglasij pristojnih organov in organizacij.
Občinski svet bo obravnaval in z odlokom sprejel usklajen predlog PUP 5. Odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
Sredstva za izdelavo PUP 5 zagotovi Občina Hrastnik.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03-3/01
Hrastnik, dne 27. septembra 2001.
Predsedujoči
podžupan Občine Hrastnik
Marjan Dolanc l. r.

4133.

Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev za območje bivši Petrol – PUP 6

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 16. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave prostorskih ureditvenih pogojev
za območje bivši Petrol – PUP 6
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog v postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za območje bivši Petrol, nosilec strokovnih aktivnosti in subjekti
oziroma organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev ter način njihovega sodelovanja
oziroma njihove naloge in obveznosti; določijo se tudi roki
za posamezne faze priprave prostorskih ureditvenih pogojev
ter zagotovitev sredstev za njihovo izdelavo.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje bivši Petrol (v
nadaljnjem besedilu: PUP 6) se pripravijo z vsebino in v
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obsegu, ki jo predpisuje zakon o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP) in s
smiselnim upoštevanjem 12. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). PUP 6 bodo obsegali
izdelavo tekstualnega (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvijo ipd.) in grafičnega dela, ter faze osnutka in predloga. V
postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3. člen
Organizacija priprave prostorskih ureditvenih pogojev
a) Izdelovalec PUP 6 bo izbran v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
b) Naročnik PUP 6 je Občina Hrastnik.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije, ki morajo za pripravo
osnutka PUP 6 podati svoje pogoje (in posebne strokovne
podlage za posamezna področja), so:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju, Glavni trg 1, 3000 Celje (strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine),
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (državne ceste),
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje,
Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ul. 1. junija 2, 1420
Trbovlje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana (vodno
gospodarstvo; varstvo pred visokimi vodami in zaščito pred
erozijo),
– Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (distribucija električne energije),
– Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje, Trg revolucije
27a, 1420 Trbovlje (t.k. omrežje in naprave),
– Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik (oskrba s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje odplak),
– Elstik d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik (KRS –
KKS sistem),
– Europllin d.o.o. (tekoči naftni plin), Opekarna 28a,
1420 Trbovlje,
– Občina Hrastnik (cestno omrežje v pristojnosti občine),
– Slovenske železnice d.d. (železniška infrastruktura),
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave PUP 6 načrta ugotovi,
da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter
soglasja tudi drugih organov oziroma organizacij, ki niso
navedena v tem členu programa, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi in organizacije morajo v skladu s 35.
členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh
od zahteve. V fazi priprave predloga PUP 6 s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če jih posreduje po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za
izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije
oziroma organa, ki jih je povzročil.
5. člen
Terminski plan
S pripravo PUP 6 se bo pričelo v septembru 2001.
Osnutek PUP 6 se dostavi občinski strokovni službi
pristojni za prostor do januarja 2002 oziroma najkasneje v
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roku enega meseca po prejemu vseh pogojev in strokovnih
podlag pristojnih organov in organizacij.
Župan Občine Hrastnik osnutek PUP 6 posreduje v
obravnavo Občinskemu svetu občine Hrastnik s predlogom
sklepa o javni razgrnitvi; sprejet sklep se objavi v uradnem
glasilu.
Javna razgrnitev osnutka PUP 6 se izvede na sedežu
občine in traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve se
organizira javna obravnava.
Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve zazidalnega načrta.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeni osnutek PUP 6, na podlagi poročila
župana oziroma občinske strokovne službe pristojne za prostor. Po sprejemu stališč izdelovalec v roku 30 dni pripravi
dopolnjen osnutek PUP 6 in nanj pridobi soglasja sodelujočih organov in organizacij iz 4. člena tega programa.
Predlog PUP 6 se dostavi občinski strokovni službi
pristojni za prostor najkasneje v roku 10 dni po prejemu
vseh soglasij pristojnih organov in organizacij.
Občinski svet bo obravnaval in z odlokom sprejel usklajen predlog PUP 6. Odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
Sredstva za izdelavo PUP 6 zagotovi Občina Hrastnik.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03-4/01
Hrastnik, dne 27. septembra 2001.
Predsedujoči
podžupan Občine Hrastnik
Marjan Dolanc l. r.

KRANJ
4134.

Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v
Mestni občini Kranj

Uradni list Republike Slovenije
potrebe volilne kampanje ter usmerjevalni in obvestilni sistem.
2. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki
so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec oglaševanja).
Oglaševanje za lastne potrebe izvajajo pravne osebe in
samostojni podjetniki posamezniki na svojih poslovnih prostorih in funkcionalnih zemljiščih ter na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa.
Za lastne potrebe lahko oglašujejo tudi krajevne skupnosti.
Usmerjevalni in obvestilni sistem postavljajo izvajalci
oglaševanja ali drugi izvajalci, izbrani z javnim razpisom.
3. člen
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se izvaja na
objektih in napravah za oglaševanje (v nadaljevanju: nosilci
oglaševanja), ki so:
1. reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave,
2. nosilci čezcestnih transparentov,
3. svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
4. reklamni panoji (mali reklamni panoji, veliki – jumbo
panoji in drugi),
5. reklamni panoji z vrtljivo površino (rotopanoji),
6. elektronski reklamni panoji (displayi),
7. prenosljivi ulični reklamni panoji,
8. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
9. zvočni objekti in naprave,
10. plakati,
11. nalepke, napisi in podobno,
12. drugi reklamni objekti.
II. PRIDOBIVANJE LOKACIJ
4. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja na zemljiščih in objektih v lasti Mestne občine Kranj se določijo s
prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine Kranj in s pravilnikom o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje za posamezne vrste nosilcev oglaševanja.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen
Objekti ali naprave za oglaševanje – nosilci oglaševanja se lahko postavijo na zemljiščih in objektih v lasti Mestne
občine Kranj na podlagi soglasja oddelka Mestne občine
Kranj, pristojnega za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni oddelek MOK), na lokacijah, ki ji določi oddelek Mestne občine Kranj, pristojen za okolje.
Nosilci oglaševanja se lahko postavijo tudi na zemljiščih in objektih, ki niso v lasti Mestne občine Kranj na
podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišč ali objektov
in soglasja pristojnega oddelka MOK.
V postopku pridobitve soglasij pristojnih oddelkov mora izvajalec oglaševanja pridobiti tudi odločbo o priglasitvi
pristojne upravne enote, kadar to zahtevajo predpisi, ki urejajo posege v prostor in graditev objektov.

1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Kranj
ureja dejavnost oglaševanja kot gospodarska dejavnost,
oglaševanje za lastne potrebe, oglaševanje in obveščanje za

6. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja pridobi izvajalec oglaševanja v skladu s 5. členom odloka na podlagi
javnega razpisa za obdobje štirih let, in sicer za:

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 13. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kranj (Uradni
list RS, št. 70/94), 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 13. in 18. člena statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je
Svet mestne občine Kranj na 27. seji dne 26. 9. 2001
sprejel

ODLOK
o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu
v Mestni občini Kranj
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1. reklamne panoje na drogovih javne razsvetljave,
2. nosilce čezcestnih transparentov,
3. svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
4. male reklamne panoje,
5. velike (jumbo) panoje,
6. reklamne panoje z vrtljivo površino (rotopanoje),
7. elektronske reklamne panoje (displaye),
8. usmerjevalni in obvestilni sistem.
7. člen
Javni razpis za oddajo lokacij za postavitev nosilcev
oglaševanja mora vsebovati:
1. število lokacij za postavitev posameznih vrst nosilcev oglaševanja,
2. morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede
na lokacijo in način rabe javne površine,
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (npr.
dokazilo o registraciji ipd.),
4. izklicno ponudbo višine nadomestila za uporabo površin v lasti Mestne občine Kranj za oglaševanje v tolarjih za
m2 oglaševalne površine posameznih vrst nosilcev oglaševanja na dan (v nadaljevanju: nadomestilo),
5. naslov, kamor se pošlje ponudba,
6. rok za oddajo ponudb,
7. čas in kraj odpiranja ponudb,
8. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Na javnem razpisu se izločijo ponudniki, ki:
1. niso poravnali zapadlih obveznosti do Mestne občine Kranj,
2. niso poravnali zapadlih obveznosti do drugih lastnikov površin, na katerih imajo postavljene nosilce oglaševanja,
3. niso odstranili nosilcev oglaševanja skladno s tem
odlokom,
4. niso odstopili občini nosilcev oglaševanja za potrebe volilne kampanje.
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna
komisija, ki jo imenuje župan izmed zaposlenih Mestne občine Kranj. Strokovna komisija po pregledu in ocenjevanju
ponudb pripravi predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika glede na vrsto nosilca oglaševanja.
Izvajalca dejavnosti izbere župan Mestne občine Kranj
s sklepom. Župan se lahko odloči, da ne izbere nobenega
ponudnika oziroma ne izbere izvajalca dejavnosti za posamezno vrsto nosilcev oglaševanja.
O izbiri izvajalcev oglaševanja izda direktor občinske
uprave upravno odločbo.
Z izbranim izvajalcem sklene župan pogodbo o izvajanju dejavnosti oglaševanja (v nadaljevanju: pogodba), s katero se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti
pogodbenih strank.
8. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja za občasno ali kratkotrajno oglaševanje, kot so:
1. prenosljivi ulični reklamni panoji,
2. zvočni objekti in naprave,
3. plakati,
4. nalepke, napisi in podobno,
5. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
6. drugi reklamni objekti,
pridobi za obdobje največ enega leta izvajalec oglaševanja z dovoljenjem pristojnega oddelka MOK po predhodnem soglasju oddelka Mestne občine Kranj, pristojnega za
okolje.
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9. člen
Izvajalec oglaševanja na nosilcih oglaševanja iz 8. člena tega odloka lahko pridobi dovoljenje za postavitev nosilcev oglaševanja na podlagi vloge, ki mora vsebovati:
1. dokazilo o registraciji iz 2. člena tega odloka,
2. navedbo lokacije za posamezno vrsto nosilca oglaševanja,
3. prikaz nosilca oglaševanja z opisom in navedbo tehničnih podatkov,
4. čas trajanja oglaševanja,
5. soglasje lastnika nepremičnine, če je ta v zasebni
lasti, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Izvajalec oglaševanja na nosilcih oglaševanja iz 8. člena odloka sme pričeti z oglaševanjem, ko je pridobil dovoljenje pristojnega oddelka MOK (v nadaljevanju: dovoljenje) in
plačal z dovoljenjem določeno nadomestilo za uporabo površin v lasti Mestne občine Kranj ter odmerjeno komunalno
takso.
III. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV OGLAŠEVANJA
10. člen
Pridobljene lokacije sme izvajalec oglaševanja uporabljati dokler izpolnjuje vse obveznosti, določene s tem odlokom in pogodbo oziroma v dovoljenju.
Po poteku obdobja, določenega za oglaševanje, je
izvajalec oglaševanja dolžan nosilce oglaševanja odstraniti
najkasneje v tridesetih dneh po poteku roka oziroma v roku,
določenem v dovoljenju.
Izvajalec oglaševanja, ki preneha z oglaševanjem ali
preneha uporabljati nosilce oglaševanja pred potekom obdobja, določenega s pogodbo ali z dovoljenjem, je dolžan o
tem obvestiti pristojni oddelek MOK najmanj sedem dni
pred prenehanjem oglaševanja ali uporabe nosilcev oglaševanja, v roku trideset dni od tega obvestila pa mora odstraniti
nosilce oglaševanja.
11. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja sme izvajalec oglaševanja uporabljati le v skladu s tem odlokom in
pogodbo oziroma dovoljenjem.
Izvajalec oglaševanja mora nosilce oglaševanja označiti s firmo, uporabljati jih sme le v skladu s tem odlokom, s
pogodbo ali z dovoljenjem.
Izvajalec oglaševanja je dolžan redno vzdrževati in
obnavljati nosilce oglaševanja ter skrbeti za njihov urejen
videz.
Poškodovana oglasna sporočila mora izvajalec oglaševanja takoj zamenjati z novimi.
Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Izvajalec oglaševanja mora sam skrbeti, da je vsebina v skladu z
zakonom
IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
12. člen
Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih
oseb in samostojnih podjetnikov (v nadaljevanju: stranka) na
njihovih poslovnih stavbah, prostorih in funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost in je vidno z javne površine ter na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa.
Oglaševanje za lastne potrebe obsega oglaševanje firme, dejavnosti, izdelkov, storitev in podobnega z nosilci
oglaševanja, navedenimi v 3. členu odloka in z drugimi
oblikami oglasnih sporočil (zastave, napisi, simboli firme,
dejavnosti, izdelkov, storitev in podobnim).
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Krajevne skupnosti lahko oglašujejo za lastne potrebe
na poslovnih stavbah, prostorih in funkcionalnih zemljiščih,
kjer opravljajo svojo dejavnost, ter s prenosnimi uličnimi
reklamnimi panoji na lokacijah, določenih v dovoljenju pristojnega oddelka MOK.
13. člen
Nosilce oglaševanja za lastne potrebe sme stranka postaviti na podlagi soglasja pristojnega oddelka MOK (v nadaljevanju: soglasje).
Pred izdajo soglasja za postavitev nosilcev oglaševanja, ki niso določeni v 3. členu odloka, lahko pristojni oddelek MOK zahteva mnenje oddelka Mestne občine Kranj,
pristojnega za okolje.
Za izdajo soglasja se smiselno uporablja postopek,
določen v 9. členu odloka.
14. člen
Stranka lahko oglašuje za lastne potrebe tudi na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa z nalepkami, napisi in podobno.
Stranka z vlogo zaprosi pooblaščenega izvajalca mestnega prometa za dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena in z njim sklene pogodbo. Izvajalec mestnega prometa je dolžan pristojnemu oddelku MOK v petnajstih dneh prijaviti oglaševanje na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa. Prijava mora vsebovati podatke o
stranki, obdobju oglaševanja in velikosti nalepke, napisa in
podobno. Prijavi mora izvajalec mestnega prometa predložiti
tudi fotokopijo pogodbe. Pristojni občinski organ z odločbo
odmeri komunalno takso.
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dobitev pravice do uporabe oglaševalnih mest iz 16. člena
tega odloka. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.
Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki ima tri člane in
jo imenuje direktor občinske uprave. Lokacije za postavitev
nosilcev oglaševanja za potrebe volilne kampanje morajo biti
dodeljena organizatorjem volilne kampanje najmanj 10 dni
pred začetkom volilne kampanje.
18. člen
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje
priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest njegove
vloge ne upošteva.
19. člen
Organizator volilne kampanje dodeljenih oglaševalnih
mest ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne
uporabljati vseh dodeljenih plakatnih mest v roku sedem dni
po začetku volilne kampanje, mora o tem v štiriindvajsetih
urah po poteku tega roka pisno obvestiti pristojni oddelek
MOK. Komisija teh plakatnih mest ne sme dodeliti ostalim
organizatorjem volilne kampanje.
20. člen
Organizator volilne kampanje lahko izključno v času in
za potrebe volilne kampanje uporablja prenosne panoje za
oglaševanje. Za postavitev teh panojev mora pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, na katerih so postavljeni, in dovoljenje
pristojnega organa MOK.

V. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
15. člen
Za potrebe volilne kampanje mora Mestna občina Kranj
brezplačno in enakovredno zagotoviti vsem organizatorjem
volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o
kandidatih oziroma kandidatnih listah.
Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega
člena se šteje predstavitev na plakatnih mestih za klasično
plakatiranje in na plakatnih mestih za lepljenje velikih plakatov za vsakega organizatorja volilne kampanje. Organizatorji
pridobijo plakatna mesta na podlagi javnega razpisa. Plakatna mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij.
16. člen
Izvajalci oglaševanja, ki so pridobili lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne kampanje na poziv občine odstopiti ustrezno število 25% oglaševalskih mest za klasično malo in veliko plakatiranje (plakatni panoji, plakatni stebri, vitrine, obešanke
na drogovih javne razsvetljave, veliki – jumbo plakati). Lokacije oglaševalskih mest za osnovno informiranje volivcev za
potrebe volilne kampanje skupaj s časom oglaševanja določi pristojni oddelek MOK.
Za čas oglaševanja za potrebe volilne kampanje Mestna občina Kranj povrne izvajalcu oglaševanja izpadli dohodek, kar le-ta dokazuje z ustrezno dokumentacijo o dohodku, doseženem v zadnjih treh mesecih pred odstopom nosilca oglaševanja, ki jo mora predložiti občini najkasneje v
roku trideset dni po končani volilni kampanji.
17. člen
Pristojni občinski organ najkasneje v 60 dneh pred
dnevom glasovanja z javnim razpisom objavi pogoje za pri-

VI. USMERJEVALNI IN OBVESTILNI SISTEM
21. člen
Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne
in obvestilne table ter table za obeleževanje poslovnih stavb
in dejavnosti.
Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na urgentne mestne in druge javne funkcije (bolnišnica, zdravstveni dom, avtobusna postaja, upravne službe in podobno)
so v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) prometni
znaki in nimajo komercialnega značaja.
Obvestilne table so namenjene vodenju prometa do
gospodarskih subjektov in imajo značaj nosilca oglaševanja.
22. člen
Izvajanje dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema obsega:
1. izdelavo usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
2. upravljanje (postavljanje, zamenjavanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje) usmerjevalnih in obvestilnih tabel ter trženje obvestilnih tabel,
3. vodenje evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
4. druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost ali pa so določene z veljavnimi predpisi.
23. člen
Izvajalca dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izbere z javnim razpisom v okviru postopka javnega razpisa za oddajo lokacij za postavitev nosilcev
oglaševanja.

Uradni list Republike Slovenije
VII. PREPOVEDI
24. člen
Uporaba lokacij nosilcev oglaševanja, ki niso pridobljene v skladu s 7. in 9. členom odloka, je prepovedana.
Lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, sten,
oken, vrat, zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj in podobno je prepovedano.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje nosilcev oglaševanja, usmerjevalnih in obvestilnih tabel
ter poškodovanje in zakrivanje oglasnih, usmerjevalnih in
obvestilnih sporočil.
VIII. PLAČILO KOMUNALNE TAKSE
25. člen
Izvajalci oglaševanja in stranke iz 2. in 8. člena tega
odloka in stranke iz 12. člena tega odloka so dolžni plačevati komunalno takso v skladu z odlokom o komunalnih taksah
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 35/00).
26. člen
Obveznost plačila komunalne takse nastane z dnem
postavitve nosilca oglaševanja, preneha pa z njegovo odstranitvijo.
Komunalno takso je treba plačevati tudi za čas, ko
izvajalec oglaševanja ali stranka ne uporablja postavljenega
nosilca oglaševanja.
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1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena,
2. ravna v nasprotju z 11. členom,
3. postavlja nosilce oglaševanja v nasprotju s prvim
odstavkom 13. člena,
4. ne odstopi nosilcev oglaševanje za potrebe volilne
kampanje (16. člen),
5. ravna v nasprotju z 19. členom,
6. ravna v nasprotju s 23. členom,
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 29. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim in tretjim
odstavkom 23. člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
V roku vsaj 60 dni pred potekom časa veljavnosti sklenjenih pogodb, ki urejajo oglaševanje, se objavi javni razpis
za pridobitev lokacij, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti sklenjenih pogodb.
Pogodbena stranka, ki na javnem razpisu ne bo pridobila lokacij, je dolžna svoje nosilce oglaševanja, usmerjevalne in obvestilne table odstraniti v roku 30 dni po obvestilu.
V primeru, da pogodbena stranka ne ravna po določilih
prejšnjega odstavka, se upoštevajo določila 27. člena tega
odloka.

