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1859. Odlok o izvolitvi podpredsednika Državnega
zbora Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 48. člena in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 23. aprila 2002 sprejel

O D L O K
o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

Republike Slovenije

Za podpredsednika Državnega zbora Republike Slove-
nije se izvoli Valentin Pohorec.

Št. 020-02/92-27/141
Ljubljana, dne 23. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1860. Odlok o imenovanju petih članov Sveta RTV
Slovenija

Na podlagi 1. točke 16. člena zakona o Radioteleviziji
Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94 - popravek,
73/94 - odločba US, 88/99, 90/99 - popravek, 113/2000
- odločba US, 35/2001 - ZMed in 79/2001) ter dvanajste
alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Repu-
blike Slovenije na seji dne 24. aprila 2002 sprejel

O D L O K
o imenovanju petih članov Sveta RTV Slovenija

V Svet RTV Slovenija se imenujejo za člane:
dr. Anton JEGLIČ,
Jožef JERAJ,
dr. Vladimir MIHELJAK,

Jože OSTERMAN,
Petra ŠKOFIC.

Št. 010-01/90-5/2
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1861. Odlok o imenovanju petih članov Nadzornega
odbora RTV Slovenija

Na podlagi prvega odstavka 24. člena zakona o Radio-
televiziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94 - popra-
vek, 73/94 - odločba US, 88/99, 90/99 - popravek,
113/2000 - odločba US, 35/2001 - ZMed in 79/2001) ter
dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 2002 sprejel

O D L O K
o imenovanju petih članov Nadzornega odbora

RTV Slovenija

V Nadzorni odbor RTV Slovenija se imenujejo za člane:
dr. Alja BRGLEZ,
Nikola DAMJANIČ,
dr. Tomaž KALIN,
Alfred KILLER,
Alfred ŠARLAH.

Št. 010-01/90-5/3
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

DRŽAVNI ZBOR



Stran 3826 / Št. 39 / 6. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

1862. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta
za telekomunikacije

Na podlagi 117. člena zakona o telekomunikacijah
(Uradni list RS, št. 30/2001) ter dvanajste alinee drugega
odstavka 48. člena, 172. in 174. člena poslovnika Državne-
ga zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 24. aprila 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta

za telekomunikacije

I
Odlok o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije (Uradni

list RS, št. 56/2001) se v besedilu IV. točke spremeni v
naslednjem:

razreši se:
Franc LENKO;
imenuje se:
Izidor SODJA.

II
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 326-08/94-3/46
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1863. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za poslovnik

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena,
124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. aprila 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za poslovnik

I
V odloku o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije za poslovnik (Uradni list RS, št.
109/2000 in 3/2001) se:

- besedilo II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
dr. Jožef BERNIK, Poslanska skupina Nove Slovenije;
izvoli se:
za člana:
Alojz SOK, Poslanska skupina Nove Slovenije.

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

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/2
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA

1864. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o
določitvi minimalne odkupne cene kravjega
mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru
ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki

Na podlagi drugega odstavka 8. člena v zvezi s
16. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi
minimalne odkupne cene kravjega mleka

za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve
trga z mlekom in mlečnimi izdelki

1. člen
Uredba o določitvi minimalne odkupne cene kravjega

mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z
mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 15/01 in
23/01) preneha veljati 1. julija 2002.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 388-09/2001-3
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1865. Odločba o imenovanju Marte Durnik Vukelić

Na podlagi prvega odstavka 17. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Re-
publike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
111-1/02 z dne 28. 3. 2002, na 70. seji dne 11. 4. 2002
sprejela naslednjo
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O D L O Č B O

Marta Durnik Vukelić, rojena 4. 8. 1956, zaposlena
kot notarska kandidatka - notarska namestnica pri notarki
Lauri Čemelj, se imenuje na funkcijo pomočnice okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi
Gorici.

Št. 115-17/2002
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1866. Odredba o spremembah odredbe o določitvi
števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov
v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in
tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00, 26/01) izdaja minister
za pravosodje

O D R E D B O
o spremembah odredbe o določitvi števila
strokovnih sodelavcev, sodnih referentov

v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev
in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih

I
V odredbi o določitvi števila strokovnih sodelavcev,

sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev
in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih (Uradni list RS, št.
83/94, 7/95, 14/97, 61/98, 92/99, 35/00, 79/00 in
88/01) se v točki I.:

- pod zaporedno številko 20 (Okrajno sodišče v Ljublja-
ni) druga alinea spremeni tako, da se glasi:

“27 referentov v zemljiški knjigi in vodjo,“,
tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
“151 administrativnih delavcev ter“.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 163-1/01
Ljubljana, dne 22. aprila 2002.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

1867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvrševanju pripora

Na podlagi prvega odstavka 84. člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 72/98) in 27. člena zakona o spremem-

bah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Uradni
list RS, št. 111/01) izdaja minister za pravosodje

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

o izvrševanju pripora

1. člen
V pravilniku o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št.

36/99) se v prvem odstavku 2. člena:
– v drugi alinei 1. točke za besedo “mesto,“ doda

besedilo: “(samo priporniki)“;
– v 3. točki za besedo “Gradcu“ vejica nadomesti s

piko in doda besedilo: “ali Okrožno sodišče v Murski Soboti
(samo pripornice)“, v prvi alinei te točke pa za besedo “So-
bota“ doda besedilo “(samo priporniki)“;

– v 4. točki za besedo “Koper“ črta besedilo: “(samo
pripornice)“, za besedo “Gorici“

pa doda besedilo: “(samo pripornice)“;
– v 5. točki za besedo “Ljubljani“ postavi vejica in črta

beseda “in“, za besedo
“Kranju“ pa pika nadomesti z vejico in doda besedilo

“Novem mestu in Krškem.“.

2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen ki se glasi:

“21. a člen
Zavodi in oddelki zavodov, v katerih sestavi so tudi

oddelki za pripor, pošiljajo upravi statistične podatke o pri-
pornikih na posebnih statističnih obrazcih, ki so določeni s
tem pravilnikom, in sicer:

1. dnevne statistične podatke o dnevnem številčnem
stanju pripornikov in pridržanih oseb;

2. trimesečne statistične podatke na obrazcu IK-18, ki
je določen s tem pravilnikom.

Zavodi morajo upravi vsak dan do 10. ure poslati dnev-
ne statistične podatke prejšnjega dne. Statistične podatke
na dan praznika, nedelje in dela prostih dni morajo zavodi
poslati upravi naslednji delovni dan.

Trimesečne statistične podatke na obrazcu IK-18 mo-
rajo zavodi poslati upravi najkasneje do petnajstega dne v
prvem mesecu naslednjega trimesečja.

Letne statistične podatke za preteklo leto na obrazcu
IK 18 morajo zavodi poslati upravi najkasneje do 15. januar-
ja naslednjega leta.

Obrazec iz tega člena je sestavni del pravilnika in je
objavljen skupaj z njim.“.

3. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Upravnik zavoda sme pripornika prerazporediti v drug

bivalni prostor tudi, če to narekujejo razlogi varnosti, ohra-
njanja reda in discipline. Na željo pripornika ga upravnik
zavoda lahko prerazporedi v drug bivalni prostor, če to do-
puščajo prostorske razmere in če prerazporeditev ne bo
škodovala kazenskemu postopku.“.

4. člen
V 32. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Če pripornik v zavodu huje zboli ali je zaradi hujše

bolezni oziroma poškodbe odpeljan na stacionarno zdravlje-
nje v zdravstveno organizacijo zunaj zavoda, mora upravnik
zavoda o tem takoj obvestiti bližnjega sorodnika oziroma
osebo, ki jo je pripornik že prej določil za tak primer.“.
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5. člen
V 43. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Upravnik zavoda lahko pripornika začasno odstrani z

dela tudi, če ovira delovni proces ali kako drugače moti
druge pri delu.“.

6. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Dan, čas in trajanje obiskov se določi s hišnim re-

dom.“.

7. člen
V 47. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Priporniku, ki je na zdravljenju v zdravstveni organiza-

ciji zunaj zavoda se obisk omogoči v skladu z bolnišničnimi
pravili oziroma dovoljenjem pristojnega sodišča. Če je pri-
stojno sodišče odredilo varovanje pripornika, nadzira obisk
v pogledu varnosti ter reda in discipline paznik, ki pripornika
varuje.“.

8. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pisma, ki jih pripornik piše zagovorniku ali ta priporni-

ku, je treba izročiti oziroma odposlati naslovniku še istega
dne oziroma prvi naslednji delovni dan.

Preiskovalni sodnik določi z odredbo, s katero odredi
nadzor pisemskih in drugih pošiljk ter drugih stikov priporni-
ka z osebami zunaj zavoda, tudi način in obseg nadzora.

Nadzor iz prejšnjega odstavka opravlja pristojna oseba
sodišča, določena v odredbi preiskovalnega sodnika.

Če je preiskovalni sodnik s pisnim sklepom odredil
nadzor pisemskih pošiljk, ki jih pripornik pošilja ali so na-
slovljene nanj, jih zavod takoj po sprejemu izroči sodišču, ki
je nadzor odredilo.

Priporniku, ki nima sredstev, zagotovi zavod vse potre-
bno za pisanje prošenj in pritožb, dopisovanje z zagovorni-
kom in bližnjimi sorodniki.“.

9. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:

“50.a člen
Če je podan utemeljen sum, da so v pisemski pošiljki,

za katero preiskovalni sodnik ni odredil nadzora, predmeti ki
jih pripornik po ZKP in tem pravilniku ne sme posedovati,
lahko upravnik zavoda odredi pregled take pošiljke. Pregled
pošiljke opravi pooblaščena uradna oseba, ki jo določi uprav-
nik zavoda.

Pregled iz prejšnjega odstavka se lahko opravi s pomo-
čjo ustreznih tehničnih sredstev oziroma tako, da pripornik
odpre pisemsko pošiljko v navzočnosti pooblaščene uradne
osebe zavoda, pri čemer le-ta ne sme prebirati vsebine
pisemske pošiljke.

Pooblaščena uradna oseba mora pri vsakem pregledu
pisemske pošiljke sestaviti zapisnik, v katerem navede ime
in priimek pripornika, ki mu je bila pošiljka poslana, ime in
priimek pošiljatelja pisemske pošiljke, če sta napisana na
zunanji strani ovojnice, razloge za pregled ter druge ugotovi-
tve. Zapisnik se vloži v pripornikov osebni spis.

Če se v pisemski pošiljki odkrijejo predmeti ali stvari, ki jih
pripornik ne sme imeti pri sebi, jih delavec, ki jih je odkril,
začasno odvzame in izroči upravniku zavoda ali drugemu poo-
blaščenemu delavcu ter o odvzemu priporniku izda potrdilo.“.

10. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za stike z osebami zunaj zavoda lahko pripornik na

svoje stroške uporablja zavodski telefon. S hišnim redom
zavoda se določi čas, v katerem je možna uporaba telefona,
in trajanje telefonskega pogovora pripornika.

Če preiskovalni sodnik odredi nadzor nad telefonskimi
pogovori pripornika, določi tudi način in obseg nadzora.

Pripornik mora biti vnaprej seznanjen z načinom in
obsegom nadzora telefonskih pogovorov.“.

11. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če je podan utemeljen sum, da je pripornik med pre-

stajanjem pripora storil kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, upravnik zavoda o tem obvesti
pristojno policijsko upravo in sodišče, ki je zoper pripornika
odredilo pripor.“.

12. člen
V prvem odstavku 71. člena se za besedo “zavoda“

postavi pika, ostalo besedilo pa črta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 792-1/99
Ljubljana, dne 23. aprila 2002.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje



Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 6. 5. 2002 / Stran 3829



Stran 3830 / Št. 39 / 6. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

1868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in
šolah v plačilne razrede

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Urad-
ni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99 in
98/99) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport v sogla-
sju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in mi-
nistrom za finance

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

o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah
v plačilne razrede

1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah

v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94, 49/95, 66/96,
54/99, 2/01 in 19/01) (v nadaljevanju: pravilnik) se drugi
odstavek 5. člena črta.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi od-
stavek, se črta besedilo “in drugega”.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
Besedilo drugega odstavka 6. člena pravilnika se spre-

meni tako, da se glasi:
“Izjemoma lahko zaposleni v primerih, določenih s tem

pravilnikom, napreduje hkrati za največ dva plačilna razreda.”.

3. člen
Besedilo 16. člena pravilnika se spremeni tako, da se

glasi:

16. člen
(izjemna napredovanja)

“Izjemoma lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj
100% preseže skupno število točk, potrebnih za napredova-
nje za en plačilni razred, in je nadpovprečno delovno uspe-
šen hkrati za največ dva plačilna razreda, pri čemer je za
vsako 100% preseganje števila točk možno napredovati za
en plačilni razred.

Predlog za napredovanje iz prvega odstavka tega člena
poda zaposleni ravnatelju v pisni obliki.”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0295/2000
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

Soglašata!

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino in
socialne zadeve

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

1869. Pravilnik o načinu dela Strokovnega sveta za
preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz
krvi

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena zakona o pre-
skrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za
zdravje

P R A V I L N I K
o načinu dela Strokovnega sveta za preskrbo

s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet urejanja)

S tem pravilnikom se podrobneje ureja način dela Stro-
kovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdra-
vili iz krvi (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).

2. člen
(sedež, žig)

Sedež strokovnega sveta je pri Ministrstvu za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.

Komisija ima svoj žig z napisom: Republika Slovenija –
Ministrstvo za zdravje – Strokovni svet za preskrbo s krvjo,
krvnimi pripravki in zdravili iz krvi.

3. člen
(uradni jezik)

Strokovni svet posluje v slovenskem jeziku.

II. SESTAVA IN NAČIN IMENOVANJA STROKOVNEGA
SVETA

4. člen
(sestava)

Strokovni svet sestavljajo predsednik in deset članov.

5. člen
(način imenovanja)

Predsednika in člane strokovnega sveta s sklepom ime-
nuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu:
minister) izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za
zdravje, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medici-
no, transfuzijskih oddelkov pri bolnišnicah v Republiki Slo-
veniji, Rdečega križa Slovenije, organizacije hemofilikov,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sredstev
javnega obveščanja.

Strokovni svet ima tudi namestnika predsednika, ki ga
strokovni svet izvoli izmed članov strokovnega sveta z večino
glasov njegovih članov.

6. člen
(trajanje mandata)

Strokovni svet se imenuje za štiri leta in je lahko ponov-
no imenovan.

Nobeden izmed članov strokovnega sveta ne more biti
njegov član več kot dva mandata.
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III. PRAVILA ZA DELOVANJE

7. člen
(način dela)

Strokovni svet je pri svojem delu samostojen in neodvi-
sen.

8. člen
(kvorum)

Strokovni svet je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj
polovica njegovih članov.

9. člen
(seje, sprejemanje sklepov)

Strokovni svet dela in odloča na sejah. Seje sklicuje in
vodi predsednik strokovnega sveta, ob njegovi odsotnosti
ali zadržanosti pa tudi namestnik predsednika strokovnega
sveta.

Seje strokovnega sveta se sklicujejo po potrebi, naj-
manj pa trikrat na leto in so namenjene oblikovanju nacional-
ne politike in strategije preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in
zdravili iz krvi (v nadaljnjem besedilu: preskrba s krvjo) v
Republiki Sloveniji, sprejemanju programov preskrbe s krvjo
v Republiki Sloveniji za tekoče leto in nadziranju njihovega
uresničevanja.

Predsednik ali namestnik predsednika strokovnega sve-
ta skliče sejo ali pa se, v nujnih primerih, odloči za dopisno
ali telefonsko obravnavo določenega vprašanja.

Predsednik ali namestnik predsednika strokovnega sve-
ta pošlje skupaj z vabilom na sejo tudi dnevni red slednje,
zapisnik prejšnje seje strokovnega sveta ter, če je to v
posamičnem primeru smotrno in mogoče, tudi gradivo, ki
bo obravnavano na seji.

Člani strokovnega sveta na začetku seje odločajo o
predlaganem dnevnem redu, lahko pa tudi vsak od članov
strokovnega sveta predlaga njegovo dopolnitev oziroma
spremembo. Vsebina dnevnega reda se potrdi s sklepom
strokovnega sveta.

Na seji strokovnega sveta se piše zapisnik. Ta mora
vsebovati bistvene sestavine razprave ter sprejete sklepe.
Člani strokovnega sveta na začetku vsakokratne seje po
potrditvi dnevnega reda obravnavajo vsebino zapisnika s
prejšnje seje in o njem odločijo s sklepom.

10. člen
(ločeno mnenje)

Član strokovnega sveta, ki se ne strinja s sklepom, ki
ga je sprejel strokovni svet, lahko svoje stališče pojasni v
ločenem mnenju, ki mora biti obrazloženo. V sklepu se
opozori na ločeno mnenje člana strokovnega sveta, ta pa se
priloži zapisniku seje, na kateri je bil sprejet sklep, s katerim
se član strokovnega sveta ne strinja.

11. člen
(javnost dela)

Delo strokovnega sveta je javno, kar zagotavlja že nje-
gova sestava. Če dnevni red seje vsebuje gradiva zaupne
narave ali pa je zaprtost seje nujna zaradi vprašanj etične
narave, se taka vprašanja obravnavajo na seji, zaprti za
javnost.

12. člen
(način odločanja)

Strokovni svet odloča z večino glasov prisotnih članov
o obravnavanem vprašanju na podlagi predloženih gradiv,

načrtov, dokumentov, mnenj in poročil strokovnjakov ter
drugih posameznikov, tesno povezanih s preskrbo s krvjo v
Republiki Sloveniji.

Po potrebi lahko strokovni svet na sejo povabi kogar-
koli, katerega mnenje bi po oceni strokovnega sveta lahko
vplivalo na preskrbo s krvjo v Republiki Sloveniji.

Če strokovni svet ugotovi potrebo po dodatnem mne-
nju, lahko zanj zaprosi strokovnjake ustreznih strok.

13. člen
(varstvo osebnih podatkov)

Podatke, ki jih strokovni svet pri svojem delu pridobi in
katerih narava je taka, da zahteva posebno varstvo, je potre-
bno obravnavati in shranjevati v skladu z določbami zakona
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in
57/01).

Podatke iz prejšnjega odstavka morajo člani strokovne-
ga sveta varovati kot poklicno skrivnost, celotna dokumenta-
cija zaupne narave pa se hrani v primerno varovanem arhivu
Ministrstva za zdravje.

14. člen
(letna poročila)

Strokovni svet poroča o svojem delu ministru enkrat na
leto v obliki pisnega poročila, ki ga pripravi predsednik stro-
kovnega sveta. Letno poročilo obravnava in sprejema stro-
kovni svet na eni izmed svojih sej pred njegovo oddajo.

Po potrebi lahko predsednik strokovnega sveta mi-
nistra o določenih vprašanjih nujne narave obvesti kadarkoli.

15. člen
(dokumentacija in arhiv)

Strokovni svet vodi o svojem delu dokumentacijo, ki je
arhivirana za neomejeno obdobje, pri Ministrstvu za zdravje.
O tem, kaj iz dokumentacije zaupne narave, se lahko sporo-
či predstavnikom sredstev javnega obveščanja, odloči pred-
sednik strokovnega sveta. Pri tem upošteva določbe Zako-
na o varstvu osebnih podatkov. V primeru dvoma o tem
vprašanju odloča strokovni svet.

16. člen
(administrativne naloge)

Administrativne naloge za strokovni svet zagotavlja Mi-
nistrstvo za zdravje.

IV. KONČNA DOLOČBA

17. člen
(objava in veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 5811-1/01
Ljubljana, dne 22. aprila 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje
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1870. Odločba o priznanju veljavnosti ES listinam o
skladnosti in preskusnim poročilom, izdanim v
skladu z zahtevami direktive ES o tlačni opremi

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o te-
hničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
(Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministri-
ca za gospodarstvo, po uradni dolžnosti, naslednjo

O D L O Č B O

1
Prizna se veljavnost ES listinam o skladnosti in presku-

snim poročilom, izdanim v skladu z zahtevami direktive ES o
tlačni opremi (97/23/EC). ES listine o skladnosti veljajo, če
jih je sestavil priglašeni organ s seznama priglašenih orga-
nov Komisije ES.

ES izjave o skladnosti, ki jih je sestavil proizvajalec,
veljajo za proizvode, skladne s pravilnikom o tlačni opremi.

Dobavitelj mora na zahtevo pristojnih organov predložiti
kopije originalov ustreznih ES listin o skladnosti, ki so jih
izdali priglašeni organi iz 2. točke in kopijo originala ustrez-
ne proizvajalčeve ES izjave o skladnosti ter njen slovenski
prevod podpisan s strani pooblaščene osebe dobavitelja.