IX. NADZOR
27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Oddelek
mestne inšpekcije.
28. člen
Oddelek mestne inšpekcije izda odločbo o takojšnji
odstranitvi nosilca oglaševanja ali obvestilne table, če ugotovi:
1. da izvajalec oglaševanja ni ravnal v skladu z določili
10. člena tega odloka,
2. da je izvajalec oglaševanja postavil nosilce oglaševanja ali obvestilne table v nasprotju s 6., 9., 13. in 22.
členom tega odloka,
3. da izvajalec oglaševanja ali stranka ne plača komunalne takse več kot tri mesece.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena,
ne zadrži njene izvršitve.
V primeru, da izvajalec oglaševanja ali stranka ne odstrani v roku, določenem v odločbi nosilca oglaševanja ali
obvestilne table, Oddelek mestne inšpekcije za izvršitev
odločbe določi drugo pravno ali fizično osebo, ki odstrani
nosilec oglaševanja ali obvestilno tablo na stroške izvajalca
oglaševanja ali stranke.

31. člen
Stranke, ki v času uveljavitve tega odloka oglašujejo za
lastne potrebe, so dolžne v roku 6 mesecev po uveljavitvi
tega odloka pridobiti soglasja za postavljene nosilce oglaševanja v skladu s 13. členom tega odloka.
Kadar soglasja ni mogoče izdati, mora stranka postavljene nosilce oglaševanja odstraniti v roku 30 dni po vročitvi
odločbe pristojnega občinskega organa, s katero je zavrnjena izdaja soglasja.
V primeru, da stranka ne ravna po določilih prvega in
drugega odstavka tega člena, se upoštevajo določila 27. in
28. člena tega odloka.
32. člen
Za oglaševanje ali obveščanje po tem odloku se ne
šteje označba pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
če tako označbo nalagajo predpisi.
33. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja na zemljiščih in objektih v lasti Mestne občine Kranj določi oddelek,
pristojen za okolje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
V enem letu po uveljavitvi tega odloka mora MOK sprejeti pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za
oglaševanje za posamezne vrste nosilcev oglaševanja.

X. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

34. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati določilo
22. člena odloka o javnem redu in miru v Občini Kranj
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/88 in 1/89 ter Uradni list
RS, št. 17/91, 21/91 in 64/95), ki obravnava plakatiranje
in obveščanje v Mestni občini Kranj.
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35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 977/01-46/07
Kranj, dne 26. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4135.

Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj

Na podlagi 15., 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 18.
člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95
in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 27. seji dne 26.
9. 2001 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Kranj
1. člen
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna
določila odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 2/01 – v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V 1. členu odloka se naziv poglavja “VI. Odstranitev
nepravilno parkiranih vozil in zapuščenih vozil” spremeni
tako, da se glasi “VI. Odstranitev vozil”.
3. člen
(pomen izrazov v odloku)
2. člen odloka se dopolni in spremeni tako, da se
glasi:
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku imajo enak
pomen, kot izrazi v 19. členu zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98 – v nadaljevanju: zakon)
in v 14. členu zakona o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/97).
(2) Naselja po tem odloku so območja, označena s
prometnim znakom “ime naselja” (III-14) in “konec naselja”
(III-15).
(3) Javne prometne površine v Mestni občini Kranj so
kategorizirane javne ceste – lokalne ceste, javne poti in
javne poti za kolesarje, v naseljih tudi pločniki, kolesarske
steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih,
rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in
poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim
objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki
so v upravljanju izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,
krajevnih skupnosti ali mestnih četrti oziroma stanovanjskih
in drugih objektov.
(4) Posebne prometne površine, namenjene pešcem,
so območja za pešce in območja umirjenega prometa. To
so posebej označene prometne površine v mestu ali naseljih, na katerih je promet z vozili prepovedan oziroma je
omejen, celotno prometno površino pa lahko uporabljajo
pešci.
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(5) Druge javne površine, na katerih se uporabljajo določila tega odloka, so:
– javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi,
drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh, ob
spomenikih, turističnih objektih ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno,
– otroška, športna in druga igrišča z okolico.
(6) Pajek je posebno vozilo, prilagojeno za odvoz vozil.
(7) Parkirna ura je naprava za označitev časa prihoda in
trajanja parkiranja.
(8) Posebna prevozna sredstva, ki se ne štejejo za
vozila, omogočajo pa gibanje hitrejše od hoje pešca, so
bolniški vozički, otroška prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki).
(9) Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki stoji na javni
prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni
površini in ob njej, nima registrskih tablic ali ni registrirano
oziroma mu je registracija potekla za več kot 30 dni ter zanj
nihče ne skrbi.
(10) Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime
katerega je vozilo registrirano in je razviden iz evidence
motornih vozil, oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da
vozilo ni registrirano.
4. člen
(označevanje vozil v območju umirjenega prometa)
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Motorna vozila razen vozil iz drugega odstavka 5. člena odloka, ki smejo voziti v območju umirjenega prometa na
podlagi 5. in 6. člena tega odloka, morajo biti v času zadrževanja v tem območju označena z dovolilnico, ki jo izda
Oddelek za GJS. Dovolilnica mora biti nameščena na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim
steklom.”
5. člen
(ustavljanje in parkiranje vozil na območju umirjenega
prometa)
(1) V drugem odstavku 9. člena se besedilo “Vozniki
morajo čas parkiranja vozila označiti na vidnem mestu s
parkirno uro.” spremeni in dopolni tako, da se glasi “Vozniki
morajo čas parkiranja vozila označiti s parkirno uro na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim
steklom.
(2) V tretjem odstavku 9. člena se beseda “Stanovalcev” zamenja z besedo “Stanovalci”.
6. člen
(javne parkirne površine)
(1) V 21. členu se v drugem in tretjem odstavku izraz
“modra cona” zamenja z izrazom “območje kratkotrajnega
parkiranja (modra cona)”.
(2) Četrti odstavek 21. člena se za besedami “…označiti s parkirno uro na vidnem mestu” dopolni z besedami
“armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom”.
(3) V petem odstavku 21. člena se besede “parkirni
listek pustiti na vidnem mestu v vozilu” zamenjajo z besedami “parkirni listek pustiti na vidnem mestu armaturne plošče
pod prednjim vetrobranskim steklom”.
(4) V devetem odstavku se v zadnjem stavku med besedami »…na vidnem mestu« in „označiti z dovolilnico…“
vnesejo besede »armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom”.
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7. člen
(rezervirane parkirne površine)
(1) V drugem odstavku 22. člena se besede „iz 2. in
3. točke prvega odstavka“ zamenjajo z besedami „iz druge
in tretje alinee prvega odstavka“.
(2) Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se
glasi:
„Uporabo rezerviranih parkirnih površin iz prve alinee
prvega odstavka tega člena nadzira uporabnik.“
8. člen
(prepovedi ustavljanja in parkiranja)
(1) V prvem odstavku 25. člena se besedi „na načih“
zamenjata z besedama „na način“.
(2) V 1. točki prvega odstavka 25. člena se besede „na
voziščih javnih cest v naseljih“ zamenjajo z besedami „na
javnih prometnih površinah“.
(3) Besedilo 4. točke prvega odstavka 25. člena se
spremeni tako, da se glasi:
„na zelenicah, otroških in drugih igriščih ter na drugih
javnih površinah,“
(4) V 7. točki prvega odstavka 25. člena se besedi
„trafo postajami“ zamenjata z besedama „transformatorskimi
postajami“.
(5) V drugem odstavku 25. člena se denarna kazen
10.000 tolarjev zamenja z denarno kaznijo 15.000 tolarjev.
9. člen
(ustavljanje avtobusov na avtobusni postaji)
V petem odstavku 26. člena se besede „v nasprotju z
drugim in petim odstavkom tega člena“ zamenjajo z besedami „v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom tega člena“.
10. člen
(čiščenje prometnih površin)
V četrtem odstavku 30. člena se denarna kazen 5.000
tolarjev zamenja z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
11. člen
(prepoved parkiranja priklopnih vozil)
V drugem odstavku 32. člena se denarna kazen
10.000 tolarjev zamenja z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
12. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega vozila)
V odloku se 33. člen spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
„Občinski redar odredi odvoz nepravilno parkiranega
vozila na stroške lastnika, če ugotovi:
1. da parkirano vozilo ovira ali ogroža druge udeležence v prometu,
2. da je vozilo parkirano na javnih prometnih površinah, namenjenih pešcem,
3. da je vozilo parkirano v območju za pešce ali v
območju umirjenega prometa brez ustrezne dovolilnice oziroma vstopne karte na vidnem mestu armaturne plošče pod
prednjim vetrobranskim steklom,
4. da parkirano vozilo zakriva prometno signalizacijo ali
napravo, ki daje svetlobne signale,
5. da je vozilo parkirano na ozkem in nepreglednem
delu ceste tako, da drugo vozilo ne bi moglo varno mimo,
6. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer je prost
prehod med parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno
črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno
drugo oviro na cesti, širok manj kot 3 m,
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7. da je vozilo parkirano v podvozu ali v podhodu, na
nadvozu, na mostu in na viaduktu,
8. da je vozilo parkirano na prehodu za pešce ali v
razdalji, manjši od 5 m pred prehodom,
9. da je vozilo parkirano v križišču ali v razdalji, manjši
od 5 m od najbližjega roba vozišča prečne ceste,
10. da je vozilo parkirano na območju razvrstilnih pasov pred križiščem,
11. da je vozilo parkirano na cesti z dvema ali več
prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer,
12. da je vozilo parkirano na železniškem prehodu ali
manj kot 15 m od njega oziroma ovira ali onemogoča odvijanje prometa tirnih vozil,
13. da je vozilo parkirano na avtobusnem postajališču
ali manj kot 15 m od njega oziroma na obračališču,
14. da je vozilo parkirano na pločniku ali pešpoti, na
kolesarski poti, kolesarski stezi ali kolesarskem pasu,
15. da je vozilo parkirano na dovozih do objektov, dvorišč in drugih površin ter na dovozu intervencijske poti,
16. da parkirano vozilo ovira ali onemogoča promet
intervencijskim vozilom,
17. da je vozilo parkirano na mestu, kjer onemogoča
vključitev v promet že parkiranemu vozilu,
18. da je vozilo parkirano na parkirnem prostoru za
invalide in ni označeno s parkirno karto,
19. da parkirano vozilo onemogoča dostop do hidranta ali transformatorske postaje,
20. da parkirano vozilo onemogoča dostop do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje komunalnih
odpadkov,
21. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba
ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z
javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih
del, čiščenja, javnih prireditev in podobno,
22. da je vozilo parkirano na zelenici, otroškem ali
drugem igrišču oziroma na javni prometni površini, ki ni
namenjena prometu vozil (območje za pešce, intervencijska
pot, pas za pešce in podobno).
13. člen
(pokvarjena ali poškodovana vozila)
V odloku se 34. člen spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
„(1) V primeru, ko občinski inšpektor ali redar ugotovi,
da se pokvarjeno ali poškodovano vozilo nahaja na javni
prometni površini ali na zemljišču, namesti na tako vozilo
obvestilo, da se mora vozilo odstraniti v osmih dneh.
(2) Če lastnik vozila ne odstrani v določenem roku,
odredi občinski inšpektor ali redar odstranitev vozila na stroške lastnika.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena, odgovorna oseba pravne oseba pa z denarno
kaznijo 60.000 tolarjev.“
14. člen
(zapuščena vozila)
V odloku se 35. člen spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
(1) Na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali
na drugi javni površini je prepovedano puščati zapuščena
vozila.
(2) V primeru, ko občinski inšpektor ali redar ugotovi,
da se zapuščeno vozilo nahaja na javni prometni površini, na
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zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, namesti na
zapuščeno vozilo obvestilo, da se mora vozilo odstraniti v
osmih dneh.
(3) V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na
javni površini, odredi občinski inšpektor ali občinski redar
odstranitev vozila in hrambo na varovanem prostoru. Stroški
povezani z odstranitvijo ter hrambo vozila bremenijo lastnika
vozila.
(4) V primeru, ko občinski inšpektor ali redar ne more
ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, odredi odstranitev vozila na stroške proračuna Mestne občine Kranj.
(5) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
(6) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena, odgovorna oseba pravne oseba pa z denarno
kaznijo 60.000 tolarjev.
15. člen
(hramba in vrnitev vozil)
V odloku se 36. člen spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
Pojasnilo vsebine člena „(hramba in vrnitev pokvarjenega, poškodovana ali zapuščena vozila)“ se spremeni in se
glasi „(hramba in vrnitev vozil)“.
V nadaljevanju se člen glasi:
(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru,
dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 30 dni pri
pravni osebi ali samostojnem podjetniku, pooblaščenem za
odvoz vozil. Stroške odvoza in hrambe plača lastnik vozila.
Vozilo se vrne lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katero dokazuje lastništvo in po
plačilu denarne kazni za prekršek tujca ter stroškov odvoza
in hrambe.
(2) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v roku,
določenem v prejšnjem odstavku, se šteje, da je vozilo brez
lastnika. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Mestna
občina Kranj, ki vozilo proda, iz kupnine pa se poravnajo
stroški odstranitve in hrambe vozila.
(3) Izvajalec odvoza vozil mora občinskemu inšpektorju
ali redarstvu sporočiti podatke o prevzemniku vozila najkasneje naslednji delovni dan.
(4) O najdenem pokvarjenem, poškodovanem ali zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi mora občinski inšpektor
ali redar izdati posebno odredbo.
16. člen
(postopek odvoza vozila)
V 37. členu se pojasnilo vsebine člena „(postopek
odvoza nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila)“ spremeni in se glasi „(postopek odvoza vozila)“.
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
„(1) Če voznik ali lastnik vozila odstrani vozilo potem,
ko je občinski redar že pozval pooblaščenega izvajalca, da
odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na pajka
oziroma je pajek oddaljen manj kot 15 m od vozila, za
katerega je bil odrejen odvoz, mora voznik ali lastnik plačati
dotlej nastale stroške. Če se je vozilo že pričelo odstranjevati – nalagati na vozilo za odvoz, vendar še ni naloženo, mora
voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov določene cene.
Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz, se šteje, da je
odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati polno ceno odvoza.“
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17. člen
(odvoz vozila)
V odloku se 38. člen spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
Pojasnilo vsebine člena „(odvoz nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila)“ se spremeni in se glasi „(odvoz
vozila)“.
(1) Odvoz in hrambo nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil izvaja pravna oseba
ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje take
dejavnosti in jo za izvajanje odvoza na podlagi javnega razpisa pooblasti župan.
(2) Ceno za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih,
poškodovanih ali zapuščenih vozil določi na predlog izvajalca župan z odredbo.
(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje izvajalec odvoza pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil, če ne odstrani vozila v roku določenem v
odredbi.
(4) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba izvajalca odvoza zapuščenih vozil,
če ne odstrani vozila v roku določenem v odredbi.
18. člen
V odloku v 16., 29., 30., 40. in 41. členu se denarna
kazen za fizično osebo (voznik, jezdec, gonič živine, lastnik
živali) spremeni iz 5.000 tolarjev na 10.000 tolarjev.
19. člen
V odloku v 6., 14., 19., 26., 27., 28., 31., 32. in 42.
členu se denarna kazen za odgovorno osebo pravne osebe
spremeni iz 50.000 tolarjev na 60.000 tolarjev.
20. člen
V odloku v 35., 36. in 45. členu se izraz “inšpektor za
ceste” zamenja z izrazom “občinski inšpektor”.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34301-0016/99-14
Kranj, dne 26. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4136.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Mestne občine
Kranj

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98,
84/98, 111/00) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96) je Svet mestne občine
Kranj na 27. seji, dne 26. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program
Ekonomska cena programa v SIT
I.
Celodnevni programi
1.
starostno obdobje (oddelki od 1 do 3 let)
71.299
2.
starostno obdobje (oddelki od 3 do 7 let)
51.915
3.
kombinirani oddelki (oddelki od 1 do 7 leta)
64.872
II.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krajši programi (oddelki od 3 do 7 let)
popoldansko varstvo
vzgojni program s kosilom
vzgojni program
vzgojni program z malico
vzgojni program s kosilom in malico
60% program

III.
10.

Posebni programi
Razvojni program

IV.

Cena letnega prispevka staršev za skrajšane
vzgojne programe je:
Skrajšani vzgojni programi 360–420 ur
Skrajšani vzgojni programi 200–300 ur

11.
12.

31.310
38.489
28.241
32.244
48.042
31.148

211.373

7.560
5.400

2. člen
Individualni prispevek staršev se določi v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen.
3. člen
Nove cene programov veljajo od 1. 10. 2001 dalje.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 728/01-47/12
Kranj, dne 26. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

MEDVODE
4137.

Odlok o osnovah in merilih za financiranje
krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode

Na podlagi 6. in 17. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski
svet občine Medvode na 22. seji dne 25. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o osnovah in merilih za financiranje krajevnih
in vaških skupnosti Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove in merila za financiranje krajevnih skupnosti in vaških skupnosti Občine Medvode (v nadaljnjem besedilu: krajevne skupnosti in vaške
skupnosti) iz sredstev, ki so določena v proračunu Občine
Medvode.
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2. člen
Na podlagi meril in kriterijev se zagotavljajo krajevnim
in vaškim skupnostim sredstva za:
– strokovno administrativno delo,
– ostale materialne stroške (ogrevanje poslovnih prostorov, najem poslovnih prostorov, pisarniški material, PTT
stroški, zavarovalne premije, bančne storitve, stavbno zemljišče, električno energijo, nadomestitev odpisanega drobnega inventarja, čiščenje in druge neproizvodne storitve).
3. člen
Vsaki posamezni krajevni skupnosti se za strokovno
administrativno delo zagotavlja letno enakovreden delež od
30% skupne mase sredstev, namenjenih za delovanje krajevnih in vaških skupnosti.
Vsaki posamezni vaški skupnosti se za strokovno administrativno delo zagotavlja letno enakovreden delež od 15%
skupne mase sredstev, namenjenih za delovanje krajevnih
in vaških skupnosti.
Ostala sredstva v višini 70% od skupne mase sredstev,
namenjenih za delovanje krajevnih in vaških skupnosti, se
delijo na podlagi kriterijev: števila prebivalcev, velikosti krajevne skupnosti (glede na površino) in števila vasi oziroma
naselij.
Posamezne osnove navedene v tem členu se ovrednotijo po kriterijih iz 4. člena.
4. člen
Kriteriji za delitev sredstev za krajevne skupnosti so:
– delovanje krajevne samouprave – relativna teža 30%
– število prebivalcev
krajevne skupnosti – relativna teža
40%
– površina krajevne skupnosti – relativna teža
20%
– število naselij oziroma vasi – relativna teža
10%
Kriteriji za delitev sredstev za vaške skupnosti so enaki
kot za krajevne skupnosti, le da za delovanje vaške samouprave vaškim skupnostim pripada enakovreden delež z relativno težo 15%.
5. člen
Število prebivalcev krajevne skupnosti oziroma vaške
skupnosti se vrednoti z deležem prebivalcev krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti v vseh prebivalcih občine po
zadnjem znanem stanju.
Velikost krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti
se vrednoti z deležem velikosti krajevne skupnosti oziroma
vaške skupnosti v skupni velikosti občine izražena v hektarjih.
6. člen
Vaška skupnost nima svojega premoženja. Obveznosti, ki nastanejo ob financiranju vaške skupnosti poravna
Občina Medvode iz občinskega žiro računa.
7. člen
Višina sredstev za posamezno krajevno in vaško skupnost določi občinski svet ob sprejemu proračuna občine za
tekoče leto. Višina sredstev se med letom lahko spremeni
ob spremembah odloka o proračunu občine.
8. člen
Sredstva proračuna se krajevnim in vaškim skupnostim
nakazujejo praviloma mesečno po dvanajstinah.
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9. člen
Z dnevom, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha
veljati odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih
skupnosti občine Ljubljana Šiška (Uradni list RS, št.47/90).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 414-84/01-2
Medvode, dne 25. septembra 2001.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2001

Na podlagi 29. člena 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 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Metlika na
redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika
za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Metlika za leto 2001
(Uradni list RS, št. 11/01) se spremeni 3. člen, in glasi:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupni prihodki
978,561.712,86
II. Skupni odhodki
1.000,985.929,01
III. Proračunski primanjkljaj
–22,424.216,15
Račun finančnih terjatev in naložb

c)
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačila dolga
Neto zadolževanje
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih

–
–
9,300.000,00
–9,300.000,00
–31,724.216,15

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/01
Metlika, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občina Metlika
Slavko Dragovan l. r.

Na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine
Metlika na 21. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Metlika

2. člen
Priznanji Občine Metlika sta:
– imenovanje za častnega občana Občine Metlika,
– plaketa Občine Metlika.

METLIKA

b)

Odlok o priznanjih Občine Metlika

1. člen
S tem odlokom se določa postopek in pogoji za podelitev priznanj Občine Metlika.

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

4138.

4139.

3. člen
Za častnega občana Občine Metlika je lahko imenovan
tisti, ki doseže pomembnejše uspehe na gospodarskem,
kulturnem, znanstvenem ali športnem področju, ki krepi in
razvija dobre medčloveške in demokratične odnose v družbi, in tisti, ki pomembno prispeva k uveljavitvi Občine Metlika v širši družbeni skupnosti.
Ob imenovanju za častnega občana Občine Metlika
izda občinski svet dobitniku priznanja posebno listino.
4. člen
Plaketa Občine Metlika se podeljuje posameznikom,
podjetjem, ustanovam in zavodom, krajevnim skupnostim,
družbenim organizacijam ter društvom in njihovim zvezam,
za njihovo izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku
in uspehom občine na področjih, kjer delujejo in s tem
bistveno pripomorejo k boljšemu družbenoekonomskemu
položaju občine in njenih občanov.
5. člen
Plaketa Občine Metlika se podeljuje v obliki kovinske
plakete, ki predstavlja relief, na katerem je relief mesta Metlike z grbom in z napisom “PLAKETA OBČINE METLIKA“.
Poleg plakete se podeli dobitniku priznanja tudi pisni
sklep o podelitvi priznanja.
6. člen
V enem letu lahko občinski svet sprejme sklep o podelitvi največ dveh naslovov častnega občana in največ treh
plaket.
7. člen
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine objavi komisija za podelitev priznanj v sredstvih javnega
obveščanja.
Pravico podati predlog za priznanje Občine Metlika
imajo podjetja, ustanove, zavodi, krajevne skupnosti, družbene organizacije ter društva in njihove zveze, politične stranke ter posamezniki.
8. člen
Sklep o izbiri predlogov za podelitev občinskih priznanj
sprejme komisija za podelitev priznanj občine, ki jo imenuje
občinski svet.
Kandidata za predsednika in člane komisije predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
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9. člen
Komisija za priznanja obravnava prispele predloge ter
izdela predlog dobitnikov priznanj, ki ga predloži v sprejem
občinskemu svetu. Sklep o podelitvi priznanj občine za tekoče leto sprejme občinski svet.
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Sobota d.o.o. kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka
kot gospodarskih javnih služb.
II. USTANOVITELJ PODJETJA

10. člen
Priznanja občine se podeljujejo na slavnostni seji na
dan občinskega praznika.
11. člen
O podeljevanju priznanj občine vodi evidenco občinska uprava.
12. člen
Občina zagotovi v proračunu potrebna sredstva za stroške, ki nastanejo s podelitvijo občinskih priznanj.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
priznanjih občine Metlika (SDL, št. 16/90).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 108-7/00
Metlika, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občina Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MURSKA SOBOTA
4140.

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod
Murska Sobota d.o.o.

Na podlagi 25. člena in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01),
17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/99 in 52/01), 8. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 72/95 in 85/99) ter določil sporazuma o razdelitvi
premoženja javnega podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota (Uradni list RS, št. 76/00) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 25. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska
Sobota d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
na podlagi 3. člena sporazuma o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 76/00) ustanavlja javno podjetje Vodovod Murska

2. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet mestne občine Murska Sobota.
III. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Firma podjetja je Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.
Skrajšana označba firme je Vodovod Murska Sobota
d.o.o.
Sedež podjetja je Kopališka ul. 2, 9000 Murska Sobota.
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Kopališka 2.
IV. DEJAVNOST PODJETJA
4. člen
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba
naselij s požarno vodo v javni rabi,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov),
– zemeljska dela,
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– tehnično svetovanje.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja glasijo:
E/41.000
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110
Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.210
Splošna gradbena dela
F/45.310
Električne instalacije
F/45.330
Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
I/60.240
Cestni tovorni promet
I/60.330
Cevovodni transport
I/63.120
Skladiščenje
K/70.110
Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg
K/70.120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi
K/71.100
Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem
K/71.340
Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.
K/72.300
Obdelava podatkov
K/74.203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje
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K/74.204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300
Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
K/74.832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833
Druga splošna tajniška opravila
K/74.843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Dejavnost podjetja se lahko spremeni samo s soglasjem ustanovitelja.
5. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
V. OSNOVNI KAPITAL
6. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 15,917.096
SIT (tolarjev) in predstavlja vrednost kapitala javnega podjetja, ki ga je po sporazumu o razdelitvi premoženja javnega
podjetja Komunala d.o.o. pridobila Mestna občina Murska
Sobota.
VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
7. člen
Pristojnosti ustanovitelja so:
– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– odloča o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah za katere tako določata
ZGJS in ZGD ter drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem odlokom in
statutom podjetja.
VII. ORGANI PODJETJA
8. člen
Organa podjetja sta:
– nadzorni svet
– direktor.
9. člen
Nadzorni svet
Nadzorni svet šteje tri člane, katere imenuje ustanovitelj.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Nadzorni svet podjetja sestavljajo vsakokratni člani nadzornega sveta v javnem podjetju Komunala d.o.o, katere
imenuje ustanovitelj.
10. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne
akte podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
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– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– skrbi za izvajanje sklepov ustanovitelja,
– določa cene storitev in proizvodov, razen tistih o
katerih odloča ustanovitelj,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje
podjetja.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja povezana z njegovim delovanjem se podrobneje določijo s statutom podjetja.
11. člen
Direktor
Delo in poslovanje javnega podjetja vodi direktor, ki je
odgovoren za zakonito delo podjetja.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja.
Direktor javnega podjetja je vsakokratni direktor javnega podjetja Komunala d.o.o.
12. člen
S statutom se opredeli način sklicevanja sej organov
podjetja in druga vprašanja pomembna za delovanje organov podjetja.
VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA
13. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor z omejitvijo, da po predhodni pridobitvi soglasja ustanovitelja sklepa pravne posle o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin. Brez soglasja nadzornega sveta direktor lahko
sklepa investicijske pogodbe do 5,000.000 SIT, pogodbe
o nabavi opreme do višine 2,500.000 SIT, najema in daje
posojila za investicije do 5,000.000 SIT in opreme do
2,500.000 SIT.
IX. FINANSIRANJE
14. člen
Viri financiranja so:
– z opravljanjem svoje dejavnosti - s ceno svojih proizvodov in storitev; cena je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz proračunskih sredstev,
– drugi viri, določeni z zakoni in predpisi občine.
Javno podjetje vodi poslovne knjige in dokumentacijo,
izdeluje letni računovodski izkaz in poslovna poročila po
predpisih, ki veljajo za gospodarske družbe in urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Javno podjetje je pravna oseba, ki nastopa v pravnem
prometu samostojno in brez omejitev v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom.
Podjetje sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti
v pravnem in poslovnem prometu.
16. člen
Premoženje podjetja razen objektov in naprav namenjenih izvajanju gospodarsko javnih služb (infrastukturni objekti in naprave) je v pravnem prometu.
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17. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Mestni občini
Murska Sobota

XI. DOBIČEK IN IZBUGA

1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 34/96 in 1/98) se 7. člen dopolni z drugim odstavkom, ki glasi:
»Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, vsake spremembe o taksnih predmetih ali če ne plača takse
vnaprej, se odmeri komunalna taksa po evidenci reklamnih
objektov v istem koledarskem letu za tekoče leto.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek.

18. člen
O razporejanju in delitvi dobička odloča ustanovitelj v
skladu z zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva ustanovitelj v skladu
z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube podjetja ter način ugotavljanja
in uporabe dobička.
XII. SPLOŠNI AKTI
19. člen
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje
uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja ter
njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor podjetja lahko v okviru svojih
pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XIII. DRUGE DOLOČBE
20. člen
Ustanovitelj podjetja sprejme statut najpozneje v 60
dneh po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Ta odlok je istočasno akt o ustanovitvi javnega podjetja
Vodovod Murska Sobota d.o.o.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35205-14/01
Murska Sobota, dne 25. septembra 2001.
Župan
Meste občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

4141.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Mestni občini Murska
Sobota

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in (Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97,
73/98, 31/00 in 33/00) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
25. 9. 2001 sprejel

2. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
»Taksni zavezanec, ki je opremil javno površino ali je
imel stroške v zvezi z vzdrževanjem te površine in to izkazuje, je oproščen plačila takse največ do višine 80% lastnih
vlaganj, če so ta vlaganja utemeljena in nujna. Višino oprostitve določi mestna uprava.«
3. člen
Spremeni se v celoti tarifna številka 2 posebnega dela
odloka, ki glasi:
»Tarifna številka 2 (reklamni objekti)
2.1. reklamne table in prenosni ulični panoji
2.1.1. reklamne table
– do 1 m2, letno
2.000 točk
1.000 točk
– za vsak nadaljnji m2, letno
2.1.2. prenosni ulični panoji
– do 1m2, dnevno
10 točk
8 točk
– za vsak nadaljnji m2, dnevno
2.2. elektronske table, svetlobni panoji,
prikazovalniki, vitrine
2.2.1. elektronske table
– do 2 m2, letno
2.500 točk
– nad 2 m2, letno
3.500 točk
2.2.2. reklamne in svetlobne vitrine
– reklamne stenske vitrine
2.000 točk
– svetlobne (city lite) vitrine
6.000 točk
2.2.3. svetlobni panoji in prikazovalniki
– do 6 m2, letno
15.000 točk
– do 12 m2, letno
30.000 točk
2.3. reklamni, plakatni in svetlobni stebri
2.3.1. reklamni in plakatni stebri
6.000 točk
2.3.2. svetlobni stebri
7.000 točk
2.4. transparenti in zastave
2.4.1. transparenti, do 10 m2, dnevno
50 točk
2.4.2. zastave
– do 2 m2, letno
1.400 točk
– nad 2 m2, letno
1.500 točk
2.5. reklamni napisi in transparenti na fasadah
objektov
2.5.1. reklamni napisi, za vsak m2 letno
200 točk
2.5.2. transparenti velikih dimenzij na fasadah
objektov, letno
– do 50 m2
20.000 točk
200 točk
– za vsak nadaljnji m2, dodatno
2.6. jumbo panoji
– dvostranski, kom, letno
15.000 točk
– enostranski, kom, letno
10.000 točk
2.7. Reklamni napisi na javnih prevoznih
sredstvih, letno
2.000 točk
2.8. Toplozračni in drugi baloni ter reklame,
projicirane v zrak, dnevno, kom
25 točk
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Pojasnila:
a) Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu
oziroma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na katerih je taksni predmet
nameščen.
b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki izvajajo oglaševanje
oziroma reklamiranje, oziroma so taksni zavezanci lastniki
taksnih predmetov ali površin, na katerih je taksni predmet.
c) Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov
in organov krajevnih skupnosti, objave političnih strank v
predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v
Mestni občini Murska Sobota ter objave sponzorjev teh prireditev, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne
znamenitosti ter objave dobrodelnih društev in humanitarnih
organizacij.
d) Za taksni predmet se ne štejejo zakonsko obvezne
označbe, kolikor ne presegajo površine 1 m2 in ena reklamna tabla. Vsaka nadaljnja označba šteje za reklamni napis.
e) Če so reklamni objekti, katerih tarifa je določena v
m2 večstranski, se za osnovo vzame sešteta površina z
nameščeno sporočilnostjo.
f) Za taksni predmet se ne štejejo usmerjevalne table.
g) Lokacija, oblika in velikost usmerjevalne table je
določena z odlokom o oglaševanju in plakatiranju v Mestni
občini Murska Sobota.
h) Taksa se ne plača za državne, občinske in druge
zastave, obešene v skladu z občinskimi in drugimi predpisi.«
4. člen
Spremeni se v celoti tarifna številka 3 posebnega dela
odloka, ki glasi:
»Tarifna številka 3 (zvočni objekti in igralna sredstva)
3.1. zvočni objekti in naprave izven javnih lokalov,
pavšal za vsakih 100 m2 talne površine, dnevno 100 točk
3.2. Igralna sredstva v javnih lokalih
– biljard, letno
5.000 točk
– kegljišče, steza, letno
2.500 točk
– ostala igralna sredstva
3.000 točk.
Pojasnila:
a) Taksni zavezanci po tarifi 3.1. so organizatorji prireditve, po tarifi 3.2. pa lastniki oziroma uporabniki javnega
lokala, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
b) Takse ne plačujejo organizatorji javnih prireditev v
notranjosti zgradb.
c) Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga
potujoča zabavišča.
d) Za ostala igralna sredstva se štejejo tista, ki ne
podležejo določilom zakona o igrah na srečo.«
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila 8.,
9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 42304-25/01
Murska Sobota, dne 25. septembra 2001.
Župan
Občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

4142.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Komunala d.o.o.

Na podlagi 25. člena in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01),
17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/99 in 52/01), 8. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 72/95 in 85/99) ter določil sporazuma o razdelitvi
premoženja javnega podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota (Uradni list RS, št. 76/00) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 25. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala d.o.o.
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
(Uradni list RS, št. 16/01) se besedilo 6. člena spremeni
tako, da se glasi:
“Osnovni
kapital
javnega
podjetja
znaša
146,668.151,50 SIT in predstavlja vrednost kapitala javnega podjetja, ki ga je po sporazumu o razdelitvi premoženja
javnega podjetja Komunala d.o.o. pridobila Mestna občina
Murska Sobota”.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-1/01
Murska Sobota, dne 25. septembra 2001.
Župan
Občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

4143.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega
načrta

Na podlagi 37. 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) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 25. 9. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Lendavska sever
v Murski Soboti
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti, ki ga je pod številko projekta
ZN/MS-02/2000 izdelala družba Tehnični biro d.o.o. Murska Sobota, Slovenska 11.
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Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Notranjski
muzej Postojna, ki je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Notranjski muzej Postojna št.
0060/001/96, ki ga je dne 1. 2. 1996 sprejel Občinski
svet občine Postojna.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Kopru, registrski vložek št. 1/01460/00.
Zavod prevzame vse pravice in obveznosti prejšnjega
javnega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine
Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na
sedežu mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo
organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo
določen naknadno.

2. člen
Ime zavoda je Notranjski muzej Postojna.
Sedež zavoda je v Postojni, Ljubljanska 10.
Zavod lahko spremeni ime in sedež zavoda le s soglasjem ustanovitelja.

III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo
pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi
zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na oddelek za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, M. Sobota.

3. člen
Zavod opravlja na področju varstva premične kulturne in naravne dediščine, kot javno službo, naslednje dejavnosti:
– evidentira, pridobiva, dokumentira, ohranja, hrani ter
strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, pomembno za
območje občin opredeljenih v 4. členu tega odloka in gradivo s področja krasoslovja (v širšem, nacionalnem pomenu),
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu
iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne
kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela,
– pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino
območja katero pokriva ter za področje krasoslovja,
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov,
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za
popularizacijo svoje dejavnosti,
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi inštitucijami,
združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z
raziskovanji, strokovnim delom in tehničnimi sredstvi,
– vzdržuje strokovno knjižnico za študijske in pedagoške potrebe,
– opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe zavoda,
– opravlja druge naloge s področja varstva premične
kulturne in naravne dediščine in vodi register premičnih
kulturnih spomenikov.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
O/92.521 – dejavnost muzejev
O/92.522 – varstvo kulturne dediščine
O/92.511 – dejavnost knjižnic
O/92.530 – dejavnost botaničnih vrtov, živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov
O/92.11 – snemanje filmov in video filmov
O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.34 – druge razvedrilne dejavnosti
DE/22.11 – izdajanje knjig
DE/22.12 – izdajanje časopisov
DE/22.13 – izdajanje revij in periodike
DE/22.14 – izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

Št. 35005-1/01
Murska Sobota, dne 25. septembra 2001.
Župan
Mestbne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

POSTOJNA
4144.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski
muzej Postojna

Na podlagi 3. in 37. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 8/96), 2. člena uredbe o vzpostavitvi muzejske
mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni
list RS, št. 97/00) in 16. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99)
je Občinski svet občine Postojna na 29. seji dne 1. 10.
2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej
Postojna
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna javni zavod Notranjski muzej Postojna (v
nadaljevanju: zavod).