2
Seznam priglašenih organov, ki so na dan izdaje te

odločbe priglašeni Komisiji ES, je vsebovan v prilogi te
odločbe, ki je njen sestavni del. Vpogled v ažuriran seznam
priglašenih organov je omogočen pri Ministrstvu za gospo-
darstvo.

3
Ta odločba velja za vse dobavitelje s sedežem v Re-

publiki Sloveniji, ki dajejo v promet oziroma v uporabo
tlačno opremo, ki mora izpolnjevati zahteve pravilnika o
tlačni opremi.

4
Ta odločba velja do pristopa Republike Slovenije k

Evropski skupnosti ali do uveljavitve ustreznega mednaro-
dnega sporazuma.

Št. 341-5/2002
Ljubljana, dne 9. aprila 2002.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo
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USTAVNO SODIŠČE

1871. Odločba o ugotovitvi neskladnosti uredbe o
gojenju navadne konoplje z ustavo z učinkom
razveljavitve in o razveljavitvi določb o prekršku

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopajo dr. B. B., C. C. in Č. Č.,
odvetniki v Z., na seji dne 18. 4. 2002

o d l o č i l o:

1. Prva alinea prvega odstavka 7. člena uredbe o goje-
nju navadne konoplje (Uradni list RS, št. 34/98) in alinea
1. točke prvega odstavka 4. člena, ki se glasi: “podpisano
izjavo, da bo zagotovil varovanje posevka zaradi preprečeva-
nja morebitnih zlorab, in da bo nosil vse stroške nadzora
nad pridelavo, ki ga opravljajo pristojni inšpekcijski organi in
izvedenci,” sta bili v neskladju z ustavo. Ta ugotovitev ima
učinek razveljavitve.

2. Odločba Senata za prekrške, št. Pp 6112/98 z dne
12. 11. 1998 in odločba sodnika za prekrške Ljubljana, št.
P-34821/98 z dne 9. 9. 1998 se razveljavita.

3. Postopek o prekršku v zadevi, št. P-34821/98 So-
dnika za prekrške Ljubljana zoper obdolženega A. A. se
ustavi.

4. Stroški postopka o prekršku v zadevi iz prejšnje
točke bremenijo proračun.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik je bil v postopku o prekršku kaznovan zara-

di prekrška po uredbi o gojenju navadne konoplje (v nadalje-
vanju: uredba), ker svojih nasadov konoplje ni zavaroval
pred morebitnimi zlorabami. Izrečena mu je bila denarna
kazen 100.000 tolarjev in varstveni ukrep odvzema predme-
tov – že zasežene konoplje z nalogom za njeno uničenje. V
ustavni pritožbi navaja, da so organi za prekrške samovoljno
razlagali pravno normo, ki določa znake prekrška, in s tem
kršili načelo zakonitosti v kazenskem pravu (28. člen ustave)
ter načela pravne države (2. člen ustave). Ta načela naj bi
bila kršena tudi zato, ker noben predpis ne določa, na
kakšen način je treba zavarovati nasad. Izrek varstvenega
ukrepa odvzema in uničenja nasada konoplje naj bi bil brez
pravne podlage. Meni, da konoplja ni bila uporabljena ali
namenjena za prekršek niti ni s prekrškom nastala, za goje-
nje konoplje pa naj bi imel vsa potrebna dovoljenja.

2. Iz odločbe sodnika za prekrške izhaja, da pritožnik
enega od svojih nasadov konoplje (pri svoji vikend hiši) ni
varoval na noben način, drugi nasad pa je bil obdan z
obrobo iz koruze in sončnic. Sodnik za prekrške je zavzel
stališče, da takšen način varovanja ne onemogoča morebit-
nih zlorab. Kot podlago za izrek varstvenega ukrepa odvze-
ma predmetov je navedel 37. člen zakona o prekrških (Ura-
dni list SRS, št. 25/83 in nasl. – v nadaljevanju: ZP), ukrep
pa je utemeljil z razlogi splošne varnosti. Senat za prekrške
je takšna stališča potrdil.

3. Ustavno sodišče je vpogledalo spis sodnika za pre-
krške Ljubljana, št. P-34821/98. Iz spisa izhaja, da je dne
28. 7. 1998 kmetijska inšpektorica opravila ogled nasadov
in podala mnenje, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih zahteva
uredba, in da zaradi nejasnega termina “varovanje posevkov
zaradi morebitnih zlorab” ter zato, ker zlorabe niso ugotov-
ljene, pridelovanje konoplje s kmetijskega stališča ni spor-
no. Dne 29. 7. 1998 je UNZ Novo mesto opravila zaseg
nasadov in podala predlog za uvedbo postopka o prekršku.

4. Senat ustavnega sodišča je s sklepom z dne 14. 3.
2001 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Ustavna prito-
žba je bila v skladu z določbo 56. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
poslana senatu za prekrške, ki nanjo ni odgovoril.

5. V postopku odločanja o ustavni pritožbi se je posta-
vilo vprašanje, ali je bila določba uredbe, na podlagi katere
je bil pritožnik kaznovan za prekršek, v skladu z načelom
zakonitosti v kazenskem pravu (28. člen ustave) in z načeli
pravne države (2. člen ustave), ker ni določala načinov varo-
vanja nasadov konoplje pred zlorabami. Ustavno sodišče je
zato dne 13. 12. 2001 sklenilo, da na podlagi drugega
odstavka 59. člena ZUstS začne postopek za oceno ustav-
nosti v izreku te odločbe navedenih določb uredbe. Sklep o
začetku postopka je posredovalo vladi, da se o spornem
vprašanju izjavi. Vlada se ni izjavila.

B)–I
6. Po zakonu o proizvodnji in prometu mamil (Uradni

list SFRJ, št. 55/78 in nasl. –ZPPM), ki je veljal v času, ko
je bila izdana uredba, sta bili proizvodnja in promet mamil
dovoljena ob pogojih, določenih v tem zakonu. Kot mamila
so se v skladu s 3. členom ZPPM štele substance, navede-
ne v seznamu mamil. V odločbi o seznamu mamil (Uradni list
RS, št. 5/98) je bila pod zaporedno številko 109 uvrščena
tudi rastlina kanabis (Cannabis Sativa L.). Uredba, ki je bila
izdana na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96 – ZKZ) v zvezi z zakonom o potrjevanju novih
sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in varstvu sort kmetijskih
in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in nasl. –
ZPNSDI) je določala pogoje, pod katerimi je bilo dovoljeno
gojiti navadno konopljo (Cannabis Sativa L.) v industrijske
namene. V skladu s 4. členom uredbe je moral obdelovalec
kmetijskega zemljišča najpozneje 14 dni po setvi prijaviti
gojenje navadne konoplje ministrstvu, pristojnemu za kmetij-
stvo. Prijavi je moral poleg podatkov o zemljišču, sorti in
količini posejanega semena predložiti tudi podpisano izjavo,
da bo zagotovil varovanje posevka zaradi preprečevanja mo-
rebitnih zlorab in da bo nosil vse stroške nadzora nad pride-
lavo, ki ga opravljajo pristojni inšpekcijski organi in izveden-
ci. Po določbi prve alinee prvega odstavka 7. člena uredbe
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 50.000 do
150.000 tolarjev, kdor ne zavaruje nasada zoper morebitne
zlorabe.

7. Iz načel pravne države (2. člen ustave) izhaja, da
mora biti tistemu, ki se namerava ukvarjati z dejavnostjo, ki
jo pravni red dovoljuje, iz predpisov razvidno ali vsaj predvid-
ljivo, s kakšnimi omejitvami mora pri tem računati oziroma
kakšni so pogoji za opravljanje te dejavnosti. Če iz zakon-
skih ali podzakonskih določb ni mogoče ugotoviti pogojev,
ki jih mora oseba spoštovati, gre za normo, ki je nedoločna
in nepredvidljiva in je zato v nasprotju z načeli pravne države
(sklep št. U-I-326/97 z dne 4. 6. 1998, OdlUS VII, 122).
Zahteva po določnosti pravnih norm velja še strožje, kolikor
gre za norme, ki opredeljujejo kaznivo ravnanje. V skladu z
načelom zakonitosti v kazenskem pravu (prvi odstavek
28. člena ustave) nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za
katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal
kazni, še preden je bilo storjeno. Navedena ustavna določ-
ba ima več vidikov. Iz nje izhaja zahteva, da so kazniva
dejanja določena z zakonom, kar pomeni, da je določanje
kaznivih dejanj v pristojnosti zakonodajalca. Za prekrške, ki
predstavljajo vrsto kaznivega ravnanja, je glede tega vpraša-
nja treba upoštevati 3. člen ZP, po katerem se prekrški
lahko določajo tudi z uredbo in odlokom vlade ter z občin-
skim odlokom. Ne glede na to, s katerim predpisom se
določa prekršek, mora biti tudi pri oblikovanju norm, s ka-
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terimi se določajo prekrški, spoštovano načelo lex certa –
predpis, ki neko ravnanje opredeljuje kot kaznivo, mora biti
vnaprej določen, jasen in predvidljiv. Ustavno sodišče je že
v odločbi št. U-I-213/98 z dne 16. 3. 2000 (Uradni list RS,
št. 33/00 in OdlUS IX, 50) sprejelo stališče, da mora biti
zahteva po določni opredelitvi kaznivega ravnanja spoštova-
na tudi pri določanju prekrškov. Smisel te zahteve je v tem,
da storilec vnaprej ve, kaj je kaznivo, in se zaveda, da dela
nekaj, kar je določeno kot kaznivo ravnanje. Namen načela
zakonitosti in s tem določnosti v kazenskem materialnem
pravu je preprečiti samovoljo in arbitrarno uporabo državne-
ga kaznovalnega sankcioniranja v situacijah, ki ne bi bile
vnaprej točno opredeljene (odločba št. U-I-6/93 z dne 1. 4.
1994, Uradni list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 33). Le vnaprej
predvidena in določno opredeljena zapoved oziroma prepo-
ved lahko učinkovito odvrne od njenega kršenja (odločba št.
U-I-183/96 z dne 16. 7. 1998, Uradni list RS, št. 56/98 in
OdlUS VII, 146). Kazenskopravna norma izpolnjuje te zahte-
ve, če je mogoče z ustaljenimi metodami razlage ugotoviti
vsebino prepovedanega ravnanja in je na ta način ravnanje
organov, ki ga morajo izvajati, določeno in predvidljivo.

8. Po določbi prve alinee prvega odstavka 7. člena
uredbe predstavlja prekršek opustitev zavarovanja nasada
pred morebitnimi zlorabami. Za obstoj prekrška ni potrebno,
da pride do nastanka prepovedane posledice (zloraba kono-
plje), temveč zadošča opustitev varovanja. Gre torej za opu-
stitveni prekršek, za katerega je značilno, da storilec opusti
dejanje, ki bi ga moral storiti, zapoved ravnanja pa mora biti
izrecno določena. Dolžnost varovanja nasadov izhaja iz oce-
njevane določbe 1. točke prvega odstavka 4. člena uredbe,
ki pa kazenske določbe vsebinsko v ničemer ne dopolni, saj
določa le, da mora obdelovalec prijavi predložiti podpisano
izjavo, da bo zagotovil varovanje posevka zaradi preprečeva-
nja morebitnih zlorab. Z zahtevo po predhodni izjavi zagotav-
lja le, da je obdelovalec seznanjen z dolžnostjo varovanja,
ne pa tudi s tem, na kakšen način naj to dolžnost izpolni. Iz
načela lex certa samo po sebi ne izhaja, da bi morala kazen-
skopravna norma vsebovati tudi vse možne izvršitvene obli-
ke kaznivega ravnanja. V kaznovalnem pravu je dopustna
tudi uporaba nedoločnih pravnih pojmov, kadar se v kazen-
ski normi niti primeroma ne more opisati vsebine prepovedi
ali zapovedi. Vendar pa morajo biti ti vsaj določljivi z uporabo
že izoblikovanih in ustaljenih standardov. Gre za vprašanje,
ali je od povprečnega naslovljenca norme mogoče pričako-
vati, da ve, kakšno ravnanje se od njega pričakuje.

9. Uredba dovoljuje opravljanje dejavnosti, ki načelo-
ma ni dovoljena. Rastlina kanabis je uvrščena na seznam
mamil in je zato njena pridelava podvržena strožjim pogo-
jem. Varovanje nasadov kanabisa pred morebitno uporabo
rastline v nedovoljene namene je strokovno-tehnično vpra-
šanje. Od povprečnega obdelovalca kmetijskega zemljišča,
na katerega je norma naslovljena, ni mogoče pričakovati, da
bo vedel, kateri so ustrezni načini preprečevanja zlorabe
nasada. Uredba ni niti primeroma določila načinov varovanja
niti ni zagotovila vnaprejšnjega strokovnega nadzora v kon-
kretnih primerih (na primer z odobritvijo načrta varovanja
pred začetkom gojenja). Glede na navedeno je bila določba
uredbe, ki je kot prekršek določala opustitev varovanja na-
sadov konoplje, nedoločna in nepredvidljiva in zato v neskla-
dju z 2. členom in s prvim odstavkom 28. člena ustave.

10. Uredba o gojenju navadne konoplje je prenehala
veljati dne 15. 5. 1999, ko je stopila v veljavo uredba o
pridelavi konoplje (Uradni list RS, št. 36/99). Po določbi
47. člena ZUstS lahko v primeru, če je zakon ali drug
predpis prenehal veljati, niso pa bile odpravljene posledice
neustavnosti oziroma nezakonitosti, ustavno sodišče ugoto-
vi, da ni bil v skladu z ustavo in zakonom. Tej svoji ugotovitvi

lahko da učinek odprave ali razveljavitve, odločitev pa je
odvisna od tega, na kakšen način je mogoče odpraviti škod-
ljive posledice. Določba uredbe, ki jo je ustavno sodišče
presojalo, je predstavljala podlago za izrek sankcije za pre-
kršek. Ker je pritožnik vložil ustavno pritožbo in se s tem
zavaroval pred učinki pravnomočnosti odločb, je ustavno
sodišče odločilo, da ima ugotovljena neskladnost z ustavo
učinek razveljavitve (1. točka izreka).

B)–II
11. V obravnavanem primeru je bil pritožnik obsojen za

prekršek na podlagi določbe uredbe, ki jo je ustavno sodi-
šče sedaj kot neustavno razveljavilo. Ker je bila z izpodbija-
nimi odločbami, iz istih razlogov kot pri uredbi, pritožniku
kršena pravica iz prvega odstavka 28. člena ustave, jih je
bilo treba razveljaviti (2. točka izreka). V takšnem primeru
lahko ustavno sodišče ob uporabi prvega odstavka 60. čle-
na ZUstS odloči tudi o sporni pravici, če je to nujno zaradi
odprave posledic, ki so na podlagi posamičnega akta že
nastale ali če to terja narava ustavne pravice oziroma svobo-
ščine, in če je na podlagi podatkov v spisu možno odločiti. V
skladu z drugim odstavkom 2. člena ZP se v primeru, če se
po storitvi prekrška spremeni predpis, ki določa prekršek,
uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši. Odločitev
o razveljavitvi določbe o prekršku pomeni, da dejanje ni več
določeno kot prekršek. Glede na naravo ugotovljene kršitve
človekove pravice in glede na to, da so izpolnjeni pogoji iz
prvega odstavka 60. člena ZUstS, je ustavno sodišče z
uporabo določbe 1. točke prvega odstavka 167. člena ZP
odločilo, da se postopek o prekršku zoper pritožnika ustavi
(3. točka izreka). Pritožnik bo lahko odpravo posledic, ki so
mu nastale na podlagi pravnomočne odločbe o prekršku, ki
je bila razveljavljena, in je bil postopek zoper njega ustavljen
zato, ker je bilo ugotovljeno, da dejanje ni prekršek, uveljav-
ljal na podlagi določbe 245. člena in ostalih določb
17. poglavja ZP. Ker je ustavno sodišče samo odločilo o
pritožnikovi pravici, je bilo v skladu z določbo četrtega od-
stavka 176. člena ZP treba odločiti tudi o stroških postopka
o prekršku (4. točka izreka).

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

tretjega odstavka 45. člena, 59. člena in prvega odstavka
60. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-
Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. Up-332/98-23
Ljubljana, dne 18. aprila 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

1872. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Izola za obdobje
1986 - 1990 - 2000 območje Livade-1999 in o
odpravi odloka o zazidalnem načrtu Livade II

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo vlade, na seji dne 18. 4.
2002
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o d l o č i l o:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za
obdobje 1986-1990-2000 (območje Livade – 1999) (Ura-
dne objave Občine Izola, št. 9/99) se razveljavi.

2. Odlok o zazidalnem načrtu Livade II (Uradne objave
Občine Izola, št. 10/99) se odpravi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Vlada je vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zako-

nitosti odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za
obdobje 1986-1990-2000 (območje Livade – 1999) (v
nadaljevanju: odlok o prostorskih sestavinah) in odloka o
zazidalnem načrtu Livade II (v nadaljevanju: odlok o ZN).
Odlok o prostorskih sestavinah naj bi ne bil usklajen z ob-
veznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana države. Pri sprejemanju navedenega odlo-
ka naj bi občina kršila 49. in 50. člen zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljeva-
nju: ZUreP), saj k osnutku odloka ni pridobila sklepa vlade o
njegovi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sesta-
vin planskih aktov države. Vlada je na seji dne 28. 6. 1999
sprejela sklep, da predlog sprememb odloka o prostorskih
sestavinah ni usklajen z obveznimi izhodišči prostorskih se-
stavin planskih aktov države. Pristojno ministrstvo je Občino
Izola opozorilo na navedene nepravilnosti in ji predlagalo,
naj odlok o ZN (ki temelji na odloku o prostorskih sestavi-
nah) uskladi z zakonom tako, da ga odpravi. Ker odlok o
prostorskih sestavinah ni bil usklajen z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin planskih aktov države, po navedbah
vlade ne more biti podlaga za sprejetje prostorskih izvedbe-
nih aktov za obravnavano območje. Zato naj bi bil v neskla-
dju z ZUreP tudi odlok o ZN, saj temelji na nezakonitem
planskem aktu občine. Vlada sicer priznava, da je pri spreje-
tju svojega sklepa prekoračila 45-dnevni zakonski rok. Ven-
dar navaja, da bi morala Občina Izola pri svojem ravnanju
izhajati tudi iz četrtega odstavka 153. člena ustave, ki dolo-
ča, da morajo ne samo posamični akti, ampak tudi dejanja
organov lokalnih skupnosti temeljiti na zakonu ali na zakoni-
tem predpisu, torej ne samo na določbah 49. in 50. člena
ZUreP. Občina bi morala upoštevati tudi druge določbe
ZUreP, zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96 – v nadaljevanju: ZKZ), zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99 – v nadaljevanju: ZON) in druge
predpise o varovanju naravnih dobrin (pri tem konkretnih
določb ne navaja). Občina naj bi bila že pred dokončnim
sprejemom izpodbijanih aktov opozorjena na neskladnosti,
zato ni prav, da se skriva za formalnostjo 45-dnevnega roka.
Pred tem naj bi namreč prejela mnenje ministrstva, pristoj-
nega za kmetijstvo, iz katerega izhaja, da so izjemni posegi v
najboljša kmetijska zemljišča, ki se nahajajo na ureditvenem
območju Livade II, v nasprotju z varstvom kmetijskih zemljišč
pred spreminjanjem namembnosti. Hkrati naj bi ji upravni
organ, pristojen za varstvo narave, posredoval mnenje, da
osnutek odloka o prostorskih sestavinah ni usklajen s pripo-
ročili medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine, ker prostorske rešitve posegajo v pinijev drevo-
red, ki je v občinskih planskih aktih opredeljen kot naravna
dediščina. Tudi področje gospodarjenja z vodami (oskrba s
pitno vodo) naj bi ne bilo načrtovano v skladu s predpisi. To
naj bi pomenilo, da so strokovne podlage za pripravo in
sprejem odloka o prostorskih sestavinah nezakonite.