III. DEJAVNOST ZAVODA
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DE/22.15 – drugo založništvo
DE/22.220 – drugo tiskarstvo
DE/22.320 – razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 – razmnoževanje računalniških zapisov
F/45.250 – druga gradbena dela, tudi dela specialnih

strok
O/92.130 – kinematografska dejavnost
K/72.30 – obdelava podatkov
K/72.40 – dejavnost povezana s podatkovnimi bazami
K/73.101 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K/73.201 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K/73.202 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
K/74.810 – fotografska dejavnost
K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe iz prvega odstavka tega člena so:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne
prireditve,
– nudenje strokovnih uslug pravnim in fizičnim osebam,
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije,
vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe obiskovalcev.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
O/92.31 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
G/51.18 – posredništvo specializirano za prodajo določenih izdelkov
G/51.19 – posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.471 – dejavnost knjigarn
G/52.486 – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
H/55.230 – druge nastanitve za krajši čas
H/55.403 – točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
I/61.20 – promet po rekah, jezerih in prekopih
I/63.300 – storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj s turizmom povezanih dejavnosti
K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.12 – računovodsko, knjigovodsko in davčno svetovanje
A/01.411 – urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin
DA/15.61 – mlinarstvo
DD/20.10 – žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
DD/20.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DJ/28.40 – kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija
DN/36.140 – proizvodnja drugega pohištva, d.n.
DN/36.630 – proizvodnja drugih izdelkov, d.n.
F/45.11 – rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.12 – raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/45.21 – splošna gradbena dela
F/45.41 – fasaderska in štukaterska dela
G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.630 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
K/71.403 – izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K/74.831 – prevajanje
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K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 – druga splošna tajniška opravila
K/74.843 – druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol
M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.
4. člen
Zavod, kot medobčinski muzej, skladno z uredbo o
vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na
področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi
državnih muzejev v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana, izvaja javno službo iz prvega odstavka prejšnjega člena
tega odloka za območje občin Cerknica, Bloke, Logatec,
Loška dolina, Postojna, Pivka za področje arheologije, etnologije, likovne umetnosti, zgodovine in premične naravne
dediščine.
Zavod zagotavlja izvajanje javne službe skladno z uredbo iz prejšnjega odstavka tega člena.
V zavodu se za vsa omenjena področja izvajajo tudi
konservatorsko restavratorski posegi.
5. člen
Soustanoviteljice tega zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti. Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
Organi zavoda
6. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
7. člen
Zavod vodi direktor, kot edini član uprave.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega
direktorja.
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti zavoda,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Občinski svet občine Postojna,
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izvolijo delavci muzeja,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenuje občinski svet.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Svet odloča
z večino vseh članov. V primeru enakega števila glasov za in
proti predlogu sklepa se šteje, da je sprejeta odločitev, za
katero je glasoval predsednik sveta.
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9. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela,
finančni načrt in zaključni račun zavoda ter splošne akte, za
katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter opravlja druge naloge,
natančneje določene s statutom zavoda in drugimi predpisi.
10. 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 dva člana strokovnega sveta zavoda
imenuje svet zavoda na predlog direktorja, ostale člane pa
na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja,
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja pet let.
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O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem.
VI. 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 razpolagati z nepremičnim premoženjem. Za svoje obveznosti odgovarja s svojim celotnim premoženjem.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti muzeja subsidiarno v višini sredstev, ki jih muzeju zagotavlja za njegovo
delo iz proračuna.
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda

Sredstva za delo
11. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil
ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s katerimi upravlja kot dober gospodar.
Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastrukture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvidne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled
pri Občinski upravi občine Postojna. Seznam se ne objavi.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Muzej vodi inventurno (akcesijsko) knjigo muzealij, s
katerimi upravlja muzej in se hranijo v muzeju. Vpogled v
inventurno (akcesijsko) knjigo muzealij ima ustanovitelj in
člani sveta. Iz inventurne knjige mora biti razvidno lastništvo
muzealij.

15. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu zavoda,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnimi načrti,
– imenuje direktorja po predhodnem mnenju sveta in
strokovnega sveta zavoda,
– ter opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom,
statutom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z
zakoni in posredovati podatke, potrebne za spremljanje in
financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

IV. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanovitelja opredeljenega v 11. členu tega odloka, še sredstva,
ki jih zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– iz drugih javnih virov,
– s plačili za storitve,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter
sponzorstva, določenimi z zakonom in statutom zavoda,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka.
17. člen
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut in
druge splošne akte, ki so veljavni na dan sprejema tega
odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem
odlokom in drugimi predpisi.
18. člen
Svet zavoda nadaljuje z delom do poteka mandata,
strokovni svet pa imenuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.

V. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI

19. člen
Posle direktorja opravlja v.d. direktor do imenovanja
direktorja.

13. člen
Zavod presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti kot javno službo, uporablja le
za izvajanje in razvoj te dejavnosti.

20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna (Uradni list
RS, št. 14/96).
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21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01–2/01
Postojna, dne 2. oktobra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

4145.

Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na 29. seji dne 1. 10.
2001 sprejel naslednji

SKLEP

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2000
so naslednji:
– prihodki
400,761.817 SIT
– odhodki
345,557.692 SIT
– proračunski presežek
55,204.125 SIT
3. člen
Po bilanci stanja so konec proračunskega leta 2000
izkazana sredstva v vrednosti 922,828.928 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov proračunskega leta 1999 v višini
42,544.000 SIT in proračunskega leta 2000 v višini
55,204.125 SIT se prenese v leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/01/2001-01
Prebold, dne 20. septembra 2001.

1
Ukine se status javno dobro na zemljišču, par. št.
2621/5 posl. stav. v izmeri 5 m2 vpisani v seznamu št.
XXXIII. k.o. Postojna.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem
sklepom last Občine Postojna.

4147.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01–1/01
Postojna, dne 2. oktobra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

PREBOLD
4146.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prebold za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 15. in 105. člena statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Prebold na 25. seji dne 20. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Prebold
za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Prebold za leto 2000, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Prebold.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Prebold za leto 2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 15., 93. in 94. člena statuta Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold
na 25. seji dne 20. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Prebold za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Prebold za leto 2001
(Uradni list RS, št. 1/01) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
“2. člen
Proračun Občine Prebold za leto 2001 se določa v
naslednjih zneskih:
v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki
2. Odhodki
3. Presežek

465,060.545
465,060.545
0

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.“
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ROGATEC

Št. 403-02/01/2001-01
Prebold, dne 12. oktobra 2001.

4149.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4148.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 21/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98, 59/99,
70/00, 100/00) je Občinski svet občine Prebold na
25. redni seji dne 20. 9. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS,
št. 32/99) se 11. člen spremeni tako, da glasi:
“11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega
možnega zneska.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in
sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
dela ali sklepu nadzornega odbora
60%
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.“
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/01-1/2
Prebold, dne 20. septembra 2001.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 52/99) in v skladu z 91. členom poslovnika
Občinskega sveta občine Rogatec je Občinski svet občine
Rogatec na 19. redni seji dne 20. 6. 2001 sprejel prečiščeno besedilo

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Rogatec, s sedežem v Rogatcu
(v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju
osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec (v
nadaljevanju: zavod), kot matično šolo.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec.
Sedež zavoda: Rogatec, Ptujska cesta št. 30, Rogatec.
Skrajšano ime zavoda: VIZ OŠ Rogatec.
V sestavo VIZ OŠ Rogatec sodijo:
– Centralna šola na Ptujski cesti št. 30,
– podružnica šole v Dobovcu pri Rogatcu št. 35 c,
– podružnica šole v Donački Gori št. 1,
– enota vrtec Rogatec v Rogatcu, Strmolska ulica št. 7
(v nadaljevanju: vrtec).
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnici šole ali novem vrtcu ali
ukine obstoječe, če so za to dani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnični šoli in vrtec v pravnem prometu nimajo
pooblastil.
4. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda, ki je vpisan v sodni
register pri Okrožnem sodišču v Celju, na registrskem vložku št. 1-4341-00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in predšolsko
vzgojo.
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5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

Uradni list Republike Slovenije
šole v Donački Gori pa območje naselij Donačka Gora, Sv.
Jurij, Tlake in Žahenberc.
Otroke se vpisuje v osnovno šolo ter v dnevno varstvo
in druge oblike oskrbe za celoten zavod na sedežu matične
šole v Rogatcu, Ptujska cesta št. 30.

2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
pod katerim je vpisan sedež zavoda: Rogatec, Ptujska cesta
30, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna
šola Rogatec.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.
– M/80.101 – dejavnost vrtcev
– H/55.52 – priprava in dostava hrane
– I/ 60.230 – kopenski potniški promet
– I/ 60.240 – cestni tovorni promet
– O/ 92.610 – obratovanje športnih objektov
– O/92.623 – druge športne dejavnosti, organizacija
športnih disciplin na odprtem ali zaprtem
– O/92.310 – umetnostno ustvarjanje in poustvarjanje
– K/74. 12 – računovodske oziroma knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program in
program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku, določenim z zakonom.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi
ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
in vzgojnovarstvenih potreb
10. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje celotne
občine Rogatec, in sicer naselja: Rogatec, Brezovec, Dobovec, Donačka gora, Trlično, Log, Sv. Jurij, Tlake in Žahenberc.
Znotraj šolskega okoliša šole iz prejšnjega odstavka
obsega šolski okoliš podružnice šole v Dobovcu območje
naselij Dobovec, Log in Trlično, šolski okoliš podružnice

13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javne listine.
Vrtec izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.
Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od
3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet straršev.

Uradni list Republike Slovenije
Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

Št.
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– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične
šole v Rogatcu, obeh podružnicah šole in vrtca, in sicer:
– iz matične šole v Rogatcu dva člana,
– iz podružnice šole v Dobovcu enega člana,
– iz podružnice šole v Donački gori enega člana,
– iz vrtca enega člana.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega oziroma vzgojnovarstvenega
okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo
starši na svetih staršev, in sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat staršev v svetu zavoda je povezan s statusom
njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenjuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in
otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odločba o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot
zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v
zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo
se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo:
– če je v zavodu zaposlenih več kot 20 do 50 delavcev
– najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico,
– če je v zavodu zaposlenih več kot 50 delavcev –
najmanj 10% delavcev z aktivno volilno pravico,
– vsak reprezentativni sindikat v zavodu.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni. Predlogom kandidatov iz prvih dveh alinej
prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise delavcev,
ki predlagajo kandidate za člane sveta.
Predlogu kandidatov za člane sveta morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda
morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah
zavoda.
20. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih podružničnih šol in iz vrtca po abecednem redu
priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne podružnične šole in vrtca. Voli se tako, da se
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za
katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov iz posamezne podružnice šole ali vrtca kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posameznih
podružnic šole in vrtca. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje
število glasov. Če sta dva kandidata iz iste podružnice šole
ali vrtca dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.
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O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic prestavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, na da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka
in zakona.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti
učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev
in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznostih učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistematizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
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– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružnic šole oziroma vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima
naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora ter mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski, vzgojiteljski zbor ali občina ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko
svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja podružnice šole in vrtca
28. člen
Podružnici šole in vrtec imajo vodjo.
Za vodjo podružnice šole in vrtca je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja oziroma vzgojitelja in ima
najmanj 5 let naziv mentor.
Vodjo podružnice šole in vrtca imenuje in razrešuje
ravnatelj izmed delavcev podružnice šole oziroma vrtca.
Vodja podružnice šole oziroma vrtca opravlja poleg
dela učitelja oziroma vzgojitelja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnice šole oziroma vrtca
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole
oziroma vrtca
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– predlaga nadstandardne programe
– skrbi za sodelovanje šole oziroma vrtca s starši
– obvešča starše o delu podružnice šole oziroma vrtca
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v šoli so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Strokovni organi v vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
30. člen
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi v šoli obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za
ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe
staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega
dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
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4. Svet staršev šole in svet staršev vrtca
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa se v zavodu
oblikujeta svet staršev šole in svet staršev vrtca.
Svet staršev šole in svet staršev vrtca sta sestavljena
tako, da ima v njem vsak oddelek šole oziroma vrtca po
enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic svetov staršev opravi ravnatelj.
Sveta staršev:
– predlagata nadstandardne programe,
– dajeta soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– dajeta mnenje o predlogu programa razvoja šole oziroma vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravljata o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni oziroma vzgojnovarstveni problematiki,
– obravnavata pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– volita predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravljata druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem
ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijskodokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za
nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
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Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo
prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Za vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje podružnic šole in vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in
izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih
virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije
ustanovitelj oziroma država.
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41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi skupen šolski sklad in sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda oziroma oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa ali dejavnosti vrtca oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standardnega pouka, vzgoje
in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z
39. členom tega odloka.
VIII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
45. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Rogatec
(Uradni list RS, št. 53/95), razen 17. člena in 22. člena, ki
se uporablja do sprejetja aktov, ki bodo urejali vzgojnoizboraževalni zavod Glasbena šola Rogaška Slatina in vzgojno-izobraževalni zavod III. OŠ Rogaška Slatina.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 15. 9. 1992.
48. člen
Zavod mora izvoliti svet zavoda, usklajen s tem odlokom, v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

Št.

la Rogatec (Uradni list RS, št. 31/96) z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izboraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni
list RS, št. 38/96), odlokom o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 74/98) in
odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 43/98).
54. člen
To prečiščeno besedilo začne veljati naslednji dan po
dnevu objave v Uradnem listu RS.
Št. 06202-56/2001
Rogatec, dne 20. junija 2001.

49. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja
sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
50. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Svet zavoda objavi razpis za imenovanje ravnatelja najmanj v šestdesetih dneh pred iztekom
mandata.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem odlokom o
izobrazbi oziroma nazivu ali nima opravljenega ravnateljskega izpita.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
51. člen
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne
dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko
imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne
glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje
pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma
drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan
uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do
starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede
na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega
odstavka 27. člena tega odloka.
52. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda s tem odlokom v
roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
53. člen
S tem prečiščenim besedilom je usklajen odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šo-
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Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
4150.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 74/98, 70/00, 100/00 in 28/01), statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) ter
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica
na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih
skupnostih Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o
krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 19/96 in 65/98), ki določa status, organiziranost,
naloge in pristojnosti, način financiranja in druge zadeve, ki
urejajo delovanje krajevnih skupnosti.
2. člen
3. člen se dopolni tako, da dopolnjen glasi:
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
3. člen
6. člen se dopolni tako, da dopolnjen glasi:
V Občini Slovenska Bistrica je 18 krajevnih skupnosti.
Posamezne krajevne skupnosti sestavljajo naselja ali deli
naselij kot sledi:
1. Krajevna skupnost ALFONZ ŠARH, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Devinska
ulica, Na Jožefu, Kratka ulica, Ulica Dr. Štefke Hribarjeve,
Grogova ulica, Gombačeva ulica, Mladinska ulica, Štuhčeva
ulica, Ob Parku, Trg A. Šarha, Ulica Pohorskega bataljona,
Ulica Sagadinovih, Vinarska ulica, Zadružna ulica – del,
Zidanškova ulica, Mariborska cesta - del)
ter naselja Devina, Klopce, Ritoznoj in Šentovec.
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2. Krajevna skupnost DR. JAGODIČ, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Bazoviška
ulica, Cesta zmage, Čopova ulica, Gradišče, Grajska ulica,
Izseljenska ulica, Jurčičeva ulica, Kolodvorska cesta, Proti
Jezam, Lackova ulica, Leonova ulica, Leskovarjeva ulica,
Maistrova ulica, Miklošičeva ulica, Obrtniška ulica, Ozka
ulica, Partizanska ulica – del, Zelena ulica, Potrčeva ulica,
Na Poljanah, Prečna ulica, Ratejeva ulica, Stepišnikova ulica, Ob Stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Štancerjeva
ulica, Tavčarjeva ulica, Ljubljanska cesta – del, Mariborska
cesta – del, Trg Svobode, Trubarjeva ulica, Slomškova ulica, Ulica Borisa Winterja, Ulica dr. Jagodiča, Slovenska
ulica, Krekova ulica, Vošnjakova ulica, Zadružna ulica – del,
Žolgarjeva ulica)
ter naselja Cigonca, Prepuž, Spodnja Nova vas in Videž.
3. Krajevna skupnost IMPOL, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Jamova ulica, Kajuhova ulica – del, Levstikova ulica, Mroževa ulica,
Ob potoku, Ribiška ulica, Sernčeva ulica, Ob Gozdu, Tovarniška ulica, Travniška ulica, Kraigherjeva ulica, Samova ulica, Ulica Bračičeve brigade)
ter naselja Kostanjevec – del, Kovača vas, Nova Gora
nad Slovensko Bistrico, Visole in Zgornja Bistrica.
4. Krajevna skupnost POHORSKI ODRED, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta 14. divizije,
Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica, Kajuhova ulica – del, Kettejeva ulica, Kopališka
ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, Nazorjeva ulica, Partizanska ulica – del, Prešernova ulica, Prežihova ulica, Ulica
Anice Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob Stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica, Ljubljanska cesta –
del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica
Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica)
ter naselje Spodnja Ložnica.
5. Krajevna skupnost ČREŠNJEVEC, ki vključuje naselja:
Brezje pri Slovenski Bistrici, Črešnjevec, Farovec, Lokanja vas, Pretrež, Trnovec pri Slovenski Bistrici in Vrhloga.
6. Krajevna skupnost KEBELJ, ki vključuje naselja:
Cezlak, Kebelj, Lukanja, Kot na Pohorju, Modrič, Nadgrad in Podgrad na Pohorju.
7. Krajevna skupnost LAPORJE, ki vključuje naselja:
Dolgi Vrh, Drumlažno, Hošnica, Ješovec, Kočno ob
Ložnici, Križni Vrh, Laporje, Levič, Razgor pri Žabljeku, Vrhole pri Laporju, Zgornja Brežnica in Žabljek.
8. Krajevna skupnost LESKOVEC – STARI LOG, ki
vključuje naselji:
Leskovec in Stari Log.
9. Krajevna skupnost MAKOLE, ki vključuje naselja:
Dežno pri Makolah, Jelovec pri Makolah, Ložnica, Makole, Mostečno, Pečke, Savinsko, Stari Grad, Stopno,
Stranske Makole, Strug, Štatenberg in Varoš.
10. Krajevna skupnost POLJČANE, ki vključuje naselja:

Uradni list Republike Slovenije
Čadramska vas, Ljubično, Lovnik, Lušečka vas, Podboč, Poljčane, Spodnja Brežnica Spodnje Poljčane, Stanovsko in Zgornje Poljčane.
11. Krajevna skupnost PRAGERSKO – GAJ, ki vključuje naselji:
Gaj in Pragersko.
12. Krajevna skupnost SPODNJA POLSKAVA, ki vključuje naselji:
Pokoše in Spodnja Polskava.
13. Krajevna skupnost STUDENICE, ki vključuje naselja:
Brezje pri Poljčanah, Globoko ob Dravinji, Hrastovec
pod Bočem, Krasna, Križeča vas, Modraže, Novake in Studenice.
14. Krajevna skupnost ŠMARTNO NA POHORJU, ki
vključuje naselja:
Bojtina, Frajhajm, Kalše - del naselja, Močnik, Ošelj,
Smrečno Spodnje Prebukovje, Šmartno na Pohorju, Zgornja Nova vas in Zgornje Prebukovje.
15. Krajevna skupnost TINJE, ki vključuje naselja:
Fošt – del naselja, Jurišna vas, Malo Tinje, Planina,
Radkovec, Rep, Tinjska Gora Turiška vas na Pohorju, Urh in
Veliko Tinje.
16. Krajevna skupnost VRHOLE-PRELOGE, ki vključuje naselja:
Preloge, Sevec, Vinarje – del naselja in Vrhole pri
Slovenskih Konjicah.
17. Krajevna skupnost ZGORNJA LOŽNICA, ki vključuje naselja:
Fošt – del naselja, Gladomes, Korplje, Kostanjevec –
del naselja, Vinarje – del naselja in Zgornja Ložnica.
18. Krajevna skupnost ZGORNJA POLSKAVA, ki vključuje naselja:
Bukovec, Gabernik, Kalše – del naselja, Kočno pri
Polskavi, Ogljenšak, Sele pri Polskavi in Zgornja Polskava.
4. člen
24. člen se dopolni tako, da dopolnjen glasi:
Premoženje krajevne skupnosti predstavljajo nepremičnine in premičnine, denarna sredstva in pravice.
Za premoženje krajevne skupnosti veljajo pravni predpisi, kot veljajo za občinsko premoženje.
V primeru, da krajevna skupnost preneha obstajati, ali
če ji preneha pravna subjektiviteta, preide premoženje krajevne skupnosti v last občine.
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti
kot dober gospodar.
5. člen
26. člen se spremeni in dopolni tako, da dopolnjen
glasi:
Vsi prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti
zajeti v finančnem načrtu krajevne skupnosti, ki mora biti
usklajen s proračunom občine in je njegov sestavni del.
Svet krajevne skupnosti mora osnutek finančnega načrta predložiti v ugotovitev skladnosti županu, ki ga usklajenega predloži predlogu proračuna.
Po sprejemu občinskega proračuna finančni načrt
sprejme svet krajevne skupnosti.

Uradni list Republike Slovenije
Sredstva krajevne skupnosti se smejo uporabiti le za
namene določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik krajevne skupnosti.
Po preteku leta za katerega je bil sprejet finančni načrt
je svet krajevne skupnosti dolžan pripraviti zaključni račun in
ga predložiti županu, ki ga vključi k zaključnemu računu
proračuna občine.
Vso finančno poslovanje krajevne skupnosti in knjigovodske evidence morajo krajevne skupnosti voditi v skladu z
zakonskimi predpisi, ki veljajo za poslovanje občine.
6. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/25-9/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

4151.

Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih
prostorskih ureditvenih pogojev za centralna
naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto
Slovenska Bistrica

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00), zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98 in
75/98), 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
73/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine
Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah začasnih
prostorskih ureditvenih pogojev za centralna
naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto
Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93).
2. člen
1. člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
“Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za območja naselij v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: PUP),
ki jih je izdelal IBIS, d.o.o. Inženiring biro investicijsko svetovanje, Slovenska Bistrica v marcu 2000, pod št. 2/00.
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 72/99).
Centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica so: Slovenska Bistrica, Zgornje Poljčane, Poljčane, Makole in Zgornja Polskava.”

Št.
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3. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:
“Začasni ureditveni pogoji določajo:
I. Splošne določbe
II. Obseg območja
III. Skupna merila in pogoji za posege v prostor:
a) za graditev novih objektov
b) za gradnjo stanovanjskih objektov
c) za gradnjo gospodarskih objektov
č) za gradnjo objektov za proizvodnjo in obrt
d) pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč in velikosti gradbenih parcel
e) posegi na obstoječih objektih
f) gradnja pomožnih objektov
g) postavljanje spominskih obeležij
h) urejanje zelenih površin, površin za vrtičkarstvo,
škarp in ograj
i) prometna ureditev
j) komunalno urejanje
k) vodooskrba
l) odvajanje odpadnih voda
m) posegi na vodotokih
n) oskrba z električno energijo
o) odstranjevanje odpadkov
p) ogrevanje
r) oskrba s plinom
s) omrežje zvez
š) širitev pokopališč
t) ukrepi za varstvo okolja
u) posegi na kmetijskih zemljiščih
IV. Podrobnejši pogoji in merila za posege v prostor v
značilnih območjih:
a) stara vaška in mestna jedra
b) vaška naselja
c) območja novejše stanovanjske gradnje
d) pogoji v proizvodno obrtnih področjih
V. Varovanje naravne in kulturne dediščine
VI. Pogoji za izrabo prostora
VII. Prehodne in končne določbe”.
4. člen
Doda se 2.a člen, ki glasi:
“2.a člen:
PUP so prostorsko izvedbeni akti in so podlaga za
izdelavo lokacijske dokumentacije in neposredna podlaga
za izdajo dovoljenj za posege v prostor.
Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije.
Namenska raba površin mora biti identična namenski
rabi določeni s planskimi dokumenti Občine Slovenska
Bistrica.
Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni
meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost območja in vpliv novih dejavnosti ne presega zakonsko
določenih vplivov na okolje.
Pri posegih v prostor, pri katerih je pričakovan večji
vpliv na okolje in prostor, je potrebno predložiti ustrezne
strokovne osnove.
Investitor je dolžan predložiti ekspertize, kadar gre za
tehnično zahtevne objekte ter zazidave večjih površin.
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih površinah morajo biti načrtovani tako, da je občanom omogočen
neoviran in varen dostop do objektov, naprav in zemljišč ter
njihova splošna uporaba.”
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5. člen
3. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Območje Občine Slovenska Bistrica, ki se ureja s
predloženimi PUP, obravnava ureditvena območja centralnih naselij.
Ureditvena območja so prikazana na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1: 5000 s prikazom namenske rabe
prostora.
Meje ureditvenih območij so določene v kartografski
dokumentaciji veljavnega dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica – prostorski del.”
6. člen
Črta se 4. člen odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica
in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93). Vsi
ostali členi se ustrezno preoštevilčijo.
7. člen
Dopolni se drugi odstavek 5. člena tako da glasi:
“Novogradnje se morajo objektom v morfološki enoti
prilagoditi z gradbeno črto, smerjo slemena, gabariti, obdelavo in barvo fasad, kritino in drugimi gradbenimi materiali,
arhitekturnimi detajli in stavbnimi odprtinami.”
Spremeni se zadnji odstavek 5. člena, ki glasi:
“Odmiki od državnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni z zakonom o javnih cestah, odmiki od občinskih
cest pa usklajeni z odlokom o občinskih cestah v Občini
Slovenska Bistrica.”
8. člen
V prvem odstavku 6. člena se razmerje “1:1,5” nadomesti z razmerjem “1:1,2”.
V istem odstavku se za besedama “urbanistične službe” črta beseda “službe”, ki se nadomesti z besedo “komisije”.
Pred zadnjim stavkom drugega odstavka 6. člena se
doda besedilo:
“Objekti imajo lahko tudi klet, če to dopuščajo terenske in geološke razmere.”
Zadnji stavek v drugem odstavku 6. člena se spremeni
tako, da se besedi “obstoječemu tkivu” nadomestni z besedami “ obstoječi okoliški pozidavi”.
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Streha: simetrična dvokapnica z naklonom 35°–45°,
izjemoma je lahko naklon manjši, kolikor je okoliška pozidava s položnejšimi nakloni”.
V zadnjem odstavku 6. člena se pred besedo “opečna”
dodata besedi “temne ali”.
9. člen
V 7. členu se črtata besedi “nadomestne gradnje” in se
nadomesti z besedo “novogradnje”.
10. člen
Črta se zadnji stavek prvega odstavka 8. člena.
V četrtem odstavku 8. člena se razmerje “1:2” nadomesti z razmerjem “1:1,5”.
V petem odstavku 8. člena se brišejo besede: “in 12 m
višine”.
Zadnji odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi:
Oblikovanje strešin in kritin: naklon strešin osnovnega
objekta (prevladujoč tlorisni gabarit) 35°–45°, lahko tudi
manj, glede na obstoječo okoliško pozidavo, kritina temne
ali opečne barve (žgana opeka).

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
Za prvim stavkom 9. člena se vrine nov stavek, ki glasi:
“Gradnja objektov za proizvodnjo je možna v območju,
ki je opredeljeno za proizvodne dejavnosti.”
12. člen
Doda se nov 8.a člen z naslednjim besedilom:
“8.a člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvarjenim danostim prostora.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev
vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti,
razen v primeru, če je zagotovljeno njihovo skupno zadovoljevanje v širšem območju.
Velikost gradbene parcele za individualno stanovanjsko hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v
območju.
Novograjeni objekti za obrtno in proizvodno dejavnost
in kmetijsko gospodarski objekti imajo sorazmerno večje
parcele.”
13. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
“Velikost funkcionalnega zemljišča objekta mora omogočati normalno gradnjo, uporabo in vzdrževanje objekta.
Pri določevanju velikosti funkcionalnega zemljišča za
vse posege je potrebno upoštevati obliko parcele in razgibanost terena.
Velikost funkcionalnega zemljišča za gospodarske objekte in objekte namenjene obrtni in proizvodni dejavnosti
mora omogočiti normalno uporabo objektov vključno s potrebnimi manipulacijskimi površinami, površinami za parkiranje in izvajanje ukrepov za zaščito okolice pred vplivi objekta
oziroma dejavnosti.
Velikost funkcionalnega zemljišča za nove objekte se
določi tako, da se okrog bodoče lokacije vriše pas 4m ali
pas širine do parcelne meje z drugimi lastniki, če je odmik
manjši od 4m. Razen tako dobljene površine je potrebno v
funkcionalno zemljišče všteti še vse ostale površine, ki po
dokončanju ne bodo rabile več kmetijskemu namenu (dostopi, dovozi, parkirišča, obračališča, hišne cvetlične grede...).
Obstoječim objektom, ki nimajo opredeljeno funkcionalno zemljišče, določimo funkcionalno zemljišče tako, da
zemljišče za redno rabo določimo na podlagi ogleda na
terenu in vanj vključimo še dostope, obračališča, cvetlične
grede... Funkcionalno zemljišče za izredno rabo objekta
(ureditvena dela) pa določimo po potrebi v širini od 0 do 4m
okrog objekta.”
14. člen
Doda se nov 9.a člen, ki glasi:
9.a člen:
“Pri novogradnjah in drugih posegih na objektih mora
biti v vsaki lokacijski dokumentaciji vrisano funkcionalno
zemljišče in izmerjena njegova površina.”
15. člen
V prvem odstavku 11. člena se brišeta besedi “nadomestne gradnje”, na koncu odstavka pa se za besedo dela
dodata besedi “in rekonstrukcije”.
V šestem odstavku 11. člena se letnica “1945” nadomesti z letnico “1967”.
Osmi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Pri posegih na obstoječih objektih morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki ali drugi ukrepi (izbira ognjeodpornih
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materialov, izvedba protipožarnih zidov in podobno) za preprečevanje prenosa požara.”
16. člen
V 12. členu se v prvem stavku beseda “veljavnim”
nadomestni z besedo “občinskim”.
Spremeni se tretja alinea drugega odstavka 12. člena,
tako da glasi:
“za pomožne objekte veljajo ista načela kot za druge
objekte: podolžni tloris, 35°–45° strma simetrična streha
krita s temno ali opečno kritino, klet mora biti popolnoma
vkopana.”
V 12. členu se črta besedilo zadnjega odstavka.
17. člen
Doda se 12.a člen z naslednjim besedilom:
“12.a člen:
Začasni objekti in naprave namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene in družbene
dejavnosti ter ostale potrebe (do zgraditve trajnega objekta),
sezonski turistični ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko postavijo na zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni predviden trajen poseg v prostor. V aktu, s katerim
upravni organ dovoli postavitev začasnega objekta, mora biti
opredeljeno, kdaj je potrebno objekt odstraniti, kdo ga je
dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem roku.
Pogoji za postavitev začasnih objektov so analogni pogojem kot za trajni poseg v prostor.”
18. člen
Spremeni se prvi odstavek 17. člena, ki glasi:
“ Za prometno omrežje v območjih urejanja veljajo določila zakona o javnih cestah, določila odloka o občinskih
cestah v Občini Slovenska Bistrica in določila odloka o
ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska
Bistrica.”
V 17. členu se črta zadnji stavek tretjega odstavka.
Peti odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
“V rezervatu prometnice, za katero še niso dokončno
določene tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije so dovoljeni posegi v prostor s soglasjem predlagatelja prometnega rezervata.”
19. člen
V 18. členu prvega odstavka se besede “soglasjem
pristojne organizacije za vzdrževanje cest, stavb in naprav”
nadomestijo z besedo “soglasodajalca”.
Črtata se tretji in četrti odstavek 18. člena.
20. člen
Dodata se 17.a in 17.b člen, z naslednjim besedilom:
“17.a člen
Za zagotavljanje mirujočega prometa je potrebno pri
novogradnjah, dozidavah in nadzidavah ali v primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta zagotoviti možnost parkiranja.
Za stanovanjske objekte se zagotovi poleg garažnega
mesta v objektu vsaj eno parkirno mesto na zemljišču investitorja. Kolikor se v stanovanjskem objektu opravlja tudi
dejavnost, je potrebno zgraditi še dodatna parkirna mesta za
konkretno dejavnost.
17.b člen
Pri objektih različnih dejavnosti je potrebno zagotoviti
primerno število parkirišč na zemljišču investitorja. Za vsa-
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ko dejavnost je nujno zagotoviti vsaj dve parkirni mesti za
stranke.
Število potrebnih parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti se določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, leto 1991).
Kolikor investitor ne more zagotoviti primernega števila parkirišč na svojem zemljišču, mora soinvestirati v bližnje
javno parkirišče v proporcionalnem delu. Če v radiusu
100 m ni možno zagotoviti parkirišča, se dejavnost ne
more opravljati.”
20. člen
Doda se 20.a člen, ki glasi:
“20.a člen:
Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo
biti v skladu s predpisi. Gnojnične jame in gnojišča morajo
biti nepropustna brez iztoka. Razredčena vsebina se mora
odvažati na kmetijske površine.”
21. člen
22. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za vse posege v varovalnem pasu vodotokov in v
območju vodotokov je potrebno po veljavni zakonodaji pridobiti vodnogospodarske smernice in vodnogospodarsko
soglasje.”
22. člen
V 26. členu se spremeni zadnji odstavek, tako da besedilo glasi:
“Za posege v bližini plinovoda (zaščitni pas plinovoda 2
x 200 m in varovalna pasova 2 x 30 m ter 2 x 5 m) je
potrebno pridobivati soglasja upravljalca plinovoda.”
23. člen
Dodata se 26.a in 26.b člen, z naslednjim besedilom:
“26.a člen
Ob upoštevanju obstoječih tras TK omrežja je predhodno potrebno pridobiti soglasje upravljalca TK voda.
26.b člen
Širitve pokopališč so možne v skladu z veljavno zakonodajo. Načrtovanje širitev se dimenzionira na 30-letne potrebe. Pri širitvah, ureditvah ter drugih posegih v območje
pokopališča pa veljajo pogoji:
– širitve se dovoljujejo na območje proti odprtemu prostoru, ne pa v smeri naselij
– pokopališča naj imajo minimalen 10-metrski varovalni nezazidan pas
– v vplivnem pasu 100 m se pogoji bivanja in delovanja
prilagodijo nemotenemu delovanju pokopališč.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije za širitev pokopališč je potrebno poleg ureditve grobnih polj definirati tudi
pogoje ureditve dostopov, poslovilnih ploščadi, ureditve prostorov za odpadke, oskrbo z vodo. Pred izdajo dovoljenj je
potrebno pridobiti pozitivno soglasje pristojne službe za varstvo voda, ki opredeli pogoje glede izcednih vod.”
24. člen
V 27. členu se pred zadnjo alineo dodata novi alinei z
naslednjim besedilom:
“– urediti ustrezno skladiščenje tekočih goriv in naftnih
derivatov
– vzdrževanje obstoječih in urejanje novih javnih zelenih površin kot so javni parki in nasadi, zelenice, varovalni
zeleni pasovi”.
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V 27. členu se pod točko u) Posegi v kmetijskih površinah, črta drugi in tretji odstavek.
25. člen
V prvi, drugi in šesti alinei 27. člena se za besedo
‘’vaških” dodata besedi ‘’in mestnih”.
V šesti alinei 27. člena se pred besedo ‘’vaških” doda
beseda ‘’starih”.
26. člen
V prvi alinei 30. člena se črta zadnji stavek.
27. člen
V drugem odstavku 31. člena se v pred besedo ‘’ekološka” dodata besedi ‘’po potrebi”.
V tretjem odstavku 31. člena se črta ‘’strokovno oceno
po 7. členu zakona o varstvu pred hrupom ter”.
28. člen
39. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v
Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93)”.
29. člen
40. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Grafične priloge projekta št. 2/00: Namenska raba v
merilu 1: 5000 so sestavni del tega odloka.”
30. člen
V 41. členu se besedilo ‘’pristojnem upravnem organu za urejanje prostora in varstvo okolja SO Slovenska
Bistrica” nadomesti z besedilom ‘’pristojni Upravni enoti za
okolje in prostor ter promet in zveze ter na Občini Slovenska Bistrica”.
31. člen
V 42. členu se besedo ‘’urbanistična” doda beseda
‘’komunalna”.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/25-10/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

4152.

Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in
uspešne študente Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi določil 10. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) in na predlog
Upravnega odbora Sklada štipendij za nadarjene in uspešne
študente Občine Slovenska Bistrica, je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
sklada štipendij za nadarjene in uspešne
študente Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica Sklada za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica je Občina Slovenska Bistrica.
2. člen
Pravilnik ureja namen, financiranje, organizacijo in poslovanje Sklada za nadarjene in uspešne študente Občine
Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: sklad).
3. člen
Namen sklada je štipendiranje študentov s stalnim prebivališčem v Občini Slovenska Bistrica in, ki so stalno prebivališče v občini prijavili najmanj eno leto pred oddajo vloge
za štipendijo. Do štipendije sklada so pod pogoji, ki jih
določa ta pravilnik, upravičeni študenti, ki študirajo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji po dodiplomskem
programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali po dodiplomskem štiriletnem programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, če za isti študij v Republiki Sloveniji ne
obstaja program dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
4. člen
Sredstva sklada zagotavlja Občina Slovenska Bistrica v
okviru vsakoletnega proračuna občine.
Finančna sredstva lahko prispevajo tudi drugi darovalci, o čemer odloča Upravni odbor sklada.
II. UPRAVLJANJE SKLADA
5. člen
Sklad upravlja Upravni odbor sklada, ki ga imenuje
Občinski svet občine Slovenska Bistrica v naslednji sestavi:
– en predstavnik občinskega sveta
– en predstavnik občinske uprave,
– en predstavnik študentov,
– en predstavnik gospodarstva,
– en predstavnik negospodarstva.
Občinski svet imenuje člane Upravnega odbora sklada
po postopku in na način, določen s poslovnikom občinskega sveta, in sicer na predlog komisije za volitve, imenovanja
in mandatna vprašanja.
Komisija pridobi predloge kandidatov za člana Upravnega odbora sklada:
– za predstavnika občinskega sveta od političnih strank,
zastopanih v občinskem svetu,
– za predstavnika občinske uprave od župana,
– za predstavnika študentov od Kluba študentov Slovenska Bistrica,
– za predstavnika gospodarstva od Gospodarske zbornice in Obrtne zbornice. Predstavnik gospodarstva je lahko
imenovan v Upravni odbor sklada pod pogojem, da je zaposlen v podjetju oziroma je samostojni podjetnik, s sedežem v
Občini Slovenska Bistrica,
– za predstavnika negospodarstva od javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica.
Sklad ima predsednika in namestnika predsednika, ki
ju izvoli izmed svojih članov na prvi konstitutivni seji, ki jo
skliče župan.
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Mandat Upravnega odbora sklada traja 4 leta.
Člani Upravnega odbora sklada so lahko v ta organ
imenovani največ dvakrat zapored.
Mandat predstavnika študentov je vezan na status študenta.
6. člen
Naloge Upravnega odbora sklada so:
– sprejme letni delovni in finančni načrt sklada,
– skrbi za poslovanje sklada,
– ob zaključku vsakega študijskega leta izdela zaključno poročilo o delovanju sklada in ga predloži občinskemu
svetu,
– razpisuje štipendije,
– obravnava vloge in dodeljuje štipendije,
– odloča o pritožbah v zvezi s podeljevanjem štipendij,
– odloča o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu,
– predlaga spremembe tega pravilnika občinskemu
svetu.
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mentacijo o vzroku ponavljanja letnika, kot so bolezen, nosečnost in drugi opravičljivi razlogi, o katerih odloča Upravni
odbor sklada,
– opravljajo študij na visokošolskih zavodih po dodiplomskem študijskem programu za pridobitev univerzitetne
izobrazbe oziroma za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
če za enak študij v Republiki Sloveniji ne obstaja dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
12. člen
Do štipendije tega sklada niso upravičeni študenti, ki
prejemajo štipendijo iz drugega vira.
13. člen
Štipendist, ki ponavlja letnik ali podaljšuje absolventski
staž, ali se zaradi ponavljanja ali iz drugih razlogov vpiše v
drug visokošolski zavod ali študijsko smer, ne more prejemati štipendije iz tega sklada, razen v upravičenih primerih,
ki jih oceni Upravni odbor sklada.