2. V odgovoru na zahtevo Občina Izola navaja, da je po
21. členu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
2/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLS) pristojna za načrtovanje
prostorskega razvoja. Pri sprejemanju izpodbijanih aktov naj
ne bi ravnala v nasprotju z 49. in 50. členom ZUreP. Urad za
prostorsko načrtovanje je v imenu Občine Izola z vlogama z
dne 28. 12. 1998 in 16. 2. 1999 zaprosil vlado za mnenje
o usklajenosti predloga odloka o prostorskih sestavinah s
planskimi dokumenti države. Upoštevajoč 49. in 50. člen
ZUreP bi morala vlada morebitno neusklajenost predloga
odloka o prostorskih sestavinah s planskimi dokumenti drža-
ve ugotoviti najkasneje v 45 dneh. Vlada je šele dne 28. 6.
1999 sprejela sklep, s katerim je ugotovila neusklajenost
predloga odloka o prostorskih sestavinah s planskimi akti
države, kar pomeni, da je ta sklep sprejela po poteku 45-
dnevnega roka, določenega z ZUreP. Iz 49. in 50. člena
ZUreP po mnenju občine jasno izhaja, da lahko po načelu
pravne varnosti, ki jo zagotavlja 2. člen ustave, domneva, da
neusklajenosti s planskimi akti države ni, ter nadaljuje s
sprejemanjem svojih planskih aktov. Tako je Občina Izola
tudi ravnala in občinski svet je dne 5. 7. 1999 sprejel odlok
o prostorskih sestavinah, pri čemer ni upošteval negativne-
ga sklepa vlade, saj je bil ta sprejet prepozno in je bil zaradi
tega nezakonit. Na njegovi podlagi je občinski svet sprejel
še odlok o ZN. Mnenja pristojnih ministrstev, ki jih navaja
vlada, naj bi občina prejela le kot priloge k sklepu vlade. Iz
njih naj bi izhajalo, da odlok o prostorskih sestavinah ne
posega v obvezna izhodišča države s področja vodnega
gospodarstva. Kot kulturna (ne naravna) dediščina naj bi se
pinijev drevored varoval v postopku priprave in sprejemanja
odloka o ZN tako, da se upošteva priporočila pristojnega
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. To naj bi
občina tudi storila. Glede kmetijskih zemljišč naj bi kot stro-
kovno podlago za pripravo odloka o prostorskih sestavinah
občina uporabila izvedensko mnenje o možnostih intenzivne
rabe zemljišč na območju Livade II, ki ga je izdelala Univerza
v Ljubljani. Iz njega izhaja, da ta kmetijska zemljišča ležijo
znotraj urbaniziranih površin in so zato močno podvržena
degradaciji tako, da na njih ni mogoče vzpostaviti intenzivne
kmetijske pridelave. Bila naj bi enklava znotraj območja stav-
bnih zemljišč. Na njih naj bi bili: kiosk, parkirišče, pasji
poligon, ljubiteljski vrtički in površine v zaraščanju. Pri pri-
pravi strokovnih podlag naj bi občina upoštevala vrsto rabe
zemljišč po zemljiški knjigi, njihovo dejansko rabo in narav-
ne talne lastnosti ter degradiranost in onesnaževanje obmo-
čja zaradi lege znotraj urbaniziranih površin. Kot stavbna naj
bi bila ta zemljišča načrtovana že leta 1971. Kljub kasnejše-
mu zavarovanju teh zemljišč kot kmetijskih naj bi bilo leta
1988 izdano pozitivno mnenje takratnega republiškega izvr-
šnega sveta k spremembam in dopolnitvam občinskih plan-
skih aktov v delu, ki se je nanašal na I. območje kmetijskih
zemljišč. To naj bi zajelo tudi posamezen del kmetijskih
zemljišč na spornem območju Livade II. Občina naj bi odlok
o prostorskih sestavinah ne sprejela v nasprotju z 8. členom
ZKZ, saj je negativno mnenje pristojnega ministrstva v nas-
protju s to določbo zakona. To mnenje naj bi bilo v nasprotju
tudi z navodilom o strokovnih merilih za določitev zemljišč v
kategorije (Uradni list SRS, št. 45/82 – v nadaljevanju:
navodilo) in dejanskim stanjem zemljišč.

3. Vlada v dopolnitvi zahteve navaja, da 8. člen ZKZ
določa izjemne primere, ko se lahko najboljša kmetijska
zemljišča načrtujejo v prostorskih planskih aktih, in ne, kdaj
je lahko mnenje ministrstva pozitivno ali negativno. Na obrav-
navanem območju naj bi bilo 17 hektarov najboljših kmetij-
skih zemljišč, ki jih izpodbijani akti namenjajo izgradnji ba-
zenskega kompleksa in nastanitvenih zmogljivosti. Po zako-
nu o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem na-
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membnosti (Uradni list SRS, št. 44/82) naj bi bila vsa kme-
tijska zemljišča (tudi če so bila po občinskih predpisih že
načrtovana kot stavbna) zavarovana pred spreminjanjem na-
membnosti. To naj bi veljalo tudi za območje Livada II, saj
občina kasneje ni uveljavljala sprememb na tem območju.
Izvedensko mnenje naj bi občina pridobila v lastnem intere-
su. Po navodilu naj bi bilo treba upoštevati še reliefne značil-
nosti zemljišč, njihovo dejansko rabo in klimatske razmere.
Le pedološke lastnosti zemljišč naj bi ne bile razlog za
spremembo njihove kategorije. Kriteriji za razvrstitev kmetij-
skih zemljišč v prostorskih planskih aktih so določeni v ZKZ.
Poleg kategorije naj bi se upoštevala njihova možnost stroj-
ne obdelave, primernost za vrtnarstvo zaradi izjemnih lastno-
sti in lege ter možnost namakanja in oblikovanja v komplek-
se. Vlada navaja, da imajo po ugotovitvah pristojnega mini-
strstva te lastnosti kmetijska zemljišča na spornem območju
Livade II.

B)
4. S sklepom št. U-I-281/00 z dne 4. 10. 2001 je

ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje
odloka o ZN.

5. V zadnjem poglavju ZUreP je predpisan poseben
postopek usklajevanja dolgoročnih in srednjeročnih prostor-
skih planov ter določene obveznosti nosilcev planiranja (lo-
kalnih skupnosti in države) v tem postopku z namenom, da
se državni in občinski interesi v prostoru uskladijo. Po do-
ločbah 49. in 50. člena ZUreP je tako treba za osnutek
prostorskega plana občine pred dokončnim sprejemom pri-
dobiti ugotovitev vlade o njegovi usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana države in
z rešitvami v srednjeročnem planu države. Občine so dolžne
osnutke svojih planskih aktov predložiti vladi, ta pa mora o
morebitnih neusklajenostih obvestiti občinski svet najpozne-
je v 45 dneh in mu naložiti odpravo ugotovljenih neskladij.
Če občina sprejme neusklajen planski akt, mora vlada o tem
obvestiti državni zbor in mu predlagati, naj se opredeli do
ugotovljenih neskladij. Do sprejetja stališča v državnem zbo-
ru neusklajene sestavine dolgoročnega plana občine ne
morejo biti izhodišče za pripravo srednjeročnega plana ob-
čine oziroma občina ne more izvajati neusklajenih delov
srednjeročnega plana občine. Ustavno sodišče je v odločbi
št. U-I-227/00 z dne 14. 2. 2002 (Uradni list RS, št. 23/02)
odločilo, da so navedene določbe ZUreP postale zaradi
sprememb na področju lokalne samouprave pomanjkljive,
zato v praksi ni mogoče zagotoviti njihovega izvajanja. V
zakonu namreč nista urejeni vprašanji, kaj velja v primeru,
če vlada v predvidenem roku ne obvesti občine o ugotovlje-
nih nepravilnostih oziroma če jo obvesti po preteku tega
roka, in kakšne ukrepe lahko sprejme državni zbor v okviru
“opredelitev do ugotovljenih neskladij”. Ustavno sodišče je
že večkrat obravnavalo občinske planske akte, pri spreje-
manju katerih ni bila upoštevana zakonska obveznost uskla-
jevanja z državnimi planskimi akti. Če je ustavno sodišče
ugotovilo navedeno neskladnost, je takšen občinski planski
akt odpravilo oziroma razveljavilo (odločba št. U-I-95/93 z
dne 5. 5. 1994, Uradni list RS, št. 29/94 in OdlUS III, 43 in
odločba št. U-I-261/98 z dne 9. 11. 2000, Uradni list RS,
št. 111/00 in OdlUS IX, 256). Predloge za presojo takšnih
občinskih aktov je največkrat vlagala vlada, ki pa sama ni
poskrbela za izvedbo postopka po ZUreP (obvestilo držav-
nemu zboru). V dosedanji praksi namreč ni poznan primer,
da bi se vlada ob ugotovitvi neskladnosti občinskega plan-
skega akta najprej obrnila na državni zbor. Vlada je vlagala
zahteve za presojo takšnih občinskih aktov tudi v primerih,
ko je sama prekoračila 45-dnevni rok za obvestilo občine o
ugotovljenih neskladnostih.

6. Tudi v obravnavanem primeru gre za to. Iz obsežne
dokumentacije v spisu izhaja, da je vlada sprejela sklep o
ugotovitvi neusklajenosti dne 28. 6. 1999 (in pozneje še
enkrat 21. 9. 2000). Ker ji je bila vloga za izdajo sklepa
predložena že 28. 12. 1998 in dopolnjena dne 12. 2.
1999, je vlada prekoračila najdaljši 45-dnevni zakonski rok,
ki ga določata 49. in 50. člen ZUreP. Občina Izola je prejela
prvi sklep vlade o ugotovitvi neusklajenosti po preteku za-
konskega roka, vendar nekaj dni pred dokončnim spreje-
tjem odloka o prostorskih sestavinah. Svetniki so bili pred
odločanjem o sprejetju odloka o prostorskih sestavinah na
seji dne 5. 7. 1999 ustno seznanjeni z negativnim sklepom
vlade k predlogu izpodbijanega akta, vendar ga pri odloča-
nju niso upoštevali.

7. V tem primeru gre očitno za neusklajene interese
države in lokalne skupnosti v prostoru, h katerim sta prispe-
vala tako vlada z zamudo zakonskega roka kot občina, ki
njenega obvestila, ki ga je prejela pred sprejemom izpodbi-
janega akta, ni želela upoštevati. Ne glede na to, da ZUreP v
49. in 50. členu za takšne primere predvideva, da vlada o
tem obvesti državni zbor in mu predlaga, naj zavzame stali-
šča do ugotovljenih neskladij, vlada pa tega v obravnavanem
primeru ni storila, je ustavno sodišče opravilo presojo izpod-
bijanih občinskih aktov. Vlada ima namreč za vložitev takšne
zahteve pooblastilo (pristojni minister pa dolžnost ji to pre-
dlagati) v 57. členu zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94 in nasl. – ZUpr), če pristojni minister predhodno
opozori na neskladnost z občino, ki je sprejela sporen akt.
Ta pogoj pa je v obravnavani zadevi izpolnjen.

8. Prostor je zaradi hitrega gospodarskega razvoja in
naraščanja števila prebivalcev na nekaterih območjih vse
bolj omejen dejavnik pri zadovoljevanju zasebnih in javnih
potreb. Zato je treba skrbno načrtovati njegovo namensko in
smotrno izrabo. Pri tem prostorski plani predstavljajo temelj
in usmeritev bodoče izrabe prostora. Navedeno še zlasti
velja za območja v prostoru, na katerih se načrtujejo spre-
membe rabe posamezne kategorije zemljišč. Prostorsko pla-
niranje, katerega nosilci so državni organi in organi lokalnih
skupnosti, je področje, ki povezuje lastninskopravne režime
različnih kategorij zemljišč: kmetijskih, gozdnih, stavbnih in
vodnih. Tem temeljnim kategorijam zemljišč lahko dodamo
še specialne pravne režime, kot so režim kulturnih spomeni-
kov, naravnih znamenitosti, grajenega javnega dobra, prio-
balnih zemljišč itd. Prostorski plan z načrtovanjem namen-
ske rabe na posameznih območjih načrtuje tudi pravni režim
te ali one kategorije zemljišč. Nosilec planiranja je v veliki
meri pri planskih odločitvah svoboden, zlasti pri planiranju
poselitve in razmestitve različnih dejavnosti, planiranju in-
frastrukture itd., hkrati pa je vezan na ustavo in zakone. V
tem smislu občina po 21. členu ZLS samostojno opravlja
lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi
s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Obči-
na za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja tudi
nalogo načrtovanja prostorskega razvoja.

9. ZUreP kot prvo nalogo pri urejanju prostora zagotav-
lja posebno varstvo dobrin splošnega pomena (določbe od
6. do 13. člena) tako, da samo izjemoma dopušča, da so
nekatere dobrine splošnega pomena, kot so določena kme-
tijska zemljišča, gozdovi, vode, rudna bogastva, morska
obala, obrežja jezer in vodotokov itd., prostorsko načrtova-
ne za druge namene. Pri tem ZUreP predpostavlja, da pose-
bni predpisi natančneje določajo pogoje in način rabe posa-
mezne od teh dobrin splošnega pomena. Hkrati posebno
varstvo kmetijskih zemljišč z zakonom predvideva že drugi
odstavek 71. člena ustave. Na področju kmetijskih zemljišč
je tako eden izmed najpomembnejših institutov prav njihovo
načrtovanje in varstvo pred spreminjanjem namembnosti.
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To ureja ZKZ v II. poglavju pod naslovom: Načrtovanje in
varstvo kmetijskih zemljišč.

10. V obravnavanem primeru odlok o prostorskih se-
stavinah načrtuje spremembo namembnosti najboljših kme-
tijskih zemljišč na območju Livade II. Iz izvedenskega mne-
nja, na katerega se sklicuje občina, izhaja, da je ta zemljišča
iz I. območja kmetijskih zemljišč (najboljša kmetijska zemlji-
šča) smiselno prekategorizirati v II. območje (manj primernih
kmetijskih zemljišč) po kriterijih, ki jih določa navodilo. Pri
tem ustavno sodišče ni ugotavljalo obsega spornega obmo-
čja, kot ga različno navajata vlada in občina (morebitna
sprememba namembnosti dela tega območja v letu 1988),
ker to v tem postopku ustavnopravne presoje ni pravno
relevantno.

11. Po 2. členu ZKZ se kmetijska zemljišča na podlagi
njihovih naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel
delijo na: najboljša kmetijska zemljišča, to so zemljišča, ki
so najprimernejša za kmetijsko obdelavo, in druga kmetijska
zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo. Na
podlagi 3. člena ZKZ je določitev zemljišč, primernih za
kmetijsko pridelavo, možna le v planskih aktih države in
lokalnih skupnosti v skladu z zakonom. Kmetijska zemljišča
se v planskih aktih države in lokalnih skupnosti na podlagi
kategorizacije določijo po območjih kot najboljša in druga
kmetijska zemljišča ter vodijo v posebni evidenci, povezani z
bazo podatkov zemljiškega katastra. Strokovna merila, ki so
obvezna strokovna podlaga za določitev zemljišč v kategori-
je glede na možnost njihove rabe za kmetijsko proizvodnjo,
upoštevajoč njihovo sedanjo rabo in njihove naravne dano-
sti, natančneje operacionalizira navodilo. Po njegovem 3.
členu se tako na primer naravne danosti zemljišč ugotavljajo
na podlagi reliefnih značilnosti (nagib, nadmorska višina,
lega), klimatskih razmer in pedoloških lastnosti.

12. Po prvem odstavku 9. člena ZKZ se zaradi določa-
nja kmetijskih zemljišč v planskih aktih države in lokalnih
skupnosti kot uradna evidenca vodijo podatki o kategorijah
kmetijskih zemljišč, tudi o najboljših in drugih kmetijskih
zemljiščih. ZKZ med prehodnimi in končnimi določbami v
110. členu predpisuje, da razvrstitev zemljišč v kategorije,
določitev kmetijskih zemljišč iz prvega ter drugega območja
kmetijskih zemljišč v planskih aktih ostane v veljavi, dokler
planski akti niso spremenjeni oziroma izdelani na novo v
skladu z zakonom.

13. Zgoraj navedeno pomeni, da občina zgolj na pod-
lagi predloženega izvedenskega mnenja o kvaliteti zemljišč
in možnosti intenzivne kmetijske rabe na območju Livade II
ni mogla spremeniti kategorije kmetijskih zemljišč v skladu s
3. členom ZKZ in z navodilom. Za pripravo mnenja je izve-
denec upošteval (kot to sam napove v uvodu poročila) le
talne lastnosti (morfologija, fizikalne lastnosti), ki so potre-
bne za ugotavljanje pridelovalnega potenciala zemljišč, in ne
naravnih danosti, kot to zahteva navodilo kot obvezna stro-
kovna podlaga za razvrstitev zemljišč v kategorije. Tudi izve-
densko mnenje opozarja na upoštevanje določb citiranega
navodila.

14. Po 9. in 110. členu ZKZ so obravnavana zemljišča
kategorizirana kot najboljša kmetijska zemljišča. Pogoje za
spremembo namembnosti teh zemljišč kot izjemo predvide-
va 8. člen ZKZ. Po prvem odstavku te določbe se najboljša
kmetijska zemljišča lahko izjemoma, če ni mogoče uporabiti
zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko proizvodnjo oziro-
ma gozdov, v planskih aktih Republike Slovenije namenijo
za nekmetijsko rabo, če gre za taksativno naštete primere.
Med njimi občina zatrjuje primer, ki ga ta določba predvide-
va kot nujne funkcionalne zaokrožitve komunalno opremlje-
nih območij kompleksne graditve. Ker pa gre v tem primeru
za spremembe planskih aktov države, občina takšne spre-

membe planskih aktov države ne more nadomestiti z spre-
membo svojih prostorskih planov. V planskem aktu lokalne
skupnosti se po drugem odstavku citirane določbe izjemo-
ma lahko določi, da se najboljša kmetijska zemljišča name-
nijo za nekmetijsko rabo, če ni mogoče uporabiti drugih
kmetijskih zemljišč ali gozdov in gre za taksativno naštete
primere njihove rabe, ki pa jih občina v obravnavanem pri-
meru niti ne navaja.

15. Iz zgoraj navedenega izhaja, da je odlok o prostor-
skih sestavinah v nasprotju z določbami 3. in 8. člena ZKZ
spremenil kategorijo oziroma namembnost najboljših kmetij-
skih zemljišč, zato ga je ustavno sodišče razveljavilo.

16. Prostorski izvedbeni akti se lahko sprejemajo le na
podlagi zakonitih planskih aktov. Okoliščina, da je bil izpod-
bijani odlok o ZN sprejet na podlagi nezakonitega odloka o
prostorskih sestavinah, ima za posledico, da je nezakonit
tudi odlok o ZN. Pri odločitvi, ali bi izpodbijani odlok o ZN
odpravilo ali razveljavilo, je ustavno sodišče upoštevalo, da
so bila na njegovi podlagi, že pred izdano začasno odredbo
ustavnega sodišča, izdana posamezna dovoljenja, ki bi lah-
ko omogočila posege v prostor na tem območju. Zaradi
odprave teh škodljivih posledic je ustavno sodišče izpodbi-
jani akt odpravilo.

17. Vlada in Občina Izola v svojih vlogah odpirata tudi
vprašanja o strokovni pravilnosti sprejetih rešitev oziroma o
skladnosti teh rešitev z drugimi zakoni. Pri tem navajata
številne dokumente in druge dokaze, ki naj bi utemeljevali
trditve ene oziroma druge strani. Vendar ta vprašanja za
presojo o osnovnem spornem vprašanju v tej zadevi niso
relevantna, zato se ustavno sodišče v njihovo oceno ni spu-
ščalo.

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

drugega in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki
dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in
dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-281/00-19
Ljubljana, dne 18. aprila 2002.

Predsednica
Dragica Wedam Lukić l. r.

1873. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Državnega
zbora po 13. členu zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude Krajevne skupnosti Mar-
tjanci, ki jo zastopa Ivan Šalinovič, odvetnik v Ljubljani, kra-
jevnih skupnosti Vogrsko, Renče in Bukovica-Volčja Draga,
ki jih zastopa Katjuša Gorjan, odvetnica v Novi Gorici, kra-
jevnih skupnosti Bela Cerkev, Otočec in Šmarjeta, Krajevne
skupnosti Bizeljsko, krajevnih skupnosti Bogojina in Filovci,
Krajevne skupnosti Dobova, krajevnih skupnosti Dragomer-
Lukovica in Log pri Brezovici, Krajevne skupnosti Frankolo-
vo, krajevnih skupnosti Godič, Črna pri Kamniku in Kamni-
ška Bistrica, Zbora občanov Krajevne skupnosti Gomilsko,
Krajevne skupnosti Gorje, Krajevne skupnosti Hoče in Re-
ka-Pohorje, Iniciativnega odbora za ustanovitev nove občine
Cirkulane, Krajevne skupnosti Voličina, Krajevne skupnosti
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Kostanjevica na Krki, Krajevne skupnosti Mesta Krško, Ob-
čine Videm in Krajevne skupnosti Leskovec, Krajevne skup-
nosti Izlake, Krajevne skupnosti Mala Nedelja, Krajevne
skupnosti Planina pri Sevnici, Zbora občanov Krajevne skup-
nosti Rakek in Majde Zupan, poslanke Državnega zbora,
Krajevne skupnosti Rakitna, Krajevne skupnosti Rečica ob
Savinji, Krajevne skupnosti Mokronog, Krajevne skupnosti
Središče ob Dravi in Alojza Soka, poslanca Državnega zbo-
ra, krajevnih skupnosti Spodnja Idrija, Ledine in Krnice-
Masore, Krajevne skupnosti Straža, Krajevne skupnosti Sv.
Jurij v Slovenskih goricah, Krajevne skupnosti Sveti Tomaž
in Alojza Soka, poslanca Državnega zbora, Občine Šentjur
pri Celju, Krajevne skupnosti Šentjošt in Odbora za ustano-
vitev občine Šentjošt ter Majde Zupan, poslanke Državnega
zbora, Krajevne skupnosti Šentrupert, Primestne vaške skup-
nosti Turiška vas, Krajevne skupnosti Poljčane, krajevnih
skupnosti Podnanos in Lozice, Krajevne skupnost Podpeč-
Preserje, Krajevne skupnosti Vinica, Krajevne skupnosti Ma-
kole, Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Krajevne skupno-
sti Pertoča, Krajevne skupnosti Ponikva, Krajevne skupnosti
Rimske Toplice, Krajevne skupnosti Šentjanž, Iniciativnega
odbora in Krajevne skupnosti Višnja gora ter Občine Jeseni-
ce in Občine Radovljica, ki jo zastopa Stanislav Repovž,
odvetnik na Jesenicah, na seji dne 18. 4. 2002

o d l o č i l o:

1. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti odloka o razpisu referenduma in določitvi refe-
rendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev
oziroma spremembo njihovih območij (Uradni list RS, št.
18/02) se zavržejo.