9. člen
Strokovne in administratitvno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja Občinska uprava občine Slovenska Bistrica, pri čemer upošteva navodila in sklepe Upravnega odbora sklada.

14. člen
Štipendist, ki v študijskem letu, za katero mu je bila
dodeljena štipendija tega sklada, prekine študij oziroma izgubi status študenta oziroma absolventa, mora to dejstvo
sporočiti Upravnemu odboru sklada v 15 dneh po nastali
spremembi.
Pravica do štipendije preneha po sklepu Upravnega
odbora sklada z dnem, ko je nastala sprememba, razen v
primeru, ko je štipendist opravil študijske obveznosti pred
iztekom študentskega oziroma absolventskega statusa in se
mu preostali del pripadajoče štipendije po odločbi, izplača v
enkratnem znesku pri naslednjem rednem izplačilu štipendij.
Neupravičeno prejeto štipendijo je štipendist dolžan
vrniti skupaj z zakonskimi obrestmi po veljavni obrestni meri
za dolgoročne kredite. Obresti se ne zaračunajo, če študent
v roku enega meseca od dne, ko je bil pismeno obveščen o
dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira, vrne vse do
tedaj prejete štipendije.
Načini in roki vračila štipendije se določijo z izvensodno poravnavo. Kolikor izvensodna poravnava ni mogoča, je
za reševanje pristojno Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici.

III. MERILA ZA DODELJEVANJE IN DOLOČANJE VIŠINE
ŠTIPENDIJ

15. člen
Višina štipendije za študente in absolvente se določa
na naslednji način:

7. člen
Upravni odbor sklada dela na sejah. Upravni odbor
sklada je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica
članov. Upravni odbor sklada odloča z večino glasov vseh
prisotnih članov. V primeru neodločenega rezultata glasovanja odloči glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika.
8. člen
Predsednik Upravnega odbora sklada ima naslednje
naloge:
– sklicuje in vodi seje Upravnega odbora sklada,
– skrbi za uresničevanje sklepov Upravnega odbora
sklada,
– odgovarja za zakonitost delovanja sklada,
– opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.

10. člen
Štipendije tega sklada so:
– celoletne štipendije za redne študente,
– polletne oziroma celoletne štipendije za absolvente.
11. člen
Štipendije tega sklada lahko pridobijo študenti od vključno II. letnika študija naprej in absolventi, ki:
– imajo vsaj prav dobro (8) poprečno oceno opravljenih izpitov v vseh letnikih študija. Pri tem se upoštevajo izpiti,
ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je
bila oddana vloga za pridobitev štipendije,
– ob vpisu v prvi letnik in v času prejemanja te štipendije praviloma niso starejši od 26 let,
– redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno
opravljanje študijskih obveznosti se šteje, da študent nobeno leto študija ni ponavljal letnika ali prekinil študija. V nasprotnem primeru mora študent predložiti razpoložljivo doku-

povprečna ocena
1. 8,00–8,20
2. 8,21–8,50
3. 8,51–8,90
4. 8,91–9,50
5. 9,51–10,00

število točk
800
900
1.000
1.100
1.300

Vrednost točke znaša 0,073% zajamčenega osebnega
dohodka v Republiki Sloveniji. Vrednost točke za vsako
šolsko leto potrdi na predlog Upravnega odbora sklada župan Občine Slovenska Bistrica s sklepom.
16. člen
V primeru, da je število vlog nad planiranim in v občinskem proračunu zagotovljenim obsegom finančnih sredstev
sklada, Upravni odbor sklada s sklepom ustrezno zviša najnižjo poprečno oceno opravljenih izpitov iz prve alinee
11. člena tega pravilnika.
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17. člen
Štipendije tega sklada se med šolskim letom valorizirajo skladno z gibanjem višine zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji.
IV. DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
18. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Razpis in pogoje za pridobitev štipendije tega sklada pripravi
in objavi Upravni odbor sklada. Razpis traja najmanj 14 dni
od dneva objave, zaključi pa se najkasneje do 15. oktobra
tekočega leta za naslednje študijsko leto.
19. člen
Kandidati za štipendijo morajo predložiti Upravnemu
odboru sklada:
– vlogo za štipendijo z življenjepisom,
– potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami vseh preteklih
let študija,
– potrdilo o vpisu v dodiplomski študijski program na
visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
– izjavo, da ne prejemajo štipendije iz drugega vira,
– izjavo, da lahko štipenditor zbira, posreduje oziroma
javno objavi podatke v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov,
– dokument, iz katerega je razvidno kandidatovo stalno
prebivališče in datum prijave stalnega prebivališča.
20. člen
V roku prispele vloge kandidatov obravnava Upravni
odbor sklada, ki s sklepom določi seznam upravičencev in
višino štipendije za posameznega upravičenca.
21. člen
Prosilci za štipendije tega sklada prejmejo na podlagi
sklepa iz 20. člena tega pravilnika ustrezno odločbo, ki jo
izda Občinska uprava občine Slovenska Bistrica.
22. člen
Zavrnjeni kandidati imajo pravico do vpogleda v seznam upravičencev do štipendije in pravico do pritožbe na
Upravni odbor sklada v 15 dneh po prejemu odločbe. Občinska uprava izda o pritožbi odločbo na podlagi sklepa
Upravnega odbora sklada. Zoper odločbo občinske uprave
je možna pritožba, o kateri odloča župan kot drugostopenjski organ.
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VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Upravni odbor sklada se mora v skladu z določili
5. člena tega pravilnika konstituirati v roku treh mesecev po
konstituiranju občinskega sveta v novem mandatu.
Sedanjim članom Upravnega odbora sklada preneha
mandat z dnem konstituiranja Upravnega odbora sklada po
tem členu pravilnika.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema na Občinskem svetu občine Slovenska Bistrica.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente občine Slovenska Bistrica z dne 27. 9. 1999 in s
spremembami z dne 7. 9. 2000.
Št. 10/032-01/25-17/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

4153.

Pravilnik o odstranjevanju nepravilno ustavljenih
in parkiranih vozil na javnih površinah v Občini
Slovenska Bistrica

Na podlagi 21., 29. in 65. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in
28/01), 16., 17., 18. in 222. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. in
105. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
35/97, 87/97, 73/98 in 31/00), 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99) in
44. in 48. člena odloka o ureditvi cestnega prometa na
območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
28/00) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o odstranjevanju nepravilno ustavljenih
in parkiranih vozil na javnih površinah
v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNI DOLOČBI

V. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
23. člen
Štipendije iz tega sklada se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec.
24. člen
V primeru spremembe višine zajamčenega osebnega
dohodka v Republiki Sloveniji se opravi poračun in se izplača skupaj s prvim rednim izplačilom štipendij po objavi uradnega podatka.

1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in način odvoza,
hrambe in varovanja odstranjenih, nepravilno ustavljenih in
parkiranih vozil na javnih površinah na območju Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
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1. Lastnik vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno
evidentirana kot lastnik vozila.
2. Imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična
oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe
pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba
izkazana.
3. Izvajalec odstranjevanja, hrambe in varovanja vozil (v
nadaljevanju: izvajalec) je pravna ali fizična oseba, s katerim
Občina Slovenska Bistrica sklene pogodbo o odstranjevanju, hrambi in varovanju nepravilno parkiranih in ustavljenih
vozil.
II. ODVOZ, HRAMBA IN VAROVANJE ODSTRANJENIH
VOZIL
3. člen
Odstranitev vozila se odredi, če je vozilo ustavljeno ali
parkirano:
– na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred
prehodom;
– na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti
ali kolesarskem pasu;
– v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega
prečnega roba vozišča;
– na označenem avtobusnem postajališču na vozišču
ali manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
– na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni
prometni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale;
– na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom;
– kadar bi ustavljeno ali parkirano vozilo onemogočalo
dostop za parkiranje drugemu vozilu ali bi onemogočalo
odhod nekemu že parkiranemu vozilu;
– pred vhodnimi vrati dvorišč in garaž, poslovnih prostorov in večjih stanovanjskih zgradb;
– pred prostori, določenimi za posode za smeti in odvoz smeti;
– nad komunalnimi napravami (hidranti, jaški, ipd.), kjer
je to posebej označeno;
– pred vsemi vhodi v gasilske domove;
– na prostoru določenem za dostavo blaga;
– na cesti ali drugi prometni površini, če bi ustavljeno
ali parkirano vozilo oviralo ali onemogočalo izvajanje zimske
službe;
– na označenem parkirnem prostoru za invalide;
– če lastnik ali imetnik uporabe vozila ne zahteva
deblokade vozila kljub obvestilu in odredbi občinskega
redarja.
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7. člen
Izvajalec opravlja dejavnost hrambe, varovanja in vračanja vozil na za to določenem in urejenem poslovnem prostoru. Na poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu označena firma izvajalca, s časom poslovanja in cenikom.
8. člen
Izvajalec odgovarja za morebitne poškodbe ali tatvino
vozila, za čas od pričetka izvajanja odredbe za odvoz vozila
do vračila vozila.
9. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti celodnevno (24-urno) vračanje vozil in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in
tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
10. člen
(izročitev vozila lastniku ali imetniku pravice
uporabe vozila)
Izvajalec izroči vozilo lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po
plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila in na podlagi podpisanega prevzemnega zapisnika.
Imetnik pravice uporabe vozila iz tega člena mora izkazati pravico uporabe vozila z uradno overjeno listino.
11. člen
Za vozilo, ki še ni bilo odstranjeno (ni naloženo na
posebno vozilo), izdana pa je že odredba za odstranitev
vozila mora lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila plačati
izvajalcu polovico stroškov cene odvoza.
12. člen
(cena odvoza in hrambe vozil)
Ceno prevoza in hrambe vozila določi izvajalec po predhodnem soglasju župana Občine Slovenska Bistrica.
13. člen
Zoper kršitelja prometnega reda, po določilih odloka o
ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00), uvede komunalni inšpektor ali občinski redar po uradni dolžnosti mandatno
kazen.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/25-14/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

4. člen
(postopek odstranjevanja vozil)
Odstranjevanje nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil
se opravi na podlagi odredbe občinskega redarja.
5. člen
Odvoz, hrambo in varovanje vozil iz 3. člena opravlja
izvajalec s posebnim vozilom (»pajkom«).
6. člen
Izvajalec na podlagi odredbe občinskega redarja odstrani vozilo in pred odvozom vozila izdela zapisnik o prevzemu vozila in fotografijo vozila. Zapisnik mora vsebovati kraj,
kjer se vozilo nahaja, podatke o tipu vozila in ostale podatke
o stanju vozila ter kraj, datum in uro odvoza vozila.
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4154.

Pravilnik o namestitvi klešč za blokiranje vozil
na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 21., 29. in 65. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in
28/01), 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. in 105. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
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Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97,
73/98 in 31/00), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99), 45. in 48. člena
odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9.
2001 sprejel

PRAVILNIK
o namestitvi klešč za blokiranje vozil na javnih
površinah v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji in način namestitve in odstranitve klešč za blokado napačno ustavljenega ali
parkiranega vozila na javnih površinah na območju Občine
Slovenska Bistrica.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Lastnik vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno
evidentirana kot lastnik vozila.
2. Imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična
oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe
pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba
izkazana.
3. Izvajalec namestitve oziroma odstranitve klešč (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna ali fizična oseba, s katero
Občina Slovenska Bistrica sklene pogodbo o namestitvi in
odstranitvi klešč za blokado oziroma deblokado koles nepravilno parkiranih in ustavljenih vozil na javnih površinah.
3. člen
Odredbo za namestitev in odstranitev klešč za blokado
napačno ustavljenega ali parkiranega vozila izda občinski
redar izvajalcu, če je vozilo ustavljeno ali parkirano:
– na zelenicah, otroških igriščih, parkih;
– na parkirnem prostoru, ki je rezerviran za posebej
določena motorna vozila;
– na prometnih površinah, kjer je s prometno signalizacijo parkiranje in ustavljanje prepovedano;
– na območju kratkotrajnega parkiranja (modra cona).
4. člen
Občinski redar, ki evidentira vozilo ustavljeno ali parkirano na mestu iz 3. člena mora pred izdajo odredbe, s
pisnim obvestilom obvestiti lastnika ali imetnika pravice uporabe vozila, da je vozilo blokirano s kleščami.
Obvestilo in odredba o postavitvi klešč na vozilo se
prilepita na steklo voznikovih vrat vozila. Če tega stekla
vozilo nima, se opozorilo o postavitvi klešč zatakne za brisalec vetrobranskega stekla pred voznikov sedež. S tem je
opozorilo lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila vročeno.
5. člen
Klešče za blokiranje vozila se praviloma namestijo na
sprednje levo kolo vozila, če to ni možno pa na eno izmed
koles.
6. člen
Občinski redar odredi namestitev klešč v delovnem
času redarske službe.
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7. člen
Če lastnik ali imetnik pravic uporabe vozila ne zahteva
deblokade vozila, mora izvajalec po končanju delovnega
časa odredbodajalca, odstraniti klešče. Izvajalec mora o
tem obvestiti občinskega redarja, ki mora izvesti postopek
odstranjevanja vozila s pajkom, v skladu s pravilnikom o
odstranitvi nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil na javnih
površinah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
77/01). Te stroške mora poravnati lastnik ali imetnik pravice
uporabe vozila.
8. člen
(cena stroškov za namestitev in odstranitev klešč
na vozilo)
Ceno stroškov za namestitev in odstranitev klešč na
vozilo določi izvajalec po predhodnem soglasju župana Občine Slovenska Bistrica.
9. člen
Če pride lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila k
vozilu med postopkom namestitve klešč, se klešče na vozilo
ne namestijo, plačajo pa se polovični stroški namestitve
klešč.
10. člen
Izvajalec je dolžan odstraniti klešče po obvestilu občinskega redarja, kolikor lastnik ali imetnik pravice uporabe
vozila predhodno poravna stroške namestitve in odstranitve
klešč.
11. člen
Zoper kršitelja prometnega reda, po določilih odloka o
ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00), uvede komunalni inšpektor ali občinski redar po uradni dolžnosti mandatno
kazen.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/25-13/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

4155.

Pravilnik o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih
površinah v Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 21., 29. in 65. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in
28/01), 17., 18. in 222. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. in 105. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
87/97, 73/98 in 31/00), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99) in 48. člena
odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9.
2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih
površinah v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določa postopek in način odstranjevanja, varovanje ter uničenje zapuščenih vozil, ki se nahajajo na javnoprometnih površinah in drugih javnih površinah ali na cestnem svetu zunaj vozišča.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Zapuščena vozila so vozila, ki so poškodovana,
dotrajana, nepopolna in je očitno, da zanje nihče ne skrbi;
osebna vozila, dostavna tovorna vozila, vlečna vozila in avtobusi, s katerih so odstranjene registrske tablice ali je brez
veljavne registracije, bivalne prikolice, lahki priklopniki in
ostala priklopna vozila vlečnih vozil.
2. Lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe
pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba
izkazana. Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na
pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
3. Izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vozil je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana in
usposobljena za opravljanje tovrstne dejavnosti in s katero
sklene Občina Slovenska Bistrica pogodbo o odstranjevanju, varovanju in uničenju zapuščenih vozil.
4. Pooblaščena uradna oseba je oseba, ki na podlagi
pooblastila določenega s splošnim aktom Občine Slovenska Bistrica izvaja zadeve iz svoje pristojnosti. Pooblaščena
uradna oseba za izvajanje občinskega redarstva je redar, za
izvajanje komunalnega nadzora pa komunalni inšpektor.
5. Nalepka je samolepilno obvestilo, s katerim se obvesti lastnik oziroma imetnik uporabe vozila o prekršku.
II. ODSTRANJEVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL
3. člen
(opozorilu lastniku, odredba o odstranitvi)
Pooblaščena uradna oseba, ki evidentira zapuščeno
vozilo, sestavi uradni zapisnik in z nalepko, ki jo prilepi na
vozilo, v katerem lastnika opozori, da je dolžan v treh dneh
odstraniti zapuščeno vozilo ter da bo v nasprotnem primeru
za zapuščeno vozilo odrejena odstranitev na njegove stroške.
Pooblaščena uradna oseba v postopku odstranjevanja
zapuščenega vozila stori vse potrebno, da ugotovi lastnika
zapuščenega vozila.
Kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja, se odredi takojšnja
odstranitev vozila.
Če lastnik na podlagi opozorila ne odstrani zapuščeno
vozilo, pooblaščena uradna oseba izda odredbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero lastnika zadolži, da vozilo
odstrani v roku 5 dni, sicer bo na njegove stroške odstranjeno in odpeljano v skladišče zapuščenih vozil. V odredbi je
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tudi določen rok, v katerem lahko lastnik odpelje zapuščeno
vozilo iz skladišča in opozorilo, da bo v nasprotnem primeru
vozilo uničeno kot kosovni odpadek. Pooblaščena uradna
oseba nalepi odredbo v nepremočljivi embalaži na vidno
mesto zapuščenega vozila.
Za poškodovano vozilo v prometni nesrečni se z odredbo določi, da mora biti odstranjeno v 24 urah.
Če lastnik odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena
uradna oseba pozvala izvajalca, da odstrani vozilo, mora
lastnik plačati polovico stroškov odvoza.
4. člen
(kosovni odpadek)
Če na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanke
vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se ne glede na določbe tega odloka odredi uničenje vozila kot kosovnega
odpadka.
5. člen
(zapisnik)
Pooblaščena uradna oseba v postopku odstranjevanja
zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila, datum odstranitve, tip vozila in
ostale evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti,
stanje vozila, podatke o znanem lastniku vozila, lokacijo
nahajališča zapuščenega vozila in podatke o pooblaščeni
uradni osebi.
6. člen
(odstranitev zapuščenega vozila)
Izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil na podlagi
odredbe pooblaščene uradne osebe odstrani zapuščeno
vozilo in izdela zapisnik o prevzemu vozila.
Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja vozila.
III. VAROVANJE IN UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
7. člen
(skladišče)
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) varovanje prevzetih zapuščenih
vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje
vozil za čas hrambe.
Na poslovnem prostoru izvajalca mora biti na vidnem
mestu označena firma ter čas poslovanja in postopek izdajanja vozil.
8. člen
(evidenčna knjiga)
Izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vozil morata voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelala
pooblaščena uradna oseba, fotografijo vozila, zapisnik o
prevzemu vozila, podatke o znanem lastniku vozila ter stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
9. člen
(izročitev zapuščenega vozila lastniku)
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil mora v roku
3 dni od prevzema vozila, s priporočeno pošiljko povabiti
lastnika vozila, da naj v roku 7 dni prevzame in odpelje vozilo
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ter ga opozoriti, da bo vozilo prešlo v lastnino Občine Slovenska Bistrica, če ga v roku 45 dni ne bo prevzel.
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu
stroškov odvoza in hrambe vozila ter o tem takoj obvesti
Občino Slovenska Bistrica.
10. člen
Če lastnik vozila, ki je s priporočeno pošiljko povabljen
naj prevzame vozilo v roku 7 dni, ne prevzame vozila v tem
roku, mora izvajalec vozilo čuvati in varovati še 45 dni. Če
lastnik vozila tudi v tem roku ne prevzame, se šteje, da je
vozilo opustil, Občina Slovenska Bistrica pa s tem pridobi
lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.
11. člen
Kadar lastnik vozila izvajalcu pisno izjavi, da vozila ne
želi več imeti v svoji posesti, se šteje, da je vozilo opustil.
Izjava mora biti lastnoročno podpisana s strani lastnika
vozila.
S podpisom pisne izjave pridobi Občina Slovenska
Bistrica lastninsko pravico na zapuščenem vozilu. Stroške
odstranitve in hrambe plača prejšnji lastnik vozila.
12. člen
Kadar priporočena pošiljka, s katero je bil lastnik vozila
povabljen, da prevzame vozilo, ni izkazana, oziroma ni znano lastnikovo bivališče, ravna izvajalec po postopku, ki je
določen v 13. in 14. členu.
13. člen
Kadar lastnik vozila ni znan, mora izvajalec najkasneje v
15 dneh od prevzema vozila, objaviti v dnevnem tisku natančen opis vozila, kraj, iz katerega je bilo vozilo odpeljano v
čuvanje in določiti 45-dnevni rok, v katerem mora lastnik
vozilo prevzeti. Istočasno ga mora opozoriti, da bo v nasprotnem primeru vozilo uničeno kot kosovni odpadek.
14. člen
Če lastnik vozila ne prevzame v roku 45 dni od dneva
objave oglasa v dnevnem tisku, se šteje, da je vozilo opustil.
S potekom roka iz prvega odstavka tega člena pridobi
Občina Slovenska Bistrica lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.
15. člen
Stroške, ki jih je imel izvajalec z opuščenim vozilom
mora poravnati prejšnji lastnik vozila, razen v primeru, kadar
prejšnjega lastnika ni možno ugotoviti.
16. člen
Zapuščeno vozilo, na katerem je Občina Slovenska
Bistrica pridobila lastninsko pravico, izvajalec proda ali
uniči.
Izvajalec mora pred prodajo ali uničenjem vozila pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca.
Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni
dražbi.
Zapuščeno vozilo, ki ni vredno več kot bi znašali stroški
prodaje se uniči.
Del kupnine prodanega vozila, ki presega stroške izvajalca pripada Občini Slovenska Bistrica.
17. člen
(cena prevoza in hrambe zapuščenih vozil)
Ceno prevoza in hrambe zapuščenih vozil določita izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vo-
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zil po predhodnem soglasju župana Občine Slovenska Bistrica.
18. člen
(izterjava stroškov)
Stroške, povezane z odvozom, hrambo in uničenjem
zapuščenega vozila se izterja od lastnika zapuščenega vozila v skladu z veljavno zakonodajo.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila Občina Slovenska Bistrica.
IV. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
19. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega
odloka opravlja občinski komunalni inšpektor.
V. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
(denarna kazen)
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje
posameznik-lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na
javni prometni površini ali drugi javni površini ali v cestnem
svetu zunaj vozišča brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba-lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo v
naravnem okolju, na javni prometni površini ali drugi površini
brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča, z
denarno kaznijo 60.000 SIT pa odgovorna oseba pravne
osebe.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba ali posameznik-izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil ali upravljavec skladišča zapuščenih vozil, če
ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14.
in 17. člena tega odloka.
VI. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določila 15., 16., 17. in 18. člena odloka o javnem redu in
miru Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 47/97),
ki se nanašajo na ravnanje z zapuščenimi vozili.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/25-12/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.
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Št.

TABOR
4156.

Spremembe in dopolnitve pravilnika Občinskega
sveta občine Tabor

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Tabor na
21. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel

4157.

2. člen
V 15. členu se za besedilom “Svetniške skupine, ki jih“
doda besedilo “lahko“.

SKLEP
o zadolžitvi Občine Tabor
1. člen
Občina Tabor se bo dodatno zadolžila za 20 milijonov
tolarjev za izgradnjo poslovne stavbe v Taboru in s tem
pridobitev prostorov za Občinsko upravo občine Tabor.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-01/2001
Tabor, dne 4. junija 2001.

3. člen
V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo “drugih
občinskih organov“.
V drugem odstavku 16. člena se besedilo “Občinski
organi iz prejšnjega odstavka so dolžni“ nadomesti z besedilom “Župan in občinska uprava iz prejšnjega odstavka sta
dolžna“.

Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

4158.
4. člen
V tretjem odstavku 27. člena se črta besedilo “, ki mu
je priloženo gradivo za sejo“.
7. člen
V 44. členu se za besedilom “z večino“ doda besedilo
“opredeljenih“.
8. člen
V 59. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni
tako, da glasi:
“– za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne
službe in kmetijstvo“.
9. člen
V 61. členu se v prvem in četrtem odstavku besedilo
“Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe“ spremeni tako, da glasi “Odbor za gospodarstvo,
varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo“.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega
sveta občine Tabor začnejo veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002/01
Tabor, dne 24. septembra 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

Sklep o zadolžitvi Občine Tabor

Na podlagi 16. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 5. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
56/98), 85. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) ter 4. člena pravilnika o postopkih zadolževanja
občin (Uradni list RS, št. 30/00) ter na podlagi 16. in
109. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99
in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 20. redni seji
dne 4. 6. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Tabor
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Tabor (Uradni
list RS, št. 44/99) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako,
da glasi:
“Svet uporablja pečat občine, ki je določen z odlokom
o istovetnostnih simbolih Občine Tabor.“
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Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Tabor

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 3. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je županja Občine
Tabor sprejela dne 7. 2. 2000

SKLEP
o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor
1. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor (v nadaljnjem besedilu: SPVCP) skrbi za razvijanje
in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne
prometne kulture udeležencev v cestnem prometu, za razvijanje humanitarnih in solidarnih odnosov v prometu ter tesno
sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
2. člen
SPVCP Občine Tabor opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo;
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu – odraslih in otrok;
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja,
pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti;
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– organizira razne vzgojno-preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi;
– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe;
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše;
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Člani SPVCP so predstavniki organov in organizacij,
društev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivo in vzgojno delovanje v cestnem prometu.
SPVCP ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje
Občinski svet občine Tabor.
SPVCP lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih organizacij in skupnosti.
5. člen
Način dela SPVCP ureja poslovnik, ki ga sprejme
SPVCP.
Administrativno-tehnična opravila za SPVCP zagotovi
občinska uprava.
6. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SPVCP se na
podlagi vsakoletnega programa dela SPVCP, zagotovijo v
občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega
dela in nalog pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 340-03/2000-1
Tabor, dne 7. februarja 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

4159.

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Tabor

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), na podlagi
zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95), na podlagi
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00)
in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99
in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 21. redni seji
dne 24. 9. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Tabor

Uradni list Republike Slovenije
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila, pogoji in postopki
za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Tabor.
2. POGOJI ZA PRIDOBITEV FINANČNIH SREDSTEV
2. člen
(vsebine)
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:
– redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini;
– strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulturne dejavnosti;
– projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti.
3. člen
(pogoji)
Finančna sredstva za redno dejavnost lahko pridobijo
nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Tabor;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da je njihova dejavnost področje kulture;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti za katere so registrirani;
– da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
4. člen
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture
iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz
3. člena, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo
predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena.
5. člen
Strokovno izpopolnjevanje kadrov na področju kulture
se sofinancira za strokovnega sodelavca – zborovodja, dirigenta, mentorja društva, ki se sofinancira iz proračunskih
sredstev za redno dejavnost in ima ustrezno strokovno predizobrazbo.
6. člen
Sofinancirajo se projekti, ki so v interesu občine, imajo
značaj kulturne dejavnosti in pomenijo bistveno popestritev
kulturne dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto.
Tovrstne dejavnosti lahko prijavijo vsi v pravilniku že
navedeni izvajalci, samostojni kulturni delavci ali posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. Izjemoma lahko
prijavijo program tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine, v
primeru, da se program izvaja na območju Občine Tabor.
7. člen
(javni razpis)
Izvajalci kulturnih dejavnosti lahko pridobijo občinska
proračunska sredstva na osnovi kandidature na javnem razpisu, ki se objavi v občinskem glasilu.
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Št.

Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija za
izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje županja. Administrativna dela za komisijo zagotovi občinska uprava.
Komisija pregleda na razpis prispele vloge in pripravi
izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev za redno dejavnost, ki jih zagotavlja občinski proračun. Izbor in predlog
delitve razpoložljivih sredstev za redno dejavnost potrdi občinski svet.
Izbor projektov in predlog delitve razpoložljivih sredstev
za projekte s področja kulture, za na javnem razpisu podane
okvirne teme, potrdi občinski svet po predhodni obravnavi
komisije za izvedbo javnega razpisa.
8. člen
(izvajalci)
Županja sklene dogovor z izvajalci kulturnih dejavnosti.
Dogovor opredeljuje obveznosti in dolžnosti med izvajalci
kulturne dejavnosti in občino ter nadzor nad porabo sredstev.
Izvajalci morajo po opredeljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnjevanju prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne
izpolnjujejo obveznosti po dogovoru, se jim ukinejo finančna
sredstva.
Izvajalci oddajo Občini Tabor polletna poročila z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti do 30. 6. tekočega leta.
Celoletna poročila z dokazili o izpolnitvi obveznosti morajo
oddati na Občino Tabor do 31. 12. tekočega leta. Če poročila z dokazili ne bodo posredovali do roka, določenega s
tem pravilnikom, se ne morejo uvrstiti v sofinanciranje programov za naslednje leto.
9. člen
(financiranje)
Finančna sredstva za redno dejavnost se dodeljujejo
dvakrat letno. Sredstva za strokovno izpopolnjevanje se dodeljujejo na podlagi dokazil o plačani kotizaciji, in sicer do
porabe sredstev namenjenih v proračunu za ta namen. Sredstva za, s strani občinskega sveta, potrjene projekte se
dodeljujejo na podlagi dejansko nastalih stroškov (izstavljenih računov), in sicer do porabe sredstev namenjenih v
proračunu za ta namen.
3. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje
kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 720-01/01
Tabor, dne 24. septembra 2001.

Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
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Merila za vrednotenje kulturnih dejavnosti,
ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna
Iz občinskega proračuna se lahko sofinancirajo:
1. redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij;
2. izpopolnjevanje kadrov za področje kulturne dejavnosti;
3. projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj
kulturne dejavnosti.
Upoštevajo se naslednji kriteriji:
– število članov društva, zbora, skupine;
– število rednih vaj;
– število predstavitvenih koncertov, predstav ali prireditve;
– pripravljenost sodelovanja društev na občinskih prireditvah;
– doseženi rezultati na tekmovanjih in ocena kakovosti
izvedenega programa društva.
1. PROGRAM REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV
– Pevski zbori in instrumentalne skupine
Pavšal za materialne stroške se določi za tri skupine,
glede na število članov; kriterij so: I. skupina – od 10 do
18 članov, II. skupina – od 18 do 32 članov, III. skupina –
32 in več članov.
Prizna se maksimalno 60 vaj.;
Rezultat izpolnitve programa je izvedba najmanj enega
predstavitvenega koncerta z najmanj 12 skladbami (6 novih)
in pripravljenost sodelovanja na občinskih prireditvah v posameznem koledarskem letu.
Za dosežene rezultate na regijskem nivoju dobijo pevski zbor ali instrumentalne skupine sredstva v višini 20%
skupnih sredstev namenjenih izvedbi rednega programa pevskega zbora ali instrumentalne skupine. Za dosežene rezultate na republiškem nivoju še dodatnih 20% skupnih sredstev namenjenih izvedbi rednega programa pevskega zbora
ali instrumentalne skupine.
Gledališke skupine
Pavšal za materialne stroške se določi, glede na število
članov; kriterij je najmanj 10 članov.
Prizna se maksimalno 40 vaj.
Rezultat izpolnitve programa je izvedba najmanj ene
gledališke predstave v dolžini najmanj 45 min. in pripravljenost sodelovanja na občinskih prireditvah v posameznem
koledarskem letu.
Za dosežene rezultate na regijskem nivoju dobijo gledališke skupine sredstva v višini 20% skupnih sredstev namenjenih izvedbi rednega programa gledališke skupine. Za
dosežene rezultate na republiškem nivoju še dodatnih 20%
skupnih sredstev namenjenih izvedbi rednega programa gledališke skupine.
Recitacijske in literarne skupine
Pavšal za materialne stroške se določi, glede na število
članov; kriterij je najmanj 10 članov.
Prizna se maksimalno 20 vaj.
Rezultat izpolnitve programa je izvedba najmanj enega
samostojnega literarnega večera v dolžini 45 min. in pripravljenost sodelovanja na občinskih prireditvah v posameznem
koledarskem letu.
Za dosežene rezultate na regijskem nivoju dobijo recitacijske in literarne skupine sredstva v višini 20% skupnih
sredstev namenjenih izvedbi rednega programa recitacijske
in literarne skupine. Za dosežene rezultate na republiškem
nivoju še dodatnih 20% skupnih sredstev namenjenih izvedbi rednega programa recitacijske in literarne skupine.
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2. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KADROV ZA
PODROČJE KULTURNE DEJAVNOSTI
Strokovni sodelavci in strokovno izpopolnjevanje-sofinancirajo se stroški kotizacije:
– za strokovnega sodelavca-zborovodja, dirigenta,
mentorja, glede na njihovo strokovno usposobljenost in članstvo v društvu.
3. PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE IN IMAJO
ZNAČAJ KULTURNE DEJAVNOSTI
Kandidati lahko kandidirajo s projekti, ki pomenijo popestritev kulturnih dejavnosti občine z novostmi in kvaliteto.
V razpisu občina predvidi okvirne teme za projekte. Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa bo projekte pregledala, predstavila občinskemu svetu vse projekte in predlagala občinskemu svetu v sprejem najbolj izvirne projekte.
Izvajalci kulturnih dejavnosti morajo oddati polletna poročila z dokazili o prevzetih obveznostih do 30. 6. tekočega
leta. Celoletna poročila z dokazili o izpolnitvi obveznosti
morajo oddati do 31. 12. tekočega leta. Če poročila z
dokazili ne bodo posredovali do roka, se ne morejo uvrstiti v
sofinanciranje programov za naslednje leto.
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X.
XI.

Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI-X.)

125,000.000
-62,276.196

– Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2000
znaša 64,281.000 SIT
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih
proračuna na koncu leta 2000, se uporabljajo za financiranje izdatkov proračuna leta 2001.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.“
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001
dalje.
Št. 401-011/00-06
Tržič, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

TRŽIČ
4160.

4161.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tržič za leto 2001

Na podlagi odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2001 (Uradni list RS, št. 2/01, 38/01), 3. in 40. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00) ter 18. in 86. člena statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št.15/99, 20/01) je Občinski svet občine Tržič na
17. redni seji dne 26. 9. 2001 sprejel

Odlok o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) ter 8. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/2001), je
Občinski svet občine Tržič na 17. seji dne 26. 9. 2001
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2001

ODLOK
o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič

1. člen
V odloku o proračunu Občine Tržič za leto 2001 (Uradni list RS, št. 2/01 in 38/01) se besedilo 2. člena v celoti
nadomesti z novim, ki se glasi:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

“2. člen
Proračun Občine Tržič za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
1.685,788.683
II. Skupaj odhodki
1.857,564.879
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
-171,776.196
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
1,500.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
17,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) -15,500.000
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna
125,000.000
IX. Odplačilo dolga
0

1. člen
S tem odlokom se določa oblika in vsebina pečatov
organov Občine Tržič, občinske uprave, Občinske volilne
komisije (v nadaljevanju besedila: pečati občine) in pečatov
krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič (v nadaljevanju
besedila: pečati krajevnih skupnosti).
2. člen
S pečati občine in pečati krajevnih skupnosti se potrjuje verodostojnost njihovih aktov, dopisov in dokumentov.
Pečat župana Občine Tržič se lahko uporablja le v
protokolarne namene.
II. OBLIKE IN BESEDILA PEČATOV
3. člen
Pečati občine in pečati krajevnih skupnosti so izdelani
iz gumija, iz kovine ali iz drugega ustreznega materiala in
morajo ustrezati določbam tega odloka.
Žig je pečat, izdelan iz kovine.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Pečati občine in pečati krajevnih skupnosti so okrogle
oblike.
Premer pečatov občine in pečatov krajevnih skupnosti
znaša 35 mm.
Pečati občine in pečati krajevnih skupnosti so obrobljeni z dvema koncentričnima krogoma.
5. člen
V sredini pečatov občine in pečatov krajevnih skupnosti je grb Občine Tržič (v nadaljevanju besedila: grb), ki je
visok 15 mm.
6. člen
V zgornjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečatov
organov Občine Tržič in Občinske volilne komisije je besedilo ‘’OBČINA TRŽIČ’’. V spodnjem delu, ob obodu zunanjega
kroga, je navedeno ime organa Občine Tržič ali Občinska
volilna komisija.
Pečat župana Občine Tržič ima v sredini nad grbom in
pod besedilom ‘’OBČINA TRŽIČ’’ ključ dolžine 7 mm.
Občinska uprava ima v zgornjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečatov besedilo ‘’OBČINA TRŽIČ’’.
V zgornjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečatov
krajevnih skupnosti, je besedilo ‘’KRAJEVNA SKUPNOST’’.
V spodnjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečatov je
navedeno ime krajevne skupnosti, ki pečat uporablja. Pečati
krajevnih skupnosti imajo na sredini, levo od grba, besedilo
‘’OBČINA’’, desno od grba pa besedilo ‘’TRŽIČ’’.
7. člen
Kadar organ Občine Tržič, Občinska volilna komisija,
občinska uprava ali krajevna skupnost uporabljajo več pečatov z istim besedilom, morajo imeti drugi in vsi nadaljnji
pečati v spodnjem delu, pod grbom, zaporedno številko.
8. člen
Poleg pečata, ki je opisan v 4. členu tega odloka,
lahko organi Občine Tržič, Občinska volilna komisija, občinska uprava in krajevne skupnosti uporabljajo tudi mali pečat
premera 20 mm.
Pečat male oblike je obrobljen z enim krogom, velikost
grba je 7 mm, besedilo pa mora odgovarjati določilom 6. in
7. člena tega odloka.
III. EVIDENCA IN HRAMBA PEČATOV
9. člen
Pečate lahko izdelujejo samo izdelovalnice pečatov, ki
imajo za to posebno dovoljenje republiškega organa, pristojnega za upravo.
Izdelovalnica pečatov mora naročniku obenem s pečatom izročiti tudi matrico izdelanega pečata. Naročnik mora
matrice izdelanih pečatov varno hraniti pri sebi ali jih komisijsko uničiti. Komisijsko se uničijo tudi pečati, ki se prenehajo
uporabljati. Uničenje pečata se zabeleži v evidenci pečatov.
10. člen
Občinska uprava mora voditi posebno evidenco o pečatih, ki jih uporabljajo in hranijo organi Občine Tržič, Občinska volilna komisija in občinska uprava. Predsedniki krajevnih skupnosti pa morajo voditi posebno evidenco o pečatih, ki jih uporabljajo in hranijo krajevne skupnosti. Evidenca
pečatov se vodi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v
evidenci vpiše:
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– tekoča številka pečata,
– številka in datum naročila pečata,
– odtis pečata,
– začetek uporabe pečata,
– uporabnik pečata,
– podpis delavca, ki hrani pečat,
– datum, ko je pečat vzet iz uporabe,
– morebitna oprema.
11. člen
Če se pečat občine ali krajevne skupnosti izgubi, se
mora izguba pečata objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in pečat razglasiti za neveljavnega.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Organi Občine Tržič, Občinska volilna komisija, občinska uprava in krajevne skupnosti morajo v skladu z določili
tega odloka spremeniti svoje pečate do 31. decembra
2001.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati drugi,
tretji in četrti odstavek 4. člena odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 069-01/97-10
Tržič, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

4162.