2. Točke I/2, I/3, I/5, I/6, I/7, I/8, I/9, I/10 in I/11,
točka I/13 v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovitev
občine Kamniška Bistrica, točka I/15, točka I/16 v delu, ki
se nanaša na predlog za ustanovitev občin Sveti Jurij v
Slovenskih goricah in Voličina v Slovenskih goricah, točke
I/18, I/19, I/20, I/21, I/22 in I/23, točka I/24 v delu, ki se
nanaša na predlog za ustanovitev občine Ponikva, ter točke
I/25, I/26, I/27, I/28, I/29, I/30 in V/3 sklepa Državnega
zbora št. 005-01/95-4/30 z dne 26. 2. 2002 (Uradni list
RS, št. 18/02) niso v neskladju z ustavo in z zakonom.

3. Točke I/1, I/4 in I/12, točka I/14 v delu, ki se
nanaša na predlog za ustanovitev občine Kostanjevica na
Krki, točka I/24 v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovi-
tev občine Planina, ter točke II/1, IV/1, IV/2, V/1 in V/2
sklepa Državnega zbora se razveljavijo. Razveljavitev začne
učinkovati naslednji dan po vročitvi te odločbe Državnemu
zboru.

4. Državni zbor je dolžan najkasneje v roku 30 dni od
dneva vročitve te odločbe ponovno obravnavati v prejšnji
točki navedene predloge in oceniti, ali izpolnjujejo z ustavo
in z zakonom določene pogoje za ustanovitev občin oziroma
za spremembo njihovih območij ter sprejeti ustrezen akt v
skladu s 13. oziroma 14. členom zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za spremembo njihovih območij (Urad-
ni list RS, št. 44/96).

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki izpodbijajo odlok o razpisu referenduma

in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter
za določitev oziroma spremembo njihovih območij (v nad-
aljevanju: OdRRDRO2) in sklep Državnega zbora (v nad-
aljevanju: sklep DZ), izdan na podlagi 13. člena zakona o
postopku za ustanovitev občin ter določitev njihovih območij

(v nadaljevanju: ZPUODO). Večina pobudnikov je vložila
“zahtevo oziroma pobudo za začetek presoje ustavnosti in
zakonitosti“ OdRRDRO2 kot tudi ustavno pritožbo zaradi
kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin in načela
enakosti. Navajajo, da je Državni zbor z izpodbijanim skle-
pom neutemeljeno zavrnil njihove predloge za ustanovitev
novih občin ali za spremembo območja občine in da zato ni
razpisal referenduma na predlaganih območjih. S tem naj bi
kršil 9., 14., 15., 22., 44., 138., 139. in 153. člen ustave
ter določbe Evropske listine o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 57/96, MP, št. 15/96 – v nadaljevanju: MELLS).

2. Pravni interes za izpodbijanje utemeljujejo s tem, da
ustanovitev občine predstavlja življenjski interes občanov, ki
živijo in delajo na določenem območju, ter uresničitev njiho-
vih gospodarskih, izobraževalnih, kulturnih in drugih intere-
sov. To naj bi zlasti dokazale majhne krajevne skupnosti, ki
so z lastnimi sredstvi (s samoprispevkom, prostovoljnim de-
lom) zagotovile svojim krajanom višjo življenjsko raven. Iz
tega razloga naj bi bilo sklepanje, da majhne občine nimajo
pogojev za svoj obstoj, nelogično in v nasprotju z izkušnjami
in dosežki krajevnih skupnosti. Ljudem v krajevnih skupno-
stih se ne bi smela jemati pravica do lokalne samouprave.
Poudarjajo, da je lokalna samouprava pravica ljudi, ki živijo
na določenem življenjsko in ozemeljsko strnjenem ter pove-
zanem območju, in da je načelo lokalne samouprave uvr-
ščeno med temeljne določbe ustave (9. člen), ki v povezavi
s 44. členom ustave daje vsakemu državljanu pravico, da v
skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavni-
kih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Enako pravico naj
bi zagotavljala tudi MELLS, ki v preambuli navaja, da so
lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake demokratič-
ne vladavine in da je sodelovanje državljanov pri upravljanju
javnih zadev, eno od demokratičnih načel, ki so skupna
vsem državam članicam Sveta Evrope, in da se ta pravica
lahko najbolj neposredno izvršuje na lokalni ravni.

3. Pobudniki menijo, da izpolnjujejo pogoje za ustano-
vitev novih občin, ki jih določata 13. in 13.a člen zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v
nadaljevanju: ZLS), oziroma pogoje za spremembo območja
občine (izločitev dela občine in priključitev drugi občini). Pri
tem citirajo posamezne dele obrazložitev odločb, ki jih je
ustavno sodišče sprejelo v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za
ustanovitev občin kot lokalnih skupnosti. Sklicujejo se na
obrazložitev odločbe št. U-I-183/94 z dne 9. 11. 1994
(Uradni list RS, št. 73/94 in OdlUS III, 122) glede upošteva-
nja kriterija števila prebivalcev. Poudarjajo, da je ustavno
sodišče že sprejelo stališče, da kriterij števila prebivalcev
nima absolutne, temveč relativno veljavo, da se morajo krite-
riji iz 13. in 13.a člena obravnavati kot celota in da je
ustavno dopustno, da Državni zbor pogoja števila prebival-
cev ni upošteval togo, temveč v sorazmerju z razlogi, ki
upravičujejo ustanovitev občine z manj kot 5 000 prebivalci.
Zlasti se sklicujejo na stališča, ki jih je ustavno sodišče
sprejelo z odločbo št. U-I-119/98 z dne 17. 4. 1998 (Urad-
ni list RS, št. 35/98 in OdlUS VII, 77), in poudarjajo, da
Državni zbor ne bi smel uporabiti drugih meril za dopuščanje
izjem po 13.a členu ZLS, kot jih je uporabil leta 1994 in leta
1998, razen če bi se odločil uveljaviti strožja merila tudi za
že obstoječe občine. Ker so predlagana območja novih
občin primerljiva z območji že ustanovljenih občin, Državni
zbor v tem postopku ustanavljanja občin ne bi smel uporabiti
strožjih meril za njihovo ustanovitev. Državni zbor naj bi s
tem, ko ni razpisal referenduma na območjih, na katerih je
bila predlagana ustanovitev nove občine, pobudnikom ozi-
roma predlagateljem novih občin dokončno preprečil usta-
novitev občine in posegel v njihovo pravico do lokalne sa-
mouprave. Predlagajo, naj ustavno sodišče naloži Državne-
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mu zboru razpis referendumov na območjih, na katerih so
predlagane nove občine oziroma spremembe območij ob-
čin.

4. Poleg tega posamezni pobudniki navajajo konkretna
dejstva in okoliščine ter prilagajo dokazila o izpolnjenih za-
konsko določenih pogojih za ustanovitev občine oziroma za
spremembo območja.

5. Občini Radovljica in Jesenice izpodbijata ustavnost
in zakonitost sklepa DZ in odloka, ker sta bila zavrnjena
njuna predloga za spremembo statusa občine v mestno
občino. Navajata, da je bil izpodbijani sklep, s katerim je
Državni zbor zavrnil predlog za spremembo njunega statusa
v mestno občino, nezakonit. Pravna podlaga za ustanovitev
mestne občine naj bi bil 16. člen ZLS, ki naj ga Državni zbor
ne bi uporabil pri zavrnitvi njunega predloga za spremembo
statusa občine. Nadalje navajata, da je Državni zbor na seji
dne 21. 2. 2002 izglasoval sklep, da Občina Radovljica in
Občina Jesenice izpolnjujeta pogoje za spremembo statusa
občine v mestno občino, vendar je na seji naslednji dan
zavrnil razpis referenduma, ne da bi navedel razloge za
spremembo svoje odločitve. Menita, da bi Državni zbor mo-
ral, potem ko je izglasoval, da so izpolnjeni pogoji za spre-
membo statusa občine, glasovati le o določitvi referendum-
skih območij, vsebini in datumu referenduma. Sprejetje dveh
nasprotnih odločitev na podlagi istih podatkov naj bi pome-
nilo, da je Državni zbor ravnal arbitrarno. S tem naj bi obča-
nom Občine Radovljica in Občine Jesenice onemogočil
uresničitev njihove ustavne pravice, da na referendumu izra-
zijo svojo voljo do pridobitve statusa mestne občine, kar naj
bi predstavljalo poseg v ustavno zagotovljeno pravico do
lokalne samouprave. Poudarjata, da izpolnjujeta vse pogoje
za pridobitev statusa mestne občine. Ustanovitev mestne
občine Radovljica naj bi utemeljevali tudi zgodovinski razlo-
gi, saj je bila kot mestna občina opredeljena že leta 1952.
Radovljica je zgodovinsko mesto, ki je že leta 1514 dobilo
svoj mestni pečat. Občina Jesenice navaja, da je pogoj 15
000 delovnih mest na 20 000 prebivalcev v občini nerealen
ter da je Občina Jesenice eno večjih urbanih središč v
Sloveniji in je tudi geografsko, gospodarsko in kulturno sre-
dišče Zgornje Gorenjske. Predlagata, naj ustavno sodišče v
tem delu izpodbijani odlok razveljavi in zadevo vrne Državne-
mu zboru v nov postopek in odločanje.

6. Državni zbor v odgovoru na vložene pobude navaja,
da v postopku, ki ga vodi po ZPUODO, ne razpolaga z
ustrezno službo, ki bi lahko obdelala vsa dejstva, ki izhajajo
iz obravnavanih predlogov in pripravila strokovne predloge
in mnenja Državnega zbora. Zaradi tega se Državni zbor
opredeljuje o mnenju in predlogu vlade v okviru matičnega
delovnega telesa, ki za plenarno sejo predloži svoje poročilo
z mnenjem. Na podlagi navedenega gradiva Državni zbor na
plenarni seji sprejme sklep o neizpolnjevanju ustavnih in
zakonskih pogojev oziroma odlok o razpisu referenduma,
če ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in z zakonom določeni
pogoji za ustanovitev občine oziroma spremembo njihovih
območij. Državni zbor poudarja, da glede na svojo sestavo
poleg preverjanja strokovnih ugotovitev tudi politično oce-
njuje predloge za ustanovitev občin, tako da pri tem upošte-
va tudi širšo situacijo v zvezi s vprašanji, o katerih odloča.
Navaja še, da postopek za obravnavo predlogov za ustanovi-
tev občin oziroma spremembo njihovega območja ni podro-
bneje urejen v poslovniku, da pa iz ZPUODO po vsebini
izhaja, da mora Državni zbor odločiti o vseh pobudah in da
morata biti sklep in odlok medsebojno usklajena. V zvezi s
predlogi za ustanovitev občin oziroma spremembo njihove-
ga območja v obravnavanem postopku nasprotni udeleže-
nec pojasnjuje, da se je pri ocenjevanju predlogov strinjal z
vlado, da je treba pri ustanavljanju občin presojati njihovo

dejansko usposobljenost za trajno opravljanje javnih nalog v
korist prebivalcev (140. člen ustave), in da je odločil v
skladu s predlogi in mnenji vlade. Le v primeru predloga za
ustanovitev občine Šmartno pri Litiji je prišlo do spremembe
zaradi naknadno pridobljenega podatka o številu prebival-
cev na predlaganem območju. Glede že ustanovljenih občin
Državni zbor ugotavlja, da so bile nekatere ustanovljene
mimo strokovnih mnenj takratne vlade, oziroma izrecno po
volji Državnega zbora, in da bo treba za odpravo ugotovlje-
nih slabosti ali celo nesposobnosti delovanja posameznih
občin uporabiti določene instrumente, ki jih ima na voljo
država, ter vzpostaviti razmere, v katerih bo prišlo do njihove
odprave. Meni, da v postopku ustanavljanja občin ni mogo-
če govoriti o individualni pravici do lokalne samouprave in da
so akti, sprejeti v tem postopku, po svoji vsebini splošni
pravni akti. Prvi odstavek 3. člena MELLS naj bi opredeljeval
le pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona
urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih
nalog, in ne pravice posameznikov ali skupin do takega
izvajanja lokalne samouprave. Državni zbor meni, da v pred-
hodnem postopku ni kršil ustave in zakona, kot mu to očitajo
pobude. V nadaljevanju odgovora Državni zbor še pojasnjuje
razloge, zaradi katerih še ni uskladil ZPUODO z odločbo
ustavnega sodišča št. U-I-322/98 z dne 15. 3. 2001 (Urad-
ni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 44). Odgovoru Državnega
zbora je priloženo ločeno mnenje skupine poslancev, čla-
nov Odbora Državnega zbora za notranjo politiko.

7. Vlada v mnenju o pobudah vztraja pri stališčih, ki jih
je sprejela na podlagi 11. člena ZPUODO, in poudarja, da je
pri njihovem oblikovanju upoštevala odločbe ustavnega so-
dišča. Sklicuje se tudi na priporočilo Kongresa lokalnih in
regionalnih oblasti Sveta Evrope z dne 30. 5. 2001. Zavra-
ča stališča pobudnikov, da ni v zadostni meri obrazložila
svojega predloga. Prav tako zavrača trditve pobudnikov, ki
odrekajo zakonodajalcu in vladi pravico spremeniti prejšnja
stališča, pa čeprav so bila napačna. Pristajati na tako stali-
šče bi pomenilo, da zakonodajalec nima možnosti pristopiti
k odgovornemu oblikovanju modernega, racionalnega in
demokratičnega sistema lokalne samouprave. Meni, da ni
mogoče utemeljevati upravičenosti do novih občin na že
oblikovanih, če so te oblikovane v neskladju z ustavo in z
zakoni določenimi pogoji.

B) – I
8. Ustavno sodišče je vse vloge predlagateljev za usta-

novitev novih občin ali spremembo območja občine štelo za
pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakoni-
tosti OdRRDRO2 in sklepa DZ. Ustavno sodišče se je tako
odločilo, ker zakonodajalec kljub odločbi ustavnega sodišča
št. U-I-322/98 še ni uzakonil ustreznega sodnega varstva.
Ker se vse pobude nanašajo na ista akta Državnega zbora,
je ustavno sodišče zadeve združilo zaradi skupnega obrav-
navanja in odločanja.

9. Ustavno sodišče je predloge, naj se do končne
odločitve zadrži izvrševanje OdRRDRO2, ki so bili vloženi
do 12. 3. 2002, zavrnilo s sklepom z dne 21. 3. 2002.
Glede na čas, ki je potreben za dokončanje predhodnega
postopka (za izvedbo referendumov) in za sprejem zakona o
ustanovitvi novih občin oziroma o spremembi njihovih obmo-
čij (zakonodajni postopek), je ustavno sodišče zadevo obrav-
navalo prednostno.

10. Ustavno sodišče je v sklepu, s katerim je zavrnilo
predloge za zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka, na-
vedlo, da bo v nadaljevanju postopka presojalo sklep DZ in
ne OdRRDRO2, ker pobudniki izpodbijajo odločitve, vsebo-
vane v izpodbijanem sklepu Državnega zbora, tj., da njihovi
predlogi za ustanovitev nove občine ali za spremembo ob-
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močja (predlogi za izločitev dela občine in priključitev k
sosednji občini) ne izpolnjujejo z zakonom določenih pogo-
jev. Odločitve Državnega zbora glede tistih predlogov, za
katere je ugotovil, da izpolnjujejo predpisane pogoje za usta-
novitev občine oziroma za spremembo območja, in za kate-
re je določil referendumska območja in razpisal referendum
(14. člen ZPUODO), pa pobudniki ne izpodbijajo. Pobudniki
so izpodbijali OdRRDRO2 predvsem zaradi pravnega pou-
ka, vsebovanega v VIII. točki izpodbijanega sklepa. Pravni
pouk je Državni zbor oprl na prejšnje odločitve ustavnega
sodišča, ki jih je sprejelo ob ustanavljanju novih občin v letu
1994, zlasti pa v letu 1998. Kot je ustavno sodišče pojasni-
lo že v sklepu o zavrnitvi zadržanja izvrševanja izpodbijanega
odloka, gre v obravnavanem postopku za bistveno drugačno
dejansko stanje. Pobudniki v pobudah ne očitajo arbitrarno-
sti glede izpodbijanega odloka, tj. da je Državni zbor razpisal
referendum na območjih, ki so glede izpolnjevanja z za-
konom določenih pogojev primerljiva z območji, glede kate-
rih je predlog zavrnil oziroma ugotovil, da niso izpolnjeni
zakonski pogoji za ustanovitev občin, kot so to očitali v
prejšnjih dveh postopkih. Zato je ustavno sodišče tudi zavr-
nilo predloge za zadržanja izvrševanje OdRRDRO2. Pobu-
dniki za izpodbijanje OdRRDRO2 nimajo pravnega interesa,
ker neposredno ne posega v njihove pravice, pravne intere-
se oziroma pravne položaje. Zato je ustavno sodišče pobu-
de zoper izpodbijani odlok zavrglo (25. člen zakona o ustav-
nem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS).

11. Pobude sta vložila tudi poslanka in poslanec Držav-
nega zbora glede predlogov za ustanovitev občin Rakek,
Šentjošt, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ker so pobude
glede istih predlogov vložile tudi prizadete krajevne skupno-
sti, ki nedvomno izkazujejo pravni interes za ustavnosodno
presojo, se ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeliti, ali ga
izpolnjujeta poslanka in poslanec.

12. Ustavno sodišče je pobude sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena ZUstS
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

B) – II
13. Temeljni razlog za izpodbijanje sklepa DZ naj bi

bila arbitrarnost Državnega zbora oziroma neenako obravna-
vanje predlogov za ustanovitev občin oziroma za spremem-
bo njihovih območij. Zaradi tega naj bi kršil načelo enakosti
pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave). Iz pobud
izhaja, da pobudniki Državnemu zboru očitajo arbitrarnost v
primerjavi z že ustanovljenimi občinami (v letu 1994 in
1998). Pobudniki pa ne zatrjujejo, da bi Državni zbor ravnal
arbitrarno v konkretnem postopku.

14. Načelo enakosti pred zakonom in iz njega izvede-
no načelo enakega varstva pravic sta temeljni ustavni načeli.
Zagotavljata, da so prizadeti obravnavani enako, in prepre-
čujeta samovoljno in različno odločanje oblastnih organov v
enakih ali bistveno podobnih dejanskih razmerjih. Vendar ju
ni mogoče upoštevati ločeno od načela zakonitosti, ki dolo-
ča, da so oblastni organi pri svojem delovanju vezani na
ustavo in zakon. Ni mogoče od oblastnega organa zahtevati,
naj zaradi načela enakosti (enakega obravnavanja) krši usta-
vo ali zakon, oziroma – povedano drugače – zahtevati, naj
odloča nezakonito tudi v bodočih primerih, če je pred tem
že tako ravnal.

15. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-183/94, s
katero je presojalo 2. in 3. člen zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 –
ZUODNO) in s katero je tudi ugotovilo njegovo neskladje z
ustavo, navedlo, da je Državni zbor z ZLS določil pogoje za
ustanovitev občine ter se zavezal, da jih bo pri ustanavljanju

občin upošteval kot celoto. Poudarilo je, da so tako določe-
ni pogoji za Državni zbor obvezni, saj eno od načel pravne
države terja, da se zakonodajalec ravna po pravilih, ki si jih
sam določi. Prav tako izhaja iz navedene odločbe jasno
stališče, da Državni zbor ne sme pri uporabi kriterijev, ki jih
je postavil, ravnati arbitrarno, tako da bi različno obravnaval
enaka dejanska stanja. Z navedeno odločbo je ustavno so-
dišče ugotovilo, da je Državni zbor pri ustanavljanju občin v
letu 1994 ravnal arbitrarno oziroma da je različno obravnaval
objektivno enake položaje ter da je ustanovil občine tudi na
območjih, ki niso izpolnjevala z zakonom določenih kriteri-
jev. Iz navedene odločbe izhaja, da je ustavno sodišče šte-
lo, da so bile v nasprotju z ustavo ustanovljene vse tiste
občine, ki jih je Državni zbor ustanovil, čeprav niso izpolnje-
vale z ustavo in zakonom določenih pogojev. Državnemu
zboru je naložilo, naj odpravi ugotovljene neustavnosti.

16. V postopku ustanavljanja občin v letu 1998 je bil
Državni zbor dolžan upoštevati tudi odločbo ustavnega sodi-
šča št. U-I-183/94. Zato bi moral ponovno oceniti, ali v letu
1994 ustanovljene občine izpolnjujejo z ustavo in z za-
konom določene kriterije, in na podlagi te ocene in posa-
meznih novih predlogov drugih upravičenih predlagateljev
za začetek postopka za ustanovitev občin ustanoviti občine,
ki bi bile skladne z njihovo ustavno zasnovo. Pri tem bi
seveda moral z ustavo in z zakonom določene kriterije upo-
rabljati za vse primere enako. V postopku za ustanovitev
občin oziroma spremembo njihovih območij v letu 1998 bi
zato moral pri ocenjevanju izpolnjevanja kriterijev za ustano-
vitev občin upoštevati tako že (v letu 1994) ustanovljene
občine kakor tiste, katerih ustanovitev je bila predlagana.
Vprašanje oziroma ocena, ali je Državni zbor uporabljal z
ustavo in z zakonom določene kriterije enako v vseh prime-
rih, se je torej nanašalo na vse – na že ustanovljene občine
in na predloge za ustanovitev novih občin. Ustavno sodišče
je z odločbo št. U-I-119/98 ugotovilo, da je Državni zbor
tudi v letu 1998 ravnal arbitrarno, saj ni uporabil zakonskih
kriterijev enako ne v primerjavi z že ustanovljenimi občinami
v letu 1994 ne v primerjavi s predlogi in sklepi, sprejetimi v
letu 1998. Zato je ustavno sodišče v odločbi poudarilo, da
Državni zbor v postopku za ustanovitev občin in spremembo
njihovih območij v letu 1998 ni imel pravice uporabiti drugih
meril za dopuščanje izjem po 13.a členu ZLS, kot jih je
uporabil leta 1994 – razen če bi se odločil uveljaviti strožja
merila tudi za že obstoječe občine. Vendar pa je v isti odloč-
bi ustavno sodišče ugotovilo, da je Državni zbor ravnal arbi-
trarno pri ocenjevanju izpolnjevanja kriterijev tudi v razmerju
med predlogi za ustanovitev občin, ki so bili podani v letu
1998.

17. Kot je že navedeno, pobudniki ne očitajo Državne-
mu zboru različne uporabe z zakonom določenih pogojev pri
oceni njihovega izpolnjevanja pri posameznih predlogih v
postopku za ustanovitev občin v letu 2002. Različna upora-
ba predpisanih pogojev in zato arbitrarnost naj bi obstajala le
v razmerju do že ustanovljenih občin. Stališča, ki ga je
sprejelo ustavno sodišče v zadevi št. U-I-119/98 (glej prej-
šnjo točko obrazložitve), pa v obravnavani zadevi ni mogoče
neposredno uporabiti, ker je zdajšnji (tekoči) postopek usta-
navljanja občin treba šteti za samostojen postopek, ki ni
neposredno povezan s prejšnjima postopkoma. Gre za na-
daljnji postopek ustanavljanja občin oziroma za postopek
spreminjanja njihovih območij, ki se praviloma lahko izvede
enkrat na štiri leta (4. člen ZPUODO). Zato je treba tudi
ravnanje Državnega zbora ocenjevati samo z vidika tega
postopka. V nasprotnem primeru bi bil Državni zbor v polo-
žaju, v katerem bi mu bilo zaradi načela enakosti pred zako-
nom onemogočeno, da v tem postopku ravna ustavno in
zakonito. Načela pravne države in načelo zakonitosti zahte-
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vata ravno nasprotno. Državni zbor je dolžan ravnati v skladu
z ustavo in z zakonom ne glede na svoje prejšnje ravnanje,
kar je v obravnavanem postopku tudi storil. Da je Državni
zbor uskladil dosedanji način odločanja z ustavo in z za-
konom, je razvidno tudi iz razprave na seji Državnega zbora
in iz gradiv vlade. Iz navedenih gradiv namreč izhaja, da je
nedosledno upoštevanje z zakonom določenih kriterijev iz
13. in 13.a člena ZLS pripeljalo do ustanovitve nekaterih
občin, ki niso bile v skladu z ustavnim konceptom občine, in
do ustanovitve občin, ki niso bile sposobne samostojno
zadovoljevati skupnih potreb občanov. Ustavno sodišče oce-
njuje, da je Državni zbor spremenil dosedanjo prakso zaradi
njene uskladitve z ustavo in zakonom. Zato ni mogoče šteti,
da je v obravnavanem postopku ravnal arbitrarno v primerjavi
z že ustanovljenimi občinami ter kršil načelo enakosti iz
drugega odstavka 14. člena ustave, pravico enakega var-
stva pravic iz 22. člena ustave in 15. člen ustave.

B) – III
18. Pobudniki zatrjujejo, da je izpodbijani sklep neusta-

ven in nezakonit, ker je z njim ugotovljeno, da ne izpolnjujejo
pogojev iz 13. in 13.a člena ZLS. Pri tem se sklicujejo pred-
vsem na odločbo št. U-I-119/98. Po mnenju pobudnikov bi
moral Državni zbor glede uporabe in razlage 13. člena ZLS, ki
določa vsebinske pogoje za ustanovitev občine, upoštevati
razlago ustavnega sodišča iz prej navedene odločbe. To po-
meni, da bi moral pogoje iz 13. člena ZLS šteti predvsem kot
programske in ne v absolutnem pomenu.

19. Ustavno sodišče je že v več svojih odločbah oprede-
lilo osrednje prvine ustavne zasnove občine (odločba št. U-I-
90/94 z dne 20. 5. 1994, Uradni list RS, št. 29/94 in
OdlUS III, 58 in odločba št. U-I-144/94 z dne 15. 7. 1994,
Uradni list RS, št. 45/94 in OdlUS III, 95). Občino je oprede-
lilo kot temeljno lokalno skupnost, katere ustavno zasnovo
pogojujejo (1) skupne potrebe in interesi (2) prebivalcev (3)
enega ali več naselij, (4) ki sodelujejo pri upravljanju javnih
zadev lokalne (krajevne) narave (5) samostojno, se pravi sa-
moupravno v razmerju do države. Občina je torej življenjska
skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več vzajem-
no povezanih naselij. Zanjo je posebej značilna ozemeljska
povezanost, na podlagi katere se oblikuje tudi mreža medo-
sebnih in sosedskih odnosov ter zavest o pripadnosti občini
kot temeljni teritorialni skupnosti. Skupne potrebe in interesi
prebivalcev enega ali več naselij motivirajo njihovo sodelova-
nje pri samoupravnem, se pravi v razmerju do države relativno
samostojnem upravljanju javnih zadev lokalne (krajevne) nara-
ve. Ustavna koncepcija občine tudi predpostavlja, da bo obči-
na glede na število svojih prebivalcev in druge okoliščine
sposobna samostojno opravljati lokalne zadeve.1

20. ZLS je, izhajajoč iz ustavne zasnove občine, opred-
elil enotne kriterije za ustanovitev občin (13. in 13.a člen ter
16. člen – za mestne občine).2 Pri ustanavljanju novih občin
oziroma pri spreminjanju njihovih območij je treba upoštevati
tudi 15. člen ZLS.3 Ustavno sodišče je že ocenjevalo ustav-
nost zakonskih kriterijev za ustanovitev občine in odločilo,
da je zakonodajalec imel pravico določiti kriterije (pogoje) za
ustanovitev občin ter da so določbe ZLS, ki opredeljujejo
kriterije, v skladu z ustavo (odločba št. U-I-183/94 in št. U-I-
119/98 ter odločba št. U-I-234/94 z dne 16. 2. 1996,
Uradni list RS, št. 14/96 in OdlUS V, 17).

21. Ustavno sodišče je v dosedanjih odločbah sprejelo
stališče, da je bil Državni zbor upravičen določiti kriterije za
ustanovitev občin, na podlagi katerih bo ocenjeval, ali posa-
mezni predlogi izpolnjujejo pogoje za ustanovitev občin.
Poudarilo je, da so pogoji iz 13. člena ZLS vsebinske narave
in da so za Državni zbor obvezni. Načelo pravne države
terja, da se zakonodajalec ravna po pravilih, ki si jih sam
določi (odločba št. U-I-183/94). Tudi kriterij števila prebival-
cev je vsebinski kriterij, vendar pa v prvem odstavku 13.a
člena ZLS določeno število ni absolutne, temveč relativne
narave (drugi odstavek 13.a člena ZLS).

22. Državni zbor mora v postopku za ustanovitev obči-
ne oceniti, ali posamezni predlogi izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje za ustanovitev oziroma za spremembo ob-
močja občine (5. do 15. člen ZPUODO). Drugi odstavek

1 V odločbi št. U-I-144/94 pojasnjuje še: “S tem, ko je Republika Slove-
nija sprejela ustavo, se je odločila, da bo sedanje oblastne občine preoblikovala
v lokalne skupnosti v teritorialnem in funkcionalnem smislu in jim zagotovila
ustavno zagotovljeno samostojnost. To pa pomeni, da posamezniki, ki živijo na
določenem skupnem teritoriju, ki jih povezuje s skupnimi interesi in potrebami,
sami brez vpletanja nadrejenih oblasti urejajo skupne zadeve, ki se tičejo vsako-
dnevnega življenja. Razmejitev pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo je
prva značilnost lokalne samouprave ter hkrati način soupravljanja  družbe in
države. Druga enako pomembna značilnost lokalne samouprave pa je teritorial-
na povezanost ljudi na določenem območju. Teritorij lokalne skupnosti je lahko
tolikšen, da imajo prebivalci preko neposredne povezanosti zavest, da oblikujejo
skupnost, v kateri odločajo o zadevah skupnega pomena. Teritorialna razsež-
nost je torej najpomembnejši element lokalne skupnosti. Tretji element pred-
stavlja število prebivalcev, ki mora biti takšno, da omogoča izvajanje lokalne
samouprave v funkcionalnem smislu. To pa pomeni, da spodnja in zgornja meja
števila prebivalstva omogočata oblikovanje organov skupnosti v predstavniškem
smislu in da je število prebivalcev takšno, da je organiziranje javnih dejavnosti, ki
so nujne za življenje ljudi, smiselno. Členitev lokalne skupnosti ne sme biti
takšna, da prebivalci ne čutijo medsebojne povezanosti s skupnimi interesi.
Ustava v 139. členu določa, da se občina ustanovi z zakonom po prej opravlje-
nem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem obmo-
čju. Volja prebivalcev je torej za ustanovitev občine odločilna, seveda kolikor je v
skladu z ustavnim in zakonskim konceptom občine.“

2 Člen 13 se glasi: “Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in
interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom.

Šteje se, da je občina sposobna na svojem območju zadovoljevati potre-
be in izpolnjevati naloge iz prejšnjega odstavka, če so zagotovljeni naslednji
pogoji:

– osemletno šolanje (popolna osnovna šola);
– primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena

postaja);
– preskrba z življenjskimi potrebščinami (trgovina z živili in mešanim bla-

gom);
– komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje

odpadnih voda, oskrba z električno energijo);
– poštne storitve;
– finančne storitve hranilnice ali banke;
– knjižnica (splošno izobraževalna ali šolska);
– prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti.“
Člen 13.a se glasi: “Občina ima najmanj 5000 prebivalcev.
Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodar-

skih razlogov sme imeti občina izjemoma tudi manj kot 5000 prebivalcev.
Pri ustanavljanju občin se morajo kriteriji iz 13. in 13.a člena upoštevati

kot celota.”
Člen 16 se glasi:
“Na območju mesta se zaradi enotnega prostorskega in urbanističnega

urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja ustanovi mestna
občina.

Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v
enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija
prebivalstva.

Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebival-
cev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in
kvartarnih dejavnostih in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svoje-
ga gravitacijskega območja.

Mestno občino ustanovi Državni zbor z zakonom. Z zakonom se določita
območje in ime mestne občine. Ime mestne občine se določi po imenu mesta,
na območju katerega se ustanovi mestna občina.“

3 Člen 15 se glasi: “Dvoje ali več sosednjih občin se lahko združi v novo
občino, če se za to na referendumu v vsaki občini izreče večina volivcev, ki so
glasovali.

Občina se lahko razdeli na dvoje ali več novih občin, če območje vsake
od predvidenih novih občin izpolnjuje pogoje po tem zakonu in če se za to na
referendumu na območju vsake od predvidenih novih občin izreče večina voliv-
cev, ki so glasovali.

Del občine, ki obsega območje naselja ali več sosednjih naselij, se lahko
izloči iz občine in ustanovi kot nova občina, če se za to na referendumu v tem
delu občine odloči večina volivcev, ki so glasovali, in če oba tako nastala dela
občine tudi izpolnjujeta pogoje za novo občino.

Del občine se lahko izloči iz občine in priključi k sosednji občini, če se za
to v tem delu občine in v občini, kateri se ta del občine želi priključiti, na
referendumu odloči večina volivcev, ki so glasovali, in če preostali del občine
tudi izpolnjuje pogoje za novo občino.“
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13. člena ZLS taksativno našteva pogoje, ki morajo biti
izpolnjeni, da se lahko šteje, da je (bodoča) občina sposo-
bna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Državni zbor
je kriterije iz 13. člena ZLS v prejšnjih postopkih različno
razlagal, ustanovil pa je tudi občine, ki vseh teh kriterijev
niso izpolnjevale. Iz tega bi lahko sklepali, da je Državni zbor
tudi za te kriterije štel, da so relativne narave. Tudi ustavno
sodišče je v obrazložitvi odločbe št. U-I-119/98 navedlo, da
je obstoj ustanove – na primer zdravstvenega doma – treba
šteti za okoliščino relativne narave, ne pa za absolutni po-
goj. Ta okoliščina, namreč obstoj institucije, je odvisna od
ekonomskih, geografskih in drugih pogojev, ki opredeljujejo
lokalno “tržišče“ ustrezne ustanove in časovno stroškovno
razdaljo zadovoljevanja ustreznih potreb. Drugačna razlaga
13. člena ZLS bi vodila v začaran krog, saj je obstoj ustrez-
nih institucij v veliki meri pravno pogojen z obstojem občine
kot pravne osebe.

23. Po mnenju pobudnikov Državni zbor pri sprejemu
izpodbijanega sklepa ni upošteval navedenega stališča ustav-
nega sodišča. Pobudniki očitno menijo, da je mogoče nave-
deno stališče razumeti tako, kot da omogoča ustanovitev
občine (ali vsaj razpis referenduma) na kateremkoli obmo-
čju; zadostuje le, da se prebivalci takega območja tako
odločijo in skladno z ZPUODO začnejo postopek za ustano-
vitev občine. Takšno razumevanje je napačno in ne izhaja iz
9., 44., 138. in 139. člena ustave ter določb MELLS.
Državni zbor ni dolžan ustanoviti občine niti razpisati referen-
duma za ugotavljanje volje prebivalcev na območju, ki ne
izpolnjuje pogojev, določenih z zakonom za ustanovitev ob-
čine. Državni zbor je dolžan najprej oceniti izpolnjenost po-
gojev in če ugotovi, da so izpolnjeni, določi območje, na
katerem se izvede referendum za ugotovitev volje prebival-
cev (14. člen ZPUODO). Če ugotovi, da pogoji niso izpol-
njeni, referenduma ne razpiše. Državni zbor mora ocenjevati
izpolnjevanje pogojev kot celoto. Gre za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev, naj bodo absolutne ali relativne nara-
ve, vključno s pogoji iz 15. člena ter s pogoji iz 16. člena
ZLS, če gre za mestno občino. V primerih, ko je nek pogoj
relativne narave, je treba ugotavljati obstoj okoliščin, ki ute-
meljujejo (opravičujejo) njegovo relativno uporabo. Zato v
obravnavanem postopku ne gre za kršitev določb 9., 44.,
138. in 139. člena ustave ter določb MELLS.

24. Kot je že navedeno, je Državni zbor v prejšnjih
postopkih (v letih 1994 in 1998) štel tudi kriterije iz 13.
člena za relativne in ne za absolutne. V postopku leta 2002
pa je Državni zbor ocenil, da neko območje, na katerem je
bila predlagana ustanovitev občine, ne izpolnjuje pogojev za
ustanovitev občine, če niso v celoti izpolnjeni pogoji iz 13.
člena ZLS. Pri tem je te pogoje štel za pogoje absolutne
narave. Takšno stališče Državnega zbora ni utemeljeno. Pri
tem ni sledil niti stališču vlade, kot je razvidno iz izhodišč k
mnenju, v katerem vlada ugotavlja, da bi bilo mogoče relativ-
no upoštevati tiste kriterije in pogoje za ustanovitev občin, ki
se nanašajo na zagotavljanje javnih služb, za katere je že po
naravi dejavnosti ter na podlagi predpisov, s katerimi je
dejavnost urejena, mogoče ugotoviti, da jih je treba zagotav-
ljati za večje število prebivalcev, kot je število prebivalcev, ki
je zakonski kriterij za ustanovitev občine. To so matične
knjižnice in zdravstveni domovi. Tak kriterij je tudi komunal-
na opremljenost.4 Vlada še meni, da je z zakonom določene

kriterije in pogoje za ustanovitev občine nujno treba upošte-
vati in da določbi 13. in 13.a člena ZLS temeljita na določbi
prve točke 3. člena MELLS, ki pravi: “Lokalna samouprava
označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah
zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru
svojih nalog in v korist svojega prebivalstva.“ Vladino razu-
mevanje oziroma razlaga 13. člena ZLS upošteva razlago
ustavnega sodišča, vendar jo še nekoliko zoži. Pri razlagi
pogojev za ustanovitev občin ni možno izhajati samo iz razlo-
gov v odločbi št. U-I-119/98, temveč je treba upoštevati
tudi stališča in razloge, ki jih je ustavno sodišče sprejelo in
obrazložilo v svojih prejšnjih odločbah, ki so se nanašale na
izpolnjevanje ustavnih in zakonskih pogojev za ustanovitev
občin. Vsa stališča ustavnega sodišča je treba upoštevati
kot celoto. Z upoštevanjem metod razlage ni mogoče skle-
pati, da so pogoji iz 13. člena ZLS predvsem programske
narave in da je samo izkazan obstoj z zakonom predvidenih
individualnih in kolektivnih potreb, ki naj se zadovoljujejo v
novi občini, edini pogoj za ustanovitev občine na nekem
območju. Pogoj za ustanovitev občine na nekem območju je
predvsem sposobnost zadovoljevanja skupnih potreb. Drugi
odstavek 13. člena ZLS pa določa pogoje, katerih obstoj
zagotavlja sposobnost zadovoljevanja skupnih potreb. Za
pravilno razumevanje ni mogoče navedenih pogojev razlaga-
ti izolirano, temveč je treba upoštevati tudi predpise, ki ure-
jajo pogoje in način zagotavljanja oziroma opravljanja posa-
meznih dejavnosti, ki predstavljajo tudi zadovoljevanje sku-
pnih potreb in interesov v občini (predvsem gre za predpise,
ki urejajo zdravstveno dejavnost, komunalno opremljenost,
vzgojo in izobraževanje, knjižničarstvo). Navedeni predpisi
določajo praviloma tak kriterij števila prebivalcev, ki zagotav-
lja racionalno in ekonomično izvajanje posamezne javne
službe (npr. zdravstveni dom je mogoče ustanoviti na obmo-
čju z 20 000 prebivalci, knjižnico na območju z 10 000
prebivalci). Pri tem ne gre zanemariti tudi dejstva, da je
pogosto tudi pristojnost za izvajanje večine navedenih dejav-
nosti razdeljena med državo in lokalnimi skupnostmi. Dobe-
sedna in ozka razlaga pogojev iz 13. člena ZLS dejansko
prepreči ustanovitev občin, ki ne izpolnjujejo kriterijev iz
tega člena, čeprav na njihovo izpolnitev niti nimajo vpliva. Po
drugi strani pa bi dobesedna uporaba razlage iz odločbe št.
U-I-119/98 lahko vodila do sklepa, da sploh ni treba izpol-
njevati navedenih kriterijev. Opredelitev navedenih kriterijev
kot relativnih pa pomeni, da je treba ugotoviti, ali je občina
samostojno ali v sodelovanju z drugimi občinami sposobna
zagotavljati uresničevanje skupnih potreb. Ne zadostuje le
zatrjevanje, da bo bodoča občina zagotavljala določene po-
trebe tako, da bo šele pristopila k raznim investicijam (grad-
nji šole, zdravstvenega doma itd.). Iz predloga za ustanovi-