Spremembe statuta Občine Tržič

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in
70/00) je Občinski svet občine Tržič na 17. redni seji dne
26. 9. 2001 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Tržič
1. člen
V statutu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in
20/01) se v prvem odstavku 8. člena črta besedilo: ‘’V
zgornjem delu, ob obodu zunanjih krogov pečata je besedilo ‘’OBČINA TRŽIČ’’. V spodnjem delu, ob obodu zunanjih
krogov pečata je naveden naziv organa občine, občinske
uprave, občinske volilne komisije ali krajevne skupnosti’’.
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’Natančnejšo obliko, vsebino, uporabo in hrambo
pečatov občine opredeljuje poseben odlok.’’
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2. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-015/00-10
Tržič, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

VOJNIK
4163.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vojnik

Na podlagi 42. člena in drugega odstavka 45. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 18. člena statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet
občine Vojnik na 22. seji dne 23. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Vojnik

Uradni list Republike Slovenije
Opremljenost stavbnega zemljišča
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z drugimi akti občine ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče, za
katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena
gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto,
– podlage za izračun komunalnega prispevka.
4. člen
Komunalni prispevek se na območju občine odmerja
na podlagi izračunov komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna ter odmeri posameznim uporabnikom stavbnih zemljišč na podlagi izračunov
komunalnega prispevka izdelanih v okviru programa opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja opremljanja.
Program opremljanja potrdi župan.
5. člen
Na območjih:
– za katera ne obstojajo ustrezne podlage za izdelavo
programa opremljanja,
– ki so komunalno že opremljena,
se komunalni prispevek izračuna na podlagi elementov, določenih s tem odlokom.
II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Namen odloka
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Vojnik ter za priznanje oprostitev in olajšav komunalnega prispevka.
Zavezanci
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta če je za to potrebno povečati zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo ter je za
poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja, tako da se komunalna oskrba izboljša ali na
novo uredi.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na
javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivosti priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne infrastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.

6. člen
V primerih iz 5. člena tega odloka se komunalni prispevek izračuna na podlagi naslednjih elementov:
– lokacije stavbnega zemljišča (Kl)
– namembnosti objekta (Kn)
– površina stavbne parcele, ki je enaka površini stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (Psn)
– izkoriščenost stavbnega zemljišča (Ki)
– povprečni strošek opremljanja stavbnih zemljišč po
posameznih vrstah komunalne opreme (Pxs)
– povprečni stroški izdelave prostorsko-izvedbenih aktov (UD).
7. člen
a) Lokacija
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo korekcijski faktorji po posameznih območjih opremljanja, ki so
odraz:
– dejanskih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč po
območjih opremljanja,
– razvojna strategija občine.
Korekcijski faktorji po območjih so:
I.
II.
III.
IV.
V.

območje Kl =
območje Kl =
območje Kl =
območje Kl =
območje KI=

1,00
0,75
0,60
0,50
0,40

Območja opremljanja stavbnih zemljišč iz prejšnjega
odstavka tega člena pa so naslednja:

Uradni list Republike Slovenije
I. območje obsega naselja:
Vojnik.
II. območje obsega naselja:
Arclin, Ilovca, Ivenca, Višnja vas, Nova Cerkev hišne
številke od 1 do 4 in 13 do 130.
III. območje obsega naselja:
Frankolovo ožji del hišne številke od 1 do 37 in hišne
številke od 40 do 49a, Stražica hišne številke od 1 do 6a,
Bezovica, Bovše, Dedni vrh pri Vojniku, Globoče, Gradišče
pri Vojniku, Jankova, Koblek, Konjsko, Lešje, Pristava, Razgor, Želče, Male Dole hišne številke 1, 2, 3, 4, 44, 45, 76
in 77, Lemberg pri Novi Cerkvi hišne številke od 1 do 4a, 8,
od 12 do 23a, Polže razen št. 20, Razdelj hišne številke 1
do 15, Socka hišne številke od 1 do 1b, 5 do 6 in od 9 do
68, Hrenova hišne številke 20 do 27 in od 35 do 37, Vizore
hišne številke od 1 do 10.
IV. območje obsega naselja:
Frankolovo širši del hišne št. od 38 do 39 ter hišne št.
od 50 do 56, Verpete, Beli Potok, Bezenškovo Bukovje,
Brdce hišne številke od 1 do 9, Črešnjice hišne številke od
1 do 10, Dol pod Gojko, Lindek hišne številke od 1 do 9a,
Lipa hišne številke od 1 do 14 in od 20 do 24/a ter 38,
Podgorje pod Čerinom (razen hišne številke 23), Rakova
Steza, Rove, Stražica od 7 do 33a, Črešnjevec, Gabrovec
pri Dramljah, Hrastnik, Kladnart, Razgorce, Tomaž nad Vojnikom, Male Dole hišne številke, ki niso uvrščene v območje
III, Lemberg hišne številke 5 do 7, od 9 do 11, 22, od 24 do
25, 27, Socka hišne številke od 40 do 46, Hrenova hišne
številke od 14 do 18 in od 28 do 34, Vizore hišne številke
od 11 do 21, Homec hišne številke od 1 do 16, Vine,
Zlateče, Landek hišne številke od 9 do 23, Selce hišne
številke od 8 do 14, Novake hišne številke 1 do 9, Trnovlje
pri Socki hišne številke 5 do 12, od 15 do 16, od 21 do 31,
Čreškova hišne številke od 1 do 15, od 25 do 34, Razdelj
hišne številke 16 do 18, Nova Cerkev hišne številke 5 do
12, Socka hišne številke 2 do 4, od 7 do 8.
Polže 20, Hrenova hišne številke 1 do 13 in 19, Homec hišne številke od 17 do 21, Landek hišne številke 1 do
8, in 24, Selce hišne številke 1 do 7 in 15 do 22, Trnovlje
pri Socki hišne številke 2 do 4, od 13 do 14 in od 17 do 20,
Novake hišne številke 10 do 22, Razdelj hišne številke 19
do 20, Čreškova hišne številke 16 do 24, Straža pri Novi
Cerkvi, Velika Raven
V. območje obsega naselja:
Brdce hišne številke od 10 do 17, Črešnjice hišne
številke od 11 do 16, Lindek hišne številke od 10 do 24,
Lipa hišne številke od 16 do 19 in od 25 do 36, Podgorje
pod Čerinom hišna številka 23, Straža pri Dolu, Zabukovje.
Sredstva zbrana po tem odloku se evidentirajo ločeno
po krajevnih skupnostih in tudi vračajo se nazaj na območje,
na katerem so bila zbrana.
b) Namembnost objekta
8. člen
Korekcijski faktorji po namembnosti objektov so naslednji:
Kn = 1,00 za stanovanjske objekte, gospodarske kleti
z bivalnim prostorom in zidanice,
Kn = 0,85 za stanovanjsko blokovno gradnjo in poslovne objekte
Kn = 0,30 za garaže, kolikor se gradijo kot samostojni
objekti in parkirišča
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Kn = 0,20 za zidane kmetijske gospodarske objekte
Kn = 0,10 za zidane pomožne gospodarske objekte.
c) Izkoriščenost stavbnega zemljišča
9. člen
Izkoriščenost stavbne parcele po tem odloku predstavlja razmerje med površino (neto koristna) objekta (Kpo) in
površino stavbne parcele (Psn):
Ki = Kpo/Psn
Potrebni podatki za izračun Ki bodo povzeti po projektni dokumentaciji. Kolikor iz projektne dokumentacije zahtevani podatki ne bodo razvidni, jih bo pristojna služba občine
ocenila na podlagi veljavne metodologije za oceno vrednosti
stanovanjskih objektov.
Ne glede na izračunano razmerje izkoriščenosti stavbnega zemljišča, bo občina pri izračunu komunalnega prispevka upoštevala le faktorje izkoriščenosti med 0,15 in
2,00.
d) Povprečni strošek komunalne opreme
10. člen
Povprečni strošek komunalne opreme bo določen s
sklepom župana, najkasneje do zadnjega dne v mesecu
februarju za tekoče leto. Letni strošek komunalne opreme
se med letom revalorizira z indeksom za obračun razlik v
ceni gradbenih storitev za ostalo nizko gradnjo.
Povprečni strošek komunalne opreme je izračunan za
komunalno opremljenost, ki zajema: vodovodno omrežje,
mešano kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, električno omrežje, z napajanjem preko trafo postaje, podzemno telefonsko omrežje, asfaltirana cesta s pločnikom in kolesarsko stezo, odvodnjavanje/meteorna kanalizacija, javna
razsvetljava in zelene in rekreacijske površine.
Delež posameznih komunalnih vodov v stroških komunalne opreme je naslednji:
Komunalna oprema
A) Indvidualna raba
+ vodovod
+ kanalizacija
* fekalna
* mešana
B) Splošna raba
+ cesta
* makadamska cesta do 5 m širine
* asfaltirane ceste do 5 m širine
* asfaltirana cesta s pločniki
* asfaltirana cesta s pločniki in koles. stezami
+ parkirišča
+ odvodnjavanje/meteorna kanalizacija
+ javna razsvetljava
+ zelene in rekreacijske površine
C) SKUPAJ A + B

SKUPAJ (koef)
0,500
0,210
0,290
0,105
0,290
0,500
0,250
0,077
0,115
0,173
0,250
0,115
0,048
0,029
0,058
1,000

Pri izračunu komunalnega prispevka se upošteva le
delež tiste javne komunalne infrastrukture (to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe), na
katero bo objekt možno priključiti.
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III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Stroški komunalnega opremljanja (Kpx) pri 100% komunalni opremljenosti z javno infrastrukturo se izračunajo
kot zmnožek:
– povprečnega stroška komunalnega opremljanja (Pxs)
– velikosti stavbnega zemljišča (Psp)
– faktorja lokacije (Kl)
– faktorja namembnosti objekta (Kn)
– faktorja izrabe (Ki)
Kpx = Pxs * Psp * Kl * Kn * Ki
Izračunani stroški komunalnega opremljanja se korigirajo glede na dejansko mogočo priključitev na javno infrastrukturo.
To se izračuna kot sledi:
Kpxd = ∑ (Kpx * dki)
pri tem je:
– Kpxd = dejansko obračunani strošek komunalne
opreme
– Kpx = strošek komunalne opreme pri 100 opremljenosti stavbne parcele
– dki = delež posameznih vodov in naprav javne komunalne infrastrukture, opredeljen v 10. členu tega odloka.
12. člen
V ostalih primerih (prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, nadomestne gradnje) se komunalni prispevek
izračuna na podlagi ugotovitve razlike med stroški opremljanja izračunanih pri obstoječem in novo predvidenem izkoristku stavbne parcele.
V primeru spremembe namembnosti objekta se upošteva le tista vrsta komunalne opreme, za katero je potrebno
povečati priključke oziroma njeno zmogljivost, in sicer v
deležu, za kolikor se povečajo priključki oziroma zmogljivost.
IV. POSTOPEK ODMERE, PLAČILA TER OPROSTITVE
IN OLAJŠAVE
13. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri z odločbo občinska uprava na njegovo zahtevo.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov
izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.
14. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi
dokumentacije, ki jo mora investitotr predložiti za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD).
V primeru da iz uporabnikove dokumentacije niso razvidni vsi elementi potrebni za izračun, se izračun opravi na
podlagi ocene in se upošteva kot akontacija do končnega
obračuna.
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15. člen
Pri izračunu dejanske razpoložljivosti komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati načelo enake obremenitve
za vse uporabnike na istem območju opremljanja.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za
vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in
naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt
možno priključiti.
V primeru izgradnje javne komunalne infrastrukture, ki
je za določeno območje nova, se dodatna obremenitev uporabnikov opravi na podlagi sprejetega programa opremljanja. S programom določenim povprečnim stroškom opremljanja za novo zgrajeno omrežje se obremenijo tako novi, kot
tudi obstoječi uporabniki prostora na tangiranem območju.
V primeru, da določeni uporabnik stavbnega zemljišča
s svojimi zahtevami po zmogljivostih komunalne opreme presega možnosti opredeljene s prostorsko-ureditveno dokumentacijo, ga bremenijo vsi stroški, ki presegajo možnosti
veljavne prostorske dokumentacije.
16. člen
Za izgradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih
in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik
občinskega proračuna, se komunalni prispevek odmeri in
zavezanec v skladu z investicijskim programov v celoti ali
delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
17. člen
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim
sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi
naravne nesreče, vendar le v obsegu obstoječe velikosti
priključka oziroma zmogljivosti.
Ta olajšava se upošteva, v kolikor je to sestavni del
programa za odpravo škode, ki ga sprejme občinski svet.
18. člen
V primeru, da investitor z ustrezno dokumentacijo (potrdilo o plačilu samoprispevka ali drugih prispevkov, iz katere je možno razbrati: namen plačila, višina plačila, uporabnik
sredstev, datum plačila) dokaže, da je v zadnjih 10 letih
vlagal sredstva v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na
območju, za katero se opravi izračun komunalnega prispevka se mu prizna olajšava pri odmeri komunalnega prispevka,
največ do višine vlaganj v posamezno vrsto javne infrastrukture. Višina olajšave se določi v dejansko vloženi višini,
korigirani z indeksom gibanja cen v gradbeništvu. V primeru
nejasnosti se pridobi pisno mnenje krajevne skupnosti.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
odmeri komunalnega prispevka izven ureditvenih območij
št. 1105-8/98-2 z dne 9. 9. 1998.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 543/5-2001/7
Vojnik, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
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DRŽAVNI ZBOR

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4103. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni službi (ZDS-F)
8045
4104. Zakon o preprečevanju pranja denarja
(ZPPDen-1)
8045
4105. Zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (ZZLPPO-B)
8053
4106. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C)
8054
4107. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje
škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ)
8055
4108. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnih financah (ZJF-B)
8056
4109.– Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo
8058
4116.
–8059

4127. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za september
2001
8094

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4117. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
8060

VLADA
4118. Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje
rudnika urana, d.o.o.
4119. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje
vode iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce–Naklo
4120. Uredba o ukrepih proti Talibanom (AFGANISTAN)
4121. Uredba o ukrepih proti UNITA (ANGOLA)
4122. Uredba o ukrepih proti Iraku

8060
8064
8065
8067
8073

MINISTRSTVA
4123. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za
katera je bilo od 16. 3. 2001 do 30. 9. 2001
izdano dovoljenje za promet
8074

USTAVNO SODIŠČE
4124. Odločba o delni razveljavitvi zakona o nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi
8087
4125. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča
št. VIII Ips 157/98 z dne 27. 10. 1998, Višjega
delovnega in socialnega sodišča št. Psp 53/98
z dne 28. 5. 1998 in Delovnega in socialnega
sodišča v Ljubljani št. Ps 934/96 z dne 11. 2.
1998 in o odpravi odločb Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje št. 4018033 z dne 9. 7.
1996 in 26. 4. 1996 ter vrnitev zadeve v novo
odločanje
8091
4126. Odločba o ugotovitvi, da pravilnik o določanju plač
in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna, članom sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta ni v neskladju z zakonom
8093

OBČINE
DIVAČA
4128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2000
8095
HRASTNIK
4129. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221
Trbovlje–Hrastnik, R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik–ost čez Savo pri
»Riklovem mostu« v Hrastniku
4130. Program priprave zazidalnega načrta industrijske
cone Podkraj
4131. Program priprave ureditvenega načrta Resnica
S-5
4132. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Dirmajerjev hrib – PUP 5
4133. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje bivši Petrol – PUP 6

8095
8096
8097
8098
8099

KRANJ
4134. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v
Mestni občini Kranj
8100
4135. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj
8104
4136. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
8106
MEDVODE
4137. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode
8107
METLIKA
4138. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2001
8108
4139. Odlok o priznanjih Občine Metlika
8108
MURSKA SOBOTA
4140. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o.
4141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
4142. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala d.o.o.
4143. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta

8109
8111
8112
8112

POSTOJNA
4144. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna
8113
4145. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
8116
PREBOLD
4146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prebold za leto 2000
8116
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4147. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Prebold za leto 2001
8116
4148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 8117
ROGATEC
4149. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec
8117
SLOVENSKA BISTRICA
4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
4151. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih
prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
4152. Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
4153. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno ustavljenih
in parkiranih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
4154. Pravilnik o namestitvi klešč za blokiranje vozil na
javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
4155. Pravilnik o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih
površinah v Občini Slovenska Bistrica
TABOR
4156. Spremembe in dopolnitve pravilnika Občinskega
sveta občine Tabor
4157. Sklep o zadolžitvi Občine Tabor
4158. Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor
4159. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor

8123

8125
8128
8130
8131
8132

8135
8135
8135
8136

TRŽIČ
4160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001
8138
4161. Odlok o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič
8138
4162. Spremembe statuta Občine Tržič
8139
VOJNIK
4163. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vojnik

8140

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