4 Za izvajanje lokalnih javnih služb, ki jih v skladu z zakonom zagotavlja
občina, so s predpisi določeni kriteriji števila prebivalcev, ki zagotavljajo racio-
nalno in ekonomično izvajanje posamezne javne službe. Tako je mogoče
ustanoviti zdravstveni dom na območju z 20 000 prebivalci, matično knjižnico
na območju z 10 000 prebivalci, prav tako so postavljeni kriteriji za oblikovanje
šolskega okoliša. Z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,

št. 32/93 – ZGJS) pa je v skladu z načelom racionalnosti, učinkovitosti in
ekonomičnosti prepovedana drobitev zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

Vlada ugotavlja, da je mogoče relativno upoštevati le tiste kriterije in
pogoje za ustanovitev občin, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih služb, za
katere je že po naravi dejavnosti ter na podlagi predpisov, s katerimi je dejavnost
urejena, mogoče ugotoviti, da jih je treba zagotavljati za večje število prebivalcev
kot je število prebivalcev, ki je v skladu z zakonom kriterij za ustanovitev občine.
To so matične knjižnice in zdravstveni domovi. Doseženi standard na področju
komunalne opremljenosti v Republiki Sloveniji ni takšen, da bi bilo mogoče
zahtevati izpolnjevanje teh pogojev absolutno, temveč jih lahko obravnavamo kot
programske. S stališča izvrševanja zakonov, ki urejajo sistem, delovanje, financi-
ranje občin in s stališča izvajanja občinskih nalog, kar mora vlada v skladu s
svojimi pristojnostmi zagotoviti, pa meni, da je nujno pri ustanavljanju občin
absolutno upoštevati vse tiste kriterije in pogoje, ki opredeljujejo njeno sposo-
bnost zagotavljanja uresničevanja potreb in interesov lokalne skupnosti in izvrše-
vanje z zakonom določenih izvirnih nalog občine. Ta sposobnost mora biti
zagotovljena trajno, ne samo ob ustanovitvi, kar je v skladu s temeljnimi načeli
MELLS. Mnenja vlade k predlogom za ustanovitev novih občin temeljijo na
vzajemnosti kriterijev za ustanovitev občin, ki opredeljujejo njeno sposobnost ne
glede na to, da v dosedanjih postopkih vladna stališča niso bila v celoti upošte-
vana (Poročevalec DZ, št. 14/02).
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tev občine mora izhajati, da bodo zagotovljene skupne po-
trebe. Če se iz neke občine izloča določeno območje, ki
nima zagotovljenega primarnega zdravstvenega varstva na
predlaganem območju (nima zdravstvenega doma niti zdrav-
stvene postaje niti ambulante), iz obrazložitve predloga pa
izhaja, da je primarno zdravstveno varstvo zagotovljeno v
zdravstvenem domu, ki so ga (skupaj) zgradili v preteklosti,
ki pa ostaja na območju občine, iz katere se izloča, je
mogoče utemeljeno sklepati, da je ta pogoj izpolnjen. Dr-
žavni zbor bi moral šteti, da so tudi posamezni pogoji iz
13. člena ZLS lahko relativne narave. Kot že navedeno, gre
predvsem za pogoje, ki se nanašajo na opravljanje tistih
nalog, katerih opravljanje se posebno veže na večje število
prebivalcev. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da
opravljanje določenih storitev, ki jih našteva 13. člen, sploh
ni v pristojnosti občine, da gre tudi za povsem tržne dejavno-
sti, na opravljanje oziroma zagotavljanje katerih lahko občina
vpliva le posredno.

B) – IV
25. Posebno vprašanje je uporaba kriterija števila pre-

bivalcev in zlasti ugotavljanje okoliščin, ki opravičujejo usta-
novitev občine z manj kot 5 000 prebivalci. Ustavno sodišče
je v več odločbah (npr. že v odločbi št. U-I-183/94) izrecno
poudarilo, da je število prebivalcev pomemben element lo-
kalne skupnosti in da mora biti takšno, da omogoča izvaja-
nje lokalne samouprave. Občina s premajhnim številom pre-
bivalcev ne more zagotoviti učinkovitega izvajanja javnih na-
log lokalnega pomena. Glede uporabe oziroma razlage tega
kriterija je ponovilo stališče, da pogoja glede števila prebi-
valcev že po določbah ZLS pri ustanavljanju občin ni mogo-
če upoštevati togo, ampak oziraje se na posebnosti posa-
meznih območij, na katerih bi lahko nastala občina, ki bi bila
sposobna uspešno opravljati svoje funkcije tudi ob manjšem
številu prebivalcev (podobno v odločbi št. U-I-119/98). Kri-
terij števila prebivalcev je treba upoštevati v okviru celote
pogojev za ustanovitev občine. Člen 13.a ZLS namreč do-
pušča samo, da se občina ustanovi tudi na območju, ki ima
manj kot 5 000 prebivalcev, če so podani razlogi iz tega
člena (geografski, obmejni, narodnostni, zgodovinski ali go-
spodarski) in če bo občina sposobna opravljati svoje funkci-
je kljub manjšemu številu prebivalcev (če izpolnjuje pogoje iz
13. člena ZLS).

26. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-183/94 nave-
dlo, da je stvar ocene Državnega zbora, ali bo na določe-
nem območju ustanovljena občina na podlagi novega 13.a
člena ZLS, ki dopušča, da se lahko občina ustanovi tudi na
območju, ki ima manj kot 5 000 prebivalcev. Vendar je
poudarilo, da Državni zbor pri uporabi kriterijev, ki si jih je
sam postavil, ne sme ravnati arbitrarno, tako da v konkret-
nem primeru ustanovitve občine za dosego končnega cilja,
ki ga predstavlja realizacija ustavne zasnove lokalne samou-
prave, uporabi temu cilju ustrezna sredstva in pri tem prete-
hta težo, funkcionalnost ter smiselnost posameznih zakoni-
tih pogojev v okviru njihove celote. V odločbi št. U-I-234/94
pa je ustavno sodišče poudarilo, da je število prebivalcev
pomemben element lokalne skupnosti. Biti mora takšno, da
omogoča izvajanje lokalne samouprave. Občina s premaj-
hnim številom prebivalcev ne more zagotoviti učinkovitega
izvajanja javnih nalog lokalnega pomena.

27. Iz ZLS kakor tudi iz odločb ustavnega sodišča
izhaja, da morajo biti razlogi oziroma okoliščine, ki upraviču-
jejo odstopanje od kriterijev, izjemnega pomena. Ne zado-
stuje le obstoj okoliščin, ki jih našteva 13.a člen ZLS. Pre-
dlagatelj mora utemeljiti njihovo izjemnost, zaradi katere bi
bilo upravičeno odstopiti od pogoja števila prebivalcev. Ob-
mejnost, geografska pogojenost, zgodovinskost (obstoj ob-

čine na istem območju v preteklosti) same po sebi ne opravi-
čujejo uporabe izjeme. Iz teh okoliščin mora utemeljeno
slediti zaključek o posebnostih takega območja v kulturnem,
geografskem in socialnem pogledu, kar se izraža tudi v
značilnostih zgodovinskega razvoja območja. Iti mora za
območje z izrazitimi naravnimi danostmi in zaokroženostjo –
npr. izrazite gorske skupnosti, ki so razmejene od nižinske-
ga dela občin, ali skupnosti, ki so zaradi naravnih (gore) ali
umetnih ovir (državna meja) praktično odrezane od drugih
območij občin, v katerih se sedaj nahajajo. Zaradi takšne
geografske pogojenosti je v takih skupnostih še posebej
izražen občutek pripadnosti k taki skupnosti in občutek ne-
povezanosti s preostalim delom občine. Prav tako so pravi-
loma izražene tudi posebne razvojne ter druge značilne po-
trebe in interesi prebivalcev teh območij, ki se pogosto
lahko povsem razlikujejo od potreb in interesov prebivalcev
drugih območij občine, zlasti če gre za večje ali celo mestne
občine.

28. Dolžnosti predlagatelja začetka postopka za usta-
novitev nove občine, da utemelji razloge za ustanovitev nove
občine oziroma za spremembo njenega območja in da ute-
melji obstoj z ustavo in z ZLS določenih pogojev za njeno
ustanovitev (9. člen ZPUODO), je postavljena nasproti dol-
žnosti Državnega zbora, da v tem postopku oceni (ugotovi),
ali posamezni predlogi izpolnjujejo z ustavo in z ZLS določe-
ne pogoje. Državni zbor sprejme oceno s sklepom oziroma
odlokom (13. in 14. člen ZPUODO). Ustavno sodišče je v
odločbi št. U-I-183/94 poudarilo, da je pri presoji odločitev
Državnega zbora vezano na ustavo in zakon, pri čemer pa
mora z vidika načel enakosti ter pravne države oceniti, ali je
Državni zbor pri ustanavljanju občin uporabil kriterije, ki jih je
za ustanovitev občin sam predpisal, za vse primere enako
oziroma ali je od njih arbitrarno odstopal. Ali je ravnal tako,
pa je mogoče ugotoviti samo iz obrazložitev sprejetih odloči-
tev, ki izhajajo iz celotnega (procesnega) gradiva o postopku
za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih obmo-
čij. Ni v skladu z načeli pravne države iz 2. člena ustave (eno
od teh načel je tudi načelo zakonitosti oziroma usklajenosti
pravnih aktov, ki je podrobneje razdelano v 153. členu
ustave) in z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena
ustave, če je odločitev sprejeta v nasprotju s predpisanimi
pogoji, če je sprejeta brez utemeljenega razloga ali če odlo-
čitev nima prepričljive obrazložitve. Pri presoji odločitev Dr-
žavnega zbora, vsebovanih v izpodbijanem sklepu, je ustav-
no sodišče upoštevalo predloge upravičenih predlagateljev
za začetek postopka, mnenje občinskih svetov prizadetih
občin, mnenje in predlog vlade, poročilo odbora Državnega
zbora za notranjo politiko (št. 005-01/95-4/30 z dne 18. 2.
2002, EPA 366 – III), magnetogram 1.a točke 13. redne
seje Državnega zbora, amandmaje poslanskih skupin in po-
slancev in pregled amandmajev k predlogu sklepa po
13. členu ZPUODO, amandmaje poslanskih skupin in pre-
gled amandmajev k predlogu odloka po 14. členu ZPUODO
ter uskladitveni amandma vlade z dne 26. 2. 2002. Na
podlagi navedenega gradiva je ustavno sodišče presojalo,
ali je Državni zbor svojo odločitev, da predlogi ne izpolnjuje-
jo z zakonom določenih pogojev za ustanovitev občin ali za
spremembo njihovih območij, obrazložil z razumnimi in pre-
pričljivimi razlogi, tako da mu ni mogoče očitati arbitrarnosti.

B) – V
29. Pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovi-

tev občine iz 13. člena ustave, ustavno sodišče pogoja, ki
zahteva, da mora biti zagotovljeno primarno zdravstveno
varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja),
ni upoštevalo kot absolutni pogoj, temveč je štelo, da je ta
pogoj podan, če so predlagatelji izkazali, da bo občanom v
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predlagani novi občini zagotovljeno zdravstveno varstvo ozi-
roma se to varstvo ne bo spremenilo. Vse druge pogoje,
določene v 13. členu ZLS, je ustavno sodišče upoštevalo v
skladu s stališčem, obrazloženim v 24. točki obrazložitve.
Tako je ugotovilo, da v sedmih predlogih za ustanovitev nove
občine niso izpolnjeni pogoji iz 13. člena ZLS in da je bila
odločitev Državnega zbora, da ne izpolnjujejo pogojev za
ustanovitev občine iz tega razloga v skladu z ustavo in z ZLS.
Ti predlogi so: predlog za ustanovitev občine Log – Drago-
mer (točka I/29), predlog za ustanovitev občine Gomilsko
(točka I/2), predlog za ustanovitev občine Rakitna (točka
I/3), predlog za ustanovitev občine Šentjošt (točka I/7),
predlog za ustanovitev občine Podnanos (točka I/27), pred-
log za ustanovitev občine Pertoča (točka I/22) in predlog za
ustanovitev občine Šentjanž pri Dravogradu (točka I/8).

30. Pri vseh drugih predlogih je ustavno sodišče mora-
lo presojati, ali je ugotovitev Državnega zbora, da predlaga-
telji niso izkazali obstoja razlogov iz tretjega odstavka 13.a
člena ZLS, ki dopuščajo izjemoma ustanovitev občin z man-
jšim številom prebivalcev kot 5 000, dovolj prepričljivo obraz-
ložena. ZPUODO v četrtem odstavku 9. člena določa, da
morajo biti v predlogu za ustanovitev občine na območju z
manj kot 5 000 prebivalci navedeni razlogi, ki utemeljujejo
ustanovitev občine na takem območju (geografski, obmejni,
narodnostni, zgodovinski, gospodarski). Vlada se v svojih
mnenjih ni opredelila do obstoja razlogov, ki upravičujejo
ustanovitev občine z manj kot 5 000 prebivalci, temveč je
največkrat posplošeno ugotovila “da občina tudi ne bi bila
sposobna zadovoljevati potreb in interesov svojih prebival-
cev in izvajati z zakonom določenih nalog občine, ker na
njenem območju niso zagotovljeni vsi pogoji, ki se za to
upoštevajo.“ Zato je moralo ustavno sodišče pri presoji, ali
so predlagatelji v svojih predlogih izkazali obstoj kakšnega
razloga iz tretjega odstavka 13.a člena ZLS, ki bi dopuščal
ustanovitev občine tudi z manj kot 5 000 prebivalci, ugotav-
ljati na podlagi vloženih predlogov in priloženih gradiv (ela-
boratov). Tako je ustavno sodišče pri 26 predlogih ugotovi-
lo, da predlagatelji sploh niso ali pa niso v zadostni meri
obrazložili obstoja posebnih razlogov, ki bi utemeljevali usta-
novitev novih občin na predlaganih območjih, in da je Držav-
ni zbor na podlagi takšnih predlogov lahko ugotovil, da niso
podani pogoji za ustanovitev predlaganih občin. Tretji odsta-
vek 13.a člena ZLS namreč dovoljuje ustanovitev občine iz
navedenih razlogov le izjemoma. Zato samo dejstvo, da
predstavlja predlagano območje nove občine geografsko
zaokroženo celoto, še ni dovolj za obstoj geografskega raz-
loga. Pri tem je treba upoštevati, da izločitev geografsko
zaokroženega območja ne povzroči geografske nepoveza-
nosti preostalega dela obstoječe občine (npr. predlog za
ustanovitev občine Videm – Krško, občine Izlake, občine
Rimske Toplice). Prav tako zgodovinski opis krajev in sklice-
vanje na nekdanji obstoj občine na predlaganem območju
ne zadostuje za ustanovitev občine iz zgodovinskih razlo-
gov. Nezadovoljstva z delom obstoječe občine, zgolj predvi-
devanja, da se bo predlagano območje v okviru nove občine
hitreje gospodarsko razvijalo, ali demografske ogroženosti
ni mogoče šteti za zadosten gospodarski razlog, ki bi ute-
meljeval ustanovitev nove občine z manj kot 5 000 prebival-
ci. Tudi morebitna finančna samostojnost bodoče občine ne
more sama po sebi predstavljati zadostnega gospodarskega
razloga za ustanovitev občine, ker je treba upoštevati gospo-
darsko stanje preostalega dela občine. Kot utemeljen razlog
za zavrnitev predloga za ustanovitev občine je ustavno sodi-
šče štelo dejstvo, da z ustanovitvijo nove občine preostali
del občine ne bi več izpolnjeval z zakonom določenega
najmanjšega števila prebivalcev za ustanovitev občine. Tako
bi nastali dve občini, ki ne bi izpolnjevali pogoja glede števila

prebivalcev. Tak poseg v že obstoječo občino bi bil mogoč
le ob izjemno utemeljenih razlogih iz tretjega odstavka 13.a
člena ZLS (glej 26. točko obrazložitve). Ustavno sodišče je
upoštevalo, da bi se z ustanovitvijo nove občine Šmartno pri
Slovenj Gradcu bistveno zmanjšalo število prebivalcev Me-
stne občine Slovenj Gradec. V večjem številu predlogov
predlagatelji navajajo kot razlog za ustanovitev občine z manj
kot 5 000 prebivalci obmejni razlog. Glede obmejnega raz-
loga vlada v mnenjih glede posameznih predlogov ni spreje-
la določenega stališča. V razpravi na seji Državnega zbora je
predstavnica vlade pojasnila, da bi se ta razlog glede na to,
da je Slovenija izrazito obmejna država, moral upoštevati kar
za tretjino njenega celotnega ozemlja. Ustavno sodišče je
pri predlogih, ki so se sklicevali tudi na obmejni razlog,
presojalo, ali je predlagatelj v zadostni meri utemeljil razloge
za ustanovitev občine iz tega razloga. Zato navedbe, da je
predlagano območje obmejno (dolžina meje in drugi podat-
ki), ne zadoščajo (predlog za ustanovitev občine Središče
ob Dravi). Obmejni razlog, tudi obrazložen, ne zadostuje, če
bi se z izločitvijo obmejnega območja zmanjšalo število pre-
bivalcev v preostalem delu občine pod 5 000 prebivalcev.
Tak način ustanavljanja občin bi privedel še do večjega
števila občin z manjšim številom prebivalcev (npr. predlog za
ustanovitev občine Cirkulane, nove občine Leskovec), kot
to dovoljuje ZLS.

31. Predlogi, za katere je ustavno sodišče iz navedenih
razlogov ugotovilo, da je Državni zbor svojo ugotovitev, da
ne izpolnjujejo pogojev za ustanovitev občine oziroma spre-
membo območja, oprl na prepričljive razloge in tako s svojo
odločitvijo ni kršil določb ustave in ZLS, so naslednji:

– predlog za ustanovitev občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah (točka I/16 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Spodnja Idrija (točka
I/11 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Sveti Tomaž (točka
I/21 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Ponikva (točka I/24
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Šmartno pri Slovenj
Gradcu (točka V/3 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Poljčane (točka I/23
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Šentrupert (točka I/25
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Podpeč – Preserje
(točka I/3 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Vinica (točka I/6
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Makole (točka I/23
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Polhov Gradec (točka
I/7 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Rimske Toplice (točka
I/15 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Mokronog (točka I/25
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Središče ob Dravi (toč-
ka I/21 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Rečica ob Savinji
(točka I/20 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Hoče (točka I/10
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Cirkulane (točka I/9
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Voličina v Slovenskih
Goricah (točka I/16 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Videm – Krško (točka
I/14 sklepa DZ);
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– predlog za ustanovitev občine Leskovec (točka I/26
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Izlake (točka I/30
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Mala Nedelja (točka
I/18 sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Rakek (točka I/5
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Bogojina (točka I/19
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Frankolovo (točka I/28
sklepa DZ);

– predlog za ustanovitev občine Kamniška Bistrica
(točka I/13 sklepa DZ).

B – VI
32. V skladu s stališči, sprejetimi za presojo predlogov

za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih obmo-
čij v tem postopku (24., 25. in 26. točka obrazložitve), je
ustavno sodišče ugotovilo, da za odločitev Državnega zbo-
ra, po kateri predlogi ne izpolnjujejo z zakonom določenih
pogojev za ustanovitev občine oziroma spremembo obmo-
čja, ni prepričljivih in razumnih razlogov ali da zavrnitev pred-
loga ni v zadostni meri obrazložena v spodaj navedenih
primerih.

a) Predlog za izločitev Krajevne skupnosti Martjanci iz
območja Občine Moravske Toplice in priključitev k Mestni

občini Murska Sobota (točka II/1 sklepa DZ)

33. Predlagateljica izpodbija odločitev Državnega zbo-
ra, ker naj bi temeljila na ugotovitvi, da Občina Moravske
Toplice po izločitvi Krajevne skupnosti Martjanci (v nadalje-
vanju: KS Martjanci) in z ustanovitvijo občine Bogojina ne bo
več izpolnjevala pogojev za občino. Ker je vlada v svojem
mnenju predlagala zavrnitev ustanovitve nove občine Bogoji-
ne in je temu predlogu sledil tudi Državni zbor, zavrnitve
predloga za izločitev KS Martjanci ni mogoče utemeljevati s
tem razlogom. Občina Moravske Toplice bi namreč kljub
izločitvi KS Martjanci, ki ima 514 prebivalcev, štela več kot 5
000 prebivalcev (5 948). Iz predloga za izločitev je razvidno,
da je območje KS Martjanci v vseh pogledih povezano z
Mestno občino Murska Sobota (otroci KS Martjanci obisku-
jejo osemletno šolo v Murski Soboti, večina prebivalcev je
zaposlena na območju Murske Sobote in Martjancev, komu-
nalna infrastruktura je povezana z Mestno občino Murska
Sobota). Zato navedbe vlade o vezanosti prebivalcev glede
zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb na Moravske To-
plice niso točne. Tudi iz razprave na seji Državnega zbora ni
mogoče razbrati prepričljivih razlogov za zavrnitev obravna-
vanega predloga. Četrti odstavek 15. člena ZLS določa, da
se del občine lahko izloči iz občine in priključi sosednji
občini, če se za to v tem delu občine in v občini, v kateri se
ta del občine želi priključiti, na referendumu odloči večina
volivcev, ki so glasovali, in če preostali del občine tudi
izpolnjuje pogoje za novo občino. zakonodajalec je pri obrav-
navanem predlogu ravnal tudi drugače kot pri predlogih za
priključitev naselja Hrastje Mestni občini Kranj, naselja Lan-
cova vas pri Ptuju k Občini Hajdina in naselja Sv. Lenart k
občini Škofja Loka, saj je glede navedenih predlogov razpi-
sal referendum (točka II/1, 2 in 3 OdRRDRO2). Ker iz
zakonodajnega gradiva ne izhaja prepričljiv razlog za zavrni-
tev obravnavanega predloga (četrti odstavek 15. člena ZLS),
izpodbijana odločitev pa kaže, da zakonodajalec ni obravna-
val vseh vloženih predlogov za izločitev in priključitev drugi
občini enako, je podana kršitev načela enakosti iz drugega
odstavka 14. člena ustave in načel pravne države iz 2. člena

ustave. Ustavno sodišče je iz navedenih razlogov razveljavilo
točko II/1 sklepa DZ.

b) Predlog za ustanovitev občine Renče – Vogrsko
(točka V/1 sklepa DZ)

34. Predlog za ustanovitev občine Renče – Vogrsko
so vložile krajevne skupnosti Vogrsko, Renče in Bukovica-
Volčja Draga. Ustanovitev nove občine, ki bi štela 4 076
prebivalcev, utemeljujejo z geografskimi, zgodovinskimi,
obmejnimi in gospodarskimi razlogi, ki so v posebnem
elaboratu izčrpno opisani. Mnenje vlade, v katerem ugo-
tavlja, da predlagana občina ne bi izpolnjevala pogoja gle-
de števila prebivalcev, ne vsebuje obrazložitve, zakaj niso
podani posebni razlogi iz 13.a člena ZLS. Tudi v razpravi
na seji Državnega zbora predstavnica vlade ni odgovorila
na vprašanja poslancev, temveč je le menila, da utemelji-
tve izjem niso take, da bi dovoljevale ustanovitev občine z
manj kot 5 000 prebivalci.

Glede na to, da gre pri predlagani novi občini za man-
jše odstopanje od števila prebivalcev (4 076) in da Mestna
občina Nova Gorica še vedno izpolnjuje pogoje za mestno
občino ter se strinja z ustanovitvijo predlagane občine, bi
vlada in Državni zbor v zavrnitvi predloga morala obrazložiti,
zakaj ne obstajajo posebni razlogi iz 13.a člena ZLS za
ustanovitev občine. Zgolj navedba, da “ob upoštevanju vza-
jemnosti pogojev, ki opredeljujejo sposobnost občine zado-
voljevati potrebe in interese svojih prebivalcev, vlada meni,
da jih občina ne bi mogla trajno zagotavljati,“ za zavrnitev
posebnih razlogov ne zadostuje. Ker iz zakonodajnega gra-
diva ni mogoče ugotoviti prepričljivega razloga, da predlog
za ustanovitev občine Renče – Vogrsko ne izpolnjuje z za-
konom določenih pogojev za ustanovitev občine, so z odlo-
čitvijo Državnega zbora kršena načela enakosti iz drugega
odstavka 14. člena in pravne države iz 2. člena ustave. Zato
je ustavno sodišče točko V/1 sklepa DZ razveljavilo.

c) Predlog za ustanovitev občine Otočec – Šmarješke
Toplice in občine Straža (točka V/2 sklepa DZ)

35. V obeh predlogih je predlagana ustanovitev novih
občin na območju Mestne občine Novo mesto, ki bi kljub
izločitvi predlaganih območij še vedno izpolnjevala pogoje
glede števila prebivalcev mestne občine. Predlagatelji nove
občine Otočec – Šmarješke Toplice, ki bi po številu prebi-
valcev le minimalno odstopala od z zakonom zahtevanega
števila prebivalcev (4 944 prebivalcev), uveljavljajo obstoj
posebnih razlogov za ustanovitev občine pod 5 000 prebi-
valcev. V predlogu in elaboratu izčrpno pojasnjujejo geo-
grafske razloge (npr. da območje ne predstavlja dela me-
stne okolice in ne sodi v urbano območje Mestne občine
Novo mesto) ter zgodovinske in gospodarske razloge. V
okviru gospodarskih razlogov posebej uveljavljajo turistični
vidik tega območja (Hotel Otočec in Zdravilišče Šmarješke
Toplice) in vključitev kmetijske dejavnosti v turistično ponud-
bo. Predlagateljica ustanovitve občine Straža, ki po številu
prebivalcev ne bi bistveno odstopala od zahtevanega števila
5 000, prav tako uveljavlja obstoj geografskih (kmetijsko
območje, ki ni povezano z urbanimi območjem Mestne obči-
ne Novo mesto), zgodovinskih in gospodarskih razlogov za
ustanovitev občine. Mnenje vlade glede obeh predlogov je
enako in ne vsebuje nobene obrazložitve o tem, da zatrjeva-
ni posebni razlogi niso izpolnjeni. Na seji Državnega zbora
pa o navedenih predlogih ni bilo razprave. Ker iz zakonodaj-
nega gradiva ni mogoče ugotoviti prepričljivega razloga, da
predloga za ustanovitev občine Otočec – Šmarješke Topli-
ce in občine Straža ne izpolnjujeta z zakonom določenih
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pogojev za ustanovitev občine, so z odločitvijo Državnega
zbora kršena načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena
in pravne države iz 2. člena ustave. Zato je ustavno sodišče
točko V/2 sklepa DZ razveljavilo.

č) Predlog za ustanovitev občine Planina (točka I/24
sklepa DZ v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovitev

občine Planina)

36. Predlog za ustanovitev občine Planina pri Sevnici je
dala Občina Šentjur pri Celju na pobudo Krajevne skupnosti
Planina. Pobudi je priložen obširen elaborat Strategija trajno-
stnega razvoja občine Planina in okolice. V njem uveljavlja kot
posebne razloge za ustanovitev občine z manj kot 5 000
prebivalci geografske, zgodovinske in gospodarske razloge.
Kot geografski razlog, ki bi utemeljeval ustanovitev nove obči-
ne, navaja dejstvo, da predlagano območje za ustanovitev
občine pretežno loči od matične občine Občina Dobje pri
Planini, ki je bila ustanovljena leta 1998. Glavna prometna
povezava tega območja s centrom matične občine, ki je od-
daljen približno 20 km, poteka skozi Občino Dobje pri Plani-
ni. Vlada v svojem mnenju le na splošno ugotavlja, da predla-
gana nova občina ne izpolnjuje z zakonom zahtevanih pogo-
jev, ne da bi posebej obrazložila, zakaj šteje, da razlog, ki ga
uveljavlja predlagateljica, ne zadostuje oziroma ne upravičuje
ustanovitve nove občine. Ker iz zakonodajnega gradiva ni
mogoče ugotoviti prepričljivega razloga, da predlog za usta-
novitev občine Planina ne izpolnjuje z zakonom določenih
pogojev za ustanovitev občine, so z odločitvijo Državnega
zbora kršena načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena
in pravne države iz 2. člena ustave. Zato je ustavno sodišče
točko I/24 sklepa DZ v delu, ki se nanaša na predlog za
ustanovitev občine Planina, razveljavilo.

d) Predlog za ustanovitev občine Gorje (točka I/1 sklepa
DZ)

37. Občina Bled je predlagala izločitev območja Krajev-
ne skupnosti Gorje in ustanovitev občine Gorje iz geografske-
ga in gospodarskega razloga. Navedla je, da ima hribovsko-
podeželsko območje KS Gorje drugačne potrebe kot turistič-
no usmerjena matična Občina Bled in da bi te potrebe prebi-
valci lažje zadovoljevali v okviru samostojne občine. Vlada v
svojem mnenju na navedena razloga ni odgovorila. Kot razlog
zavrnitve navaja argumente, ki niso pomembni za izpolnjeva-
nje posebnih pogojev iz 13.a člena ZLS (da na predlaganem
območju ni zagotovljeno zdravstveno varstvo, da prebivalstvo
zadovoljuje osnovne življenjske potrebe v občinskem sredi-
šču, s katerim je infrastrukturno povezano, ter da dnevna
migracija prebivalstva presega meje sedanje Občine Bled).
Tudi na seji Državnega zbora so posamezni poslanci menili,
da mnenje vlade, v katerem ne podpira predloga za ustanovi-
tev občine Gorje, ni obrazloženo z razlogi, ki bi bili sprejemljivi
in odločilni. Ker iz zakonodajnega gradiva ni mogoče ugotoviti
prepričljivega razloga, da predlog za ustanovitev občine Gorje
ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za ustanovitev
občine, so z odločitvijo Državnega zbora kršena načela ena-
kosti iz drugega odstavka 14. člena ustave in pravne države iz
2. člena ustave. Zato je ustavno sodišče točko I/1 sklepa DZ
razveljavilo.

e) Predlog za ustanovitev občine Bizeljsko in občine
Dobova (točka I/4 sklepa DZ)

38. Predlagateljica za ustanovitev občin Bizeljsko in
Dobova je matična občina Občina Brežice. V predlogih za
ustanovitev obeh občin navaja posebne razloge, ki naj bi

opravičevali ustanovitev občine z manj kot 5 000 prebival-
ci. Med njimi izstopa predvsem obmejni razlog, ki je v obeh
predlogih podrobneje obrazložen (Bizeljsko – 17 km dr-
žavne meje, državni mejni prehod, na dveh prehodih pote-
ka promet lastnikov zemljišč na obeh straneh državne meje
in sodelovanje s sosednjimi hrvaškimi občinami; Dobova –
meddržavni cestni prehod za osebni in tovorni promet,
mednarodni železniški mejni prehod, carinska izpostava in
carinski referat). V primeru ustanovitve občine Bizeljsko
posebej izstopa še geografski razlog (dislociranost od cen-
tra sedanje občine) in specifičnost gospodarskega razvoja
(vinogradništvo in z njim povezan turizem). Vlada v mnenju
le na splošno navaja, da v predlogu navedeni razlogi ne
utemeljujejo odstopanja, in posebej ne obrazloži, zakaj
posebni razlogi, predvsem obmejni razlog, ne bi utemelje-
vali ustanovitve nove občine. Pri obravnavanju obeh pred-
logov tudi ni upoštevala, da gre za izločitev predlaganih
območij iz občine z večjim številom prebivalcev, ki bi imela
po izločitvi 19 592 prebivalcev, in da v teh primerih ne
prihaja do drobitve matične občine. Na morebitno uteme-
ljenost obmejnega razloga za ustanovitev predlaganih ob-
čin kaže tudi razprava na seji Državnega zbora. Poslanci so
v svoji razpravi opozorili na pomembnost obmejnega razlo-
ga pri obeh predlaganih občinah in ocenili mnenje vlade
kot neustrezno, ker le na splošno ugotavlja, da predlagani
občini ne izpolnjujeta posebnih razlogov za ustanovitev
občine z manj kot 5 000 prebivalci. V mnenju glede pred-
loga za ustanovitev občine Bizeljsko vlada tudi zmotno
navaja, da na območju ni zagotovljeno primarno zdravstve-
no varstvo, na kar je bilo opozorjeno v razpravi na seji
Državnega zbora, pa tudi iz predloga je razvidno, da ima
KS Bizeljsko zdravstveni dom s splošno zdravstveno in
zobno ambulanto ter lekarno. Ker iz zakonodajnega gradi-
va ni mogoče ugotoviti utemeljenega razloga, da predloga
za ustanovitev občin Bizeljsko in Dobova ne izpolnjujeta z
zakonom določenih pogojev za ustanovitev občine, so z
odločitvijo Državnega zbora kršena načela enakosti iz dru-
gega odstavka 14. člena in pravne države iz 2. člena
ustave. Zato je ustavno sodišče točko I/4 sklepa DZ razve-
ljavilo.

f) Predlog za ustanovitev občine Višnja gora in občine
Kostanjevice na Krki (točka I/12 sklepa DZ in I/14 sklepa
DZ v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovitev občine

Kostanjevica na Krki)

39. Predlagateljici – krajevni skupnosti Višnja gora
in Kostanjevica na Krki – sta ustanovitev občine z manj
kot 5 000 prebivalci utemeljevali predvsem z zgodovin-
skimi razlogi. Vlada v svojem mnenju glede predloga za
ustanovitev občine Višnja gora le na splošno ugotavlja, da
za ustanovitev občine niso izpolnjeni z zakonom določeni
pogoji in ob upoštevanju vzajemnosti pogojev predlagana
občina ne bi mogla zagotoviti zadovoljevanja potreb in
interesov svojih prebivalcev. Vlada se glede zgodovinske-
ga razloga, ki sta ga predlagateljici posebej uveljavljali,
sploh ni opredelila.

Glede predloga za ustanovitev občine Kostanjevica
na Krki Vlada ugotavlja, da je Kostanjevica na Krki s
podelitvijo statusa mesta dobila potrditev svoje zgodovin-
ske identitete in da v predlogu navedeni razlogi ne uteme-
ljujejo ustanovitve občine z manj kot 5 000 prebivalci.
Predlog za ustanovitev občine Kostanjevica na Krki od-
stopa od drugih predlogov, ki so tudi uveljavljali zgodovin-
ski razlog za ustanovitev občine. Argument vlade, da je že
status mesta dovolj za ohranitev zgodovinske identitete
kraja, ne more utemeljevati zavrnitve predloga za ustano-
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vitev občine iz zgodovinskega razloga. Podelitev statusa
mesta namreč ne daje prebivalcem nobenih pravic na
področju lokalne samouprave in s podelitvijo statusa me-
sta območje predlagane občine ni pridobilo nobenih pri-
stojnosti, ki bi jih imelo kot občina. Vlada bi morala tudi
oceniti, kakšen pomen ima okoliščina, da mesto Kosta-
njevica na Krki predstavlja pomembno kulturno in turistič-
no središče, ne samo v lokalnem, temveč tudi v državnem
smislu.

Ker iz zakonodajnega gradiva ni mogoče ugotoviti pre-
pričljivega razloga, zakaj za ustanovitev občin Višnja gora in
Kostanjevica na Krki niso izpolnjeni z zakonom določeni
pogoji, so z odločitvijo Državnega zbora kršena načela ena-
kosti iz drugega odstavka 14. člena in pravne države iz 2.
člena ustave. Zato je ustavno sodišče točko I/12 sklepa DZ
in I/14 sklepa DZ v delu, ki se nanaša na predlog za ustano-
vitev občine Kostanjevica na Krki, razveljavilo.

g) Predlog za spremembo statusa Občine Jesenice in
Občine Radovljica (točka IV/1 in IV/ 2)

40. Pobudnici izpodbijata sklep DZ tako po vsebini
(odločitev samo), kakor tudi postopek, v katerem je bil iz-
podbijani sklep sprejet. Menita, da je Državni zbor neuteme-
ljeno in brez obrazložitve ocenil, da ne izpolnjujeta pogojev
za pridobitev statusa mestne občine, pri čemer je brez razlo-
gov in brez pojasnila glasoval o istem vprašanju dvakrat.
Najprej je ocenil, da izpolnjujeta pogoje za mestno občino,
pri naslednjem glasovanju pa je to odločitev v celoti spreme-
nil in ugotovil, da pogojev ne izpolnjujeta. Takšno ravnanje
naj bi bilo arbitrarno.

Iz predlogov za začetek postopka za pridobitev statu-
sa mestne občine obeh pobudnic je razvidno, da sta zatrje-
vali obstoj pogojev za takšno spremembo in zatrjevali ob-
stoj pogojev iz 16. in 16.a člena ZLS, ki jih mora območje
mesta izpolnjevati, če naj se ustanovi kot mestna občina. Iz
procesnega gradiva Državnega zbora izhaja, da je njegova
ocena izpolnjevanja pogojev za obe pobudnici neobrazlo-
žena. Vlada v svojem mnenju in predlogu samo povzema
zakonsko določene pogoje, našteva težave v zvezi s kriteri-
ji za opredeljevanje mest in mestnih občin ter kratko zaklju-
či, da nobena od občin ne izpolnjuje teh pogojev. Državni
zbor ni posebej razpravljal o izpolnjevanju zakonskih pogo-
jev ne takrat, ko je sprejel odločitev, da so pogoji izpolnje-
ni, ne naslednji dan, ko je sprejel odločitev, da niso izpol-
njeni. Odločanje Državnega zbora, ki ne temelji na razlo-
gih, je arbitrarno. Še posebej to velja v konkretnem prime-
ru, saj je Državni zbor svojo že sprejeto odločitev spremenil
brez obrazložitve. Zato je ustavno sodišče točki IV/1 in
IV/2 razveljavilo.

B) – VII
41. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka

40. člena ZUstS zavezalo Državni zbor, da ponovno preuči
predloge za ustanovitev novih občin, ki so navedeni v razve-
ljavljenih točkah sklepa DZ, ter oceni, ali izpolnjujejo z usta-
vo in z zakonom predpisane pogoje. Za svojo odločitev
mora navesti prepričljive razloge.

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

21. člena, 25. člena, tretjega odstavka 45. člena in druge-
ga odstavka 40. člena ZUstS ter šeste alinee 52. člena
Poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 49/98) v sestavi: predsednica dr. Dragica We-
dam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvon-
ko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr.

Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je
sprejelo soglasno. Sodnik Fišer je napovedal pritrdilno loče-
no mnenje.

Št. U-I-103/02-68
Ljubljana, dne 18. aprila 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE

1874. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v
prodajo in obtok

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 11. člena zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in uredbe o
določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2002 izdajajo prilož-
nostni kovanci (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo

in obtok

1
Banka Slovenije bo 13. maja 2002 dala v prodajo pri-

ložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob svetovnem prven-
stvu v nogometu / Koreja – Japonska, 2002, z znamenji, ki
so določena z uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob svetovnem
prvenstvu v nogometu / Koreja – Japonska, 2002 (Uradni
list RS, št. 28/02).

2
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo

prodajali po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti.

3
Banka Slovenije bo 13. maja 2002 izročila v obtok tudi

priložnostne kovance za 500 tolarjev, z znamenji, ki so
določena z uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob svetovnem pr-
venstvu v nogometu / Koreja – Japonska, 2002 (Uradni list
RS, št. 28/02). Kovanci bodo izročeni v obtok po njihovi
nominalni vrednosti.

4
Vsi priložnostni kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so

zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki je
označena na njih.

5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 61
Ljubljana, dne 23. aprila 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.
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1875. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 6. 5. do 12. 5.
2002

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 6. 5. do 12. 5. 2002

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

3 E- CONSULTING,
TRG. STOR. D.O.O. 02340-0017904740

5-TRADE D.O.O. 03116-1000007624
A DENT D.O.O. 03179-1000006868
A.F D.O.O. 02053-0010075771
A.T.A. D.O.O. 04750-0000558577
AAA3 D.O.O. 18300-0017199621
ABA D.O.O. 10100-0034988865
ABING D.O.O. 06000-0096126426
ABP D.O.O. 02018-0089391767
AC D.O.O. 30000-0004315469
ACCENT D.O.O. 18303-0010621807
ADASTRA D.O.O. 02236-0018903795
ADENDA 2001 D.O.O. 06000-0099167861
ADRIATIKA D.O.O. 02236-0017868126
ADRI-BALTI D.O.O. 05100-8000059938
AGGIO D.O.O. 18301-0089096166
AGGRO D.O.O. 02041-0018247639
AGNES D.O.O. 07000-0000556579
AG-PSC PRODAJA D.O.O. 02010-0015361468
AGRO TRADE D.O.O. V STEČAJU 02340-0016580593
AGROEMONA V.A. D.O.O. 18300-0016788923
AGROMEX M. SOBOTA D.O.O. 02340-0010948191
AGROOKTAN D.O.O. 02340-0051152460
AICO-ISS D.O.O. 30000-0002717976
AKVAREL D.O.O. 18300-0015927369
ALBAEX D.O.O. 29000-0003088822
ALBO D.O.O. 02982-0016472893
ALBUS BANOVIČ

IN BANOVIČ D.N.O. 02011-0015100295
ALCOM EXPORT-IMPORT D.O.O. 20470-0020005037
ALECTO D.O.O. 02060-0050738507
ALIN D.O.O. 04202-0000541003
ALLEGRO D.O.O. 02340-0018662698
ALMAG D.O.O. 06000-0110185412
ALMIRATRADE D.O.O.

V STEČAJU 05100-8010169472
ALOPS D.D. 19100-0010002209
ALPOS D.D. 04515-0000177533
ALPOS D.D. 14000-0503343849
ALP-TRANSPORT

ŠKOFJA LOKA D.O.O. 07000-0000172459
ALUBOMA D.O.O. 02238-0019874182
AMD MOSTE 03171-1000009391
AMINT D.O.O. 02038-0035264205
ANDOR GROUP D.O.O. 17000-0000042814
ANDREJA IN EDITA

ŠTELCL D.N.O. 02340-0089760885
ANMAR MAROŠA

IN PARTNER D.N.O. 02346-0090209022
ANNAPURNA WAY D.O.O. 02010-0010200874
AN-SET LTD D.O.O. 02043-0019143433
ANTER DRUŽBA ZA

INFORMACIJSKO
TEHNOLOGIJO D.O.O. 29000-0055004386

APEN D.O.O. 03170-1000003038

APIM D.O.O. 03130-1000002282
APLIKON D.O.O. 05100-8010163943
ARHIT-AS, GRADB. INŽEN. D.O.O. 02340-0020300931
ARIA ART D.O.O 06000-0508959008
ARIH D.O.O. 05100-8000073615
ARIH D.O.O. 19100-0010041494
ARS VIVENDI D.D. 25100-9708254179
ART FOTO D.O.O. 03170-1000003232
ART INTERIER D.O.O. 07000-0000558519
ARTA D.O.O. 02053-0035381810
ARTEMIDA D.O.O. 02970-0013692685
ART-GLAS D.O.O. 03179-1000006089
ARX CELLA - INŽENIRING D.O.O. 07000-0000394298
AS DOMŽALE SERVIS D.O.O. 18300-0014321922
ASKOM D.O.O. 02013-0012835150
ASPARA, D.O.O. 06000-0069593919
AT TEAM D.O.O. 18300-0052638377
ATHENA D.O.O. 10100-0035167927
ATLETSKO DRUŠTVO ŽAK MASS 02013-0012536196
ATOS D.O.O. 02013-0019398267
AUDIO S D.O.O. 02053-0018621568
AUTOEMONA D.D. 02923-0010438310
AVANT, VIDMAR & CO D.N.O. 07000-0000456087
AVC-SINIC D.N.O. 02340-0010247075
AVE 2000 D.O.O. 07000-0000569480
AVTO ADUT D.O.O. 18304-0018035371
AVTO DAS D.O.O. 07000-0000394880
AVTO MOTO DRUŠTVO KRANJ 07000-0000559392
AVTOBOX D.O.O. 02034-0015162897
AVTOHIŠA VRTAČ D.O.O. 33000-3000619816
AVTOKLEP D.O.O. 02053-0012290087
AVTOMEHANIKA SEVER D.O.O. 33000-2884703264
AVTOMOBILISTIČNO DRUŠTVO

RALLY TEAM 10100-0035111861
AVTONISS ZAST.

IN TRGOVINA D.O.O. 02923-0015237773
AVTO-PLESNIK, KRANJ D.O.O. 03138-1000012851
AVTOSTORITVE ROGELJ K.D. 02053-0015303780
AVTOTEHNA TGOVINA

TDBŠP D.O.O. 02923-0018517246
AVTOTEHNA USDVIV

OBJEKTOV D.O.O. 02923-0017931075
AVTOTEHNA VIS D.O.O. 05100-8000007267
AVTOTEHNA VIS ZTRS D.O.O. 02923-0019145612
AVTOTRANSPORT KOMEL D.O.O. 04750-0000227031
B & M D.O.O. 02053-0018695579
B MAMON D.O.O. 02238-0012686288
B.F.B., PROIZV. TRGOVSKO

PODJETJE 04750-0000557510
BALINARSKI KLUB “BLAGAJANA“ 02053-0016446440
BALINARSKI KLUB HRAŠČE 10100-0035113607
BALINARSKI ŠPORTNI KLUB

“SOVIČ“ POSTOJNA 10100-0035113219
BALINARSKI ŠPORTNI KLUB

GRMADA PLANINA 10100-0035124568
BALINARSKO DRUŠTVO TRATA 07000-0000173623
BALINARSKO DRUŠTVO

ŽELEZNIČAR POSTOJNA 10100-0035163853
BALINARSKO ŠPORTNO

DR. OREHOVLJE 87 04750-0000558189
BALINARSKO ŠPORTNO

DRUŠTVO ŽIRI 07000-0000173720
BAMBI DENTAL D.O.O. 05100-8010172382
BASEBALL KLUB CELJE 06000-0052846384
BATAGEL & CO., D.O.O. 10100-0034974315
BBM INŽENIRING D.O.O. 02970-0016703371
BE-KO, D.O.O. 06000-0070605144
BELINC M & M,D.N.O. LESIČNO 06000-0897190062
BELL-MAR D.O.O. 02053-0011207955
BEMBIRO D.O.O. 24401-9004390082
BENEFIT INTERNATIONAL D.O.O. 17000-0000056394
BENEMARK D.O.O. 02085-0010142006
BEST PRINT D.O.O. 05100-8010163846
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BIK D.O.O. 24201-9004023037
BISTRICA UPOR. NKD D.O.O. 02348-0016697183
BIVECO D.O.O. 06000-0081926305
BIVO D.O.O. 07000-0000164602
BLISK AVTOŠOLA D.O.O. 02043-0013271538
BODRA D.O.O. 02013-0015171880
BOGOTRANS D.O.O. 02010-0018290092
BOMAX D.O.O. 02041-0018481118
BONES D.O.O. 04202-0000550606
BONIN MODE D.O.O. 10100-0035134753
BOREX D.O.O. 04750-0000549847
BOŽNAR D.O.O. 07000-0000174108
BOŽNAR IN PART.-

VIZIJE TISKA D.O.O. 02010-0018529197
BRANEKS-PETKOVIĆ IN

PETKOVIĆ, D.N.O. 06000-0141770358
BRATA KNAVS D.N.O. 02019-0020173391
BREVETA D.O.O. 04750-0000537722
C & L KOS D.O.O. 03103-1000008649
CAPEPEN D.O.O. 02236-0051154355
CARAVAN D.O.O. 05100-8010156474
CARBON KLJAJIČ -

ŠIROVNIK D.N.O. 07000-0000396432
CARINSKO ŠPORTNO DRUŠTVO

MARIBOR 04515-0000561944
CB KLUB GLOBUS KRANJ 07000-0000555512
CEBRAM D.O.O. 02010-0089669579
CEO D.O.O. 02042-0016500038
CFA, D.O.O. 02036-0010740084
CHEMO D.D. 02923-0010361874
CHEMO D.D. 19100-0010010939
CHEMO INVEST D.O.O. 02923-0053781014
CLEANING D.O.O. 90672-0000041480
CNB BRITOF D.O.O. 07000-0000555997
CO & CO D.O.O. 03118-1000005780
COMA COMMERCE D.O.O. 06000-0091576932
COMA D.O.O. 06000-0056281542
CONETRA INT D.O.O. 29000-0003172339
CONSTANTA MT&D D.O.O. 02010-0050887815
CONTIS D.O.O. 02018-0012339138
CYKLAR D.O.O. 02053-0035064717
ČARMAN BLED D.O.O. 07000-0000397014
ČARNI PROJEKT.

PROIZ. TRG. D.O.O. 02340-0012689438
ČEBELARSKA ZVEZA KRŠKO 02980-0014224240
ČEBELARSKO DRUŠTVO

STUDENCI-PEKRE 04515-0000546327
ČEBELARSKO DRUŠTVO

ŠKOFLJICA 02053-0019819809
ČIŠČENJE DK NAPR.

DIMN. STOR. D.O.O. 02340-0014252981
D ART D.O.O. 07000-0000174787
D.D.DESIGN D.O.O. 18300-0010430088
DAIM - NAUTILUS D.O.O. 10100-0035169576
DALMACIJAVINO

COMMERCE D.O.O. 02923-0018510456
DAR,NOVAK&CO. D.N.O. 02222-0011766057
DARINA-BIZANT IN OST.D.N.O. LJ. 02036-0018696509
DARMEX TRADE D.O.O. 02045-0018926152
DD DROBNIČ & DROBNIČ D.N.O. 18300-0014858235
DE & MI D.O.O. 07000-0000636022
DEGA D.O.O. 04750-0000559450
DEGROS D.O.O. 03163-1000002023
DEMANT VARNOST D.O.O. 03170-1000003135
DENUS 23 D.O.O. 29000-0055005065
DETEKTIVSKA ZBORNICA

SLOVENIJE 02031-0035433037
DETEL D.O.O. 02033-0016508336
DIGIT D.O.O. 18309-0019362183
DILES D.O.O. 07000-0000175078
DIMKO D.O.O. 24401-9003450055
DINOS D.O.O. 04515-0000252417
DMSZT PTUJ- ORMOŽ 04202-0000549636

DOLCE VITA D.O.O. 04515-0000545551
DOM D.O.O. 02922-0011226969
DOMERX D.O.O. 03171-1000009488
DOMTEX D.O.O. 03128-1000123741
DORY, D.O.O. 06000-0091051192
DP MLADINE LEVI BREG

VELENJE 02426-0010680816
DP MLADINE E. KARDELJA

VELENJE 02426-0013955924
DP MLADINE LOKOVICA 02426-0018175909
DP MLADINE ZAVODNJE ŠETVID 02426-0018025365
DR.WELL D.O.O. 02236-0089279138
DRAGON D.O.O. 10100-0035141737
DRU. SLOVENSKO-DANSKEGA

PRIJ. 02140-0019611749
DRUŠTVO ZA POMOČ ODVIS.

IN NJIHOVIM DRUŽINAM
SEŽANA 03179-1000006186

DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM
ŽIVLJENJU 03128-1000012953

DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA 10100-0035163562
DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA 10100-0035164920
DRUŠTVO IZIDA 02010-0089688882
DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV

LESCE BLED 03127-1000008346
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV

SEV. PRIM. 04750-0000539953
DRUŠTVO LJUBITELJEV GLASBE

ADAM BAND 10100-0035110309
DRUŠTVO MARATONCEV

IN POHODNIKOV 06000-0118418093
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH

SODNIKOV MARIBOR 04515-0000549328
DRUŠTVO PIHALNA GODBA

SVETINA 06000-0143089073
DRUŠTVO PRIJ. MLADINE ŠKALE 02426-0012659422
DRUŠTVO PRIJATELJEV

MLADINE GOTOVLJE 06000-0018247842
DRUŠTVO PRIJATELJEV

MLADINE ŽELEZNIKI 07000-0000176242
DRUŠTVO PROPAGANDISTOV

CELJE 06000-0042925224
DRUŠTVO RAČUNOVODIJ

ŠKOFJA LOKA 24400-9001453747
DRUŠTVO RAFTING RADOVLJICA 07000-0000485187
DRUŠTVO SLO.-AMER.

PRIJATELJSTVA 02010-0052094883
DRUŠTVO SOŽITJE ZA POMOČ

DUŠEVNO PRIZADETIM
MEŽIŠKE DOLINE 20470-0015043487

DRUŠTVO STENODAKTILO-
GRAFOV CELJE 06000-0007343102

DRUŠTVO TABORNIKOV
ROD ZELENEGA ŽIRKA ŽIRI 07000-0000196418

DRUŠTVO UČITELJEV
IN TRENERJEV SMUČANJA
POSTOJNA 10100-0035166375

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
LANCOVO 07000-0000399730

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
MEDANA 04750-0000558674

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
MENGEŠ 18301-0018600446

DRUŠTVO UPORABNIKOV
KKS SLIVNICA 04515-0000556609

DRUŠTVO VINOGRAD. VIRŠTANJ-
KOZJANSKO 06000-0022329893

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV 04202-0000544495
DRUŠTVO ZA CEREBR. PARAL.

SONČEK 02980-0011162823
DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO

KEBATAOLA 04515-0000556803
DRUŠTVO ZA KARATE CELJE 06000-0007380641
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DRUŠTVO ZA PODV.
DEJAVNOSTI

SKAT 02060-0018522964
DRUŠTVO ZA PODVODNE

DEJAVNOSTI KRANJ 07000-0000548722
DRUŠTVO ZA ŠPORT IN

REKREACIJO MEŽICA 20470-0016757186
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV

OLIMJE PODČETRTEK 06000-0146116831
DTS-FOR D.O.O. 02010-0013843903
DTV PARTIZAN JOCO ZAGERNIK

MARIBOR 04515-0000561362
DTV PARTIZAN VELKA 04515-0000539440
DU MARIBOR TABOR 04515-0000557191
DUAL EXPRES,

NOVO MESTO, D.O.O. 02970-0010105722
DYNAMIC TRADE D.O.O. 03160-1000010997
DZŠ IN REKREACIJO KONDOR 02980-0010766190
ECONT D.O.O. 02011-0018920640
EDIGS PEGE D.O.O. 18309-0015704604
EDINA D.O.O. 02045-0014388589
EDIST D.O.O. 07000-0000052955
EKOSAL D.O.O. 14000-0587117414
EKOTEC TELLUX D.O.O. 24201-9004111404
ELDE D.O.O. 04750-0000218398
ELEKTR. REGUL. IN SOFTWARE 02312-0012912552
ELEKTRO LJUBLJANA D.D. 07000-0000635925
ELEKTRO LJUBLJANA D.D. 03100-1007665588
ELEKTROKOVINA PREDSTIKALNE

NAPRAVE D.O.O. 04515-0000184420
ELEKTRONIKA PAPLER D.O.O. 07000-0000550177
ELPI D.O.O. 02010-0017196805
ELPROM D.O.O. 04750-0000545482
ELSIS D.O.O. 02053-0011000375
EM LINE D.O.O. 33000-2541815733
EMBOSS, D.O.O. 06000-0057992040
EMINA D.O.O. 02043-0013390266
EMINENT PROIZVODNJA,

TRGOVINA,
IZVOZ-UVOZ D.O.O. 10100-0035137081

EMO ETERNA D.O.O. V STEČAJU 24300-9003979871
EMO-ETT D.O.O. 33000-9546015207
EMONA B. CENTER - PLUS D.D. 02923-0054003241
EMONA BLAGOVNI CENTER D.D. 02923-0018936868
EMONA PLUS D.O.O. 02019-0015995795
EMPI D.O.O. 02010-0010972897
EN & KA D.O.O. 04750-0000549944
ENERGENT D.O.O. 04515-0000558355
ENIMAR D.O.O. 02922-0017018839
ENTER 2000 D.O.O. 05100-8010167629
EPID D.O.O. 02060-0010206572
EPS GRAFIKA D.O.O. 17000-0000021474
EPSILON SOFTWARE D.O.O. 02038-0035301647
EQUIM D.O.O. 06000-0906450846
EQUITY D.O.O. 06000-0895289250
ESG TEHNIKA D.O.O. 03118-1000006071
ESKA D.O.O. 02011-0013253512
ESKIM D.O.O. 02058-0011631988
ETF-SL D.O.O. 04515-0000543126
ETNOGRAFSKO KULTURNO

DRUŠTVO VESELI KORANT 04202-0000548472
EUROCOM D.O.O. 06000-0057744884
EURODENTES CENTER D.O.O. 04515-0000548752
EURO-IN & PARTNERS D.O.O. 07000-0000569577
EUROMEDIA D.O.O. 02053-0050271989
EUROTHERM D.O.O. 04515-0000545163
EVENTUS D.O.O. 02043-0014391403
EVER D.O.O. 06000-0076374898
EVIDENCA D.O.O. 06000-0076499058
EWO D.O.O. 02010-0012703086
EXPONENT D.O.O. 04202-0000537317
FALEONE D.O.O. 18309-0016473329
FEGAL D.O.O. 04515-0000544969

FERLINC D.O.O. 04515-0000556318
FIA D.O.O. 05100-8010152788
FIMAT D.O.O. 05100-8010166174
FIMEDIA D.O.O. 04202-0000548375
FINBIRO D.O.O. 19100-0010071855
FINCOP D.O.O. 02053-0017094303
FINCY D.O.O. 02011-0016068355
FINEA INŽENIRING D.O.O. 04515-0000178988
FINMAC D.O.O. 02036-0035318817
FINRA D.O.O. 02054-0012579195
FIRANOVA D.O.O. 03128-1000013147
FITEX, D.O.O. 02036-0020016970
FITNESS DRUŠTVO “SKALA“ 05100-8010169957
FLAMIN HOLDING D.O.O. 03100-1012532175
FLORJAN D.O.O. 02011-0019014245
FOOD PARTY D.O.O. 03135-1000008536
FORMA INŽENIRING D.O.O. 03139-1000007661
FOTOKOP D.O.O. 05100-8010166562
FOTOMEHANIKA D.O.O. 02083-0013373659
FRIDERIC D.O.O. 04515-0000486672
FULMINE D.O.O. 24100-9004074837
G TRADE D.O.O. 33000-8466848206
GABER VAVPETIČ

IN PARTNER D.N.O. 02312-0051765320
GAJA D.O.O. 18301-0018101866
GALA INTERNATIONAL D.O.O. 03160-1000017593
GALBI D.O.O. 04515-0000541671
GALEX D.D. 02340-0018267811
GALIS, D.O.O. 02236-0015798922
GAMEN D.O.O. 06000-0118152119
GAMS D.O.O. 04515-0000552050
GAMS MALENSKI VRH,

POLJANE D.O.O. 07000-0000179055
GARMENTS LINDEN D.O.O. 04515-0000248828
GASILSKA OPREMA D.O.O. 02045-0013980607
GASILSKA ZVEZA BREZOVICA 02053-0035480556
GASILSKO DRUŠTVO

BISTRICA OB SOTLI 06000-0141934094
GASILSKO DRUŠTVO LOČE 06000-0003721413
GDV D.O.O. 02053-0010582402
GEA COLLEGE D.D. 02924-0012916611
GEA CONSULT D.O.O. 03128-1000012856
GEMA NET, D.O.O. 02970-0017573267
GEO - BIRO D.O.O. 04750-0000549459
GEODETSKI INŽENIRING

MARIBOR D.O.O. 04515-0000544290
GEO-KNEZ D.O.O. 02236-0089801774
GESS D.O.O. 24302-9003971528
GI STARC D.O.O. 03100-1000011803
GI-AN D.O.O. 02011-0015351331
GIB SISTEM D.O.O. 02012-0035438915
GIT TRŽIČ D.O.O. 05100-8010171509
GLASBENA ŠOLA MATEJA

HUBADA 02036-0090343037
GLEDALIŠKO DRUŠTVO

TEATER LAMPA 07000-0000542514
GLOBSTOR INT., D.O.O. 03100-1061316094
GLOBUS D.O.O. 04515-0000544775
GMA D.O.O. 02033-0013496777
GMC-GRAFIČNI IN MIKROFILMSKI

CENTER D.O.O. 03121-1000006021
GO-EXIM D.O.O. 14000-0538376563
GOLDEN STAR D.O.O. 02045-0050611687
GOLF CLUB OLIMPIJA 02013-0035049896
GOLF KLUB LIPICA 05100-8010166077
GOM-AVTO D.O.O. 04515-0000546812
GOM-TRANS D.O.O. 04515-0000546909
GOPACK D.O.O. 03130-1006997631
GOPIT D.O.O. 03160-1000018175
GORENJE GOSTINSTVO D.O.O. 05100-8010160548
GOREX COMMERCE

BLED-RIBNO D.O.O. 07000-0000054604
GORO D.O.O. 04515-0000560198
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GOSTOL-PESKALNA
TEHNIKA D.O.O. V STEČAJU 04753-0000540388

GRA.PACKA-MATJAŠIČ IN
PART. D.N.O. 02140-0050164518

GRABEN, D.O.O. 03170-1000003426
GRADBENIŠTVO

BOŽIČNIK D.O.O. 06000-0525563565
GRADBENIŠTVO

KOSTADINOV, K.D. 03106-1000006756
GRADBENIŠVO

ŠTUMBERGER K.D. 05100-8010161421
GRADE D.O.O. 02045-0017981566
GRADELAN D.O.O. 18309-0020326848
GRADIMPEX D.O.O. 14000-0558490677
GRADING D.O.O. 04515-0000543029
GRADIS CONSULT D.O.O. 04302-0000531641
GRADIS STR. PROM.

OPERATIVA D.D. 02923-0014347119
GRADOM D.O.O. 04515-0000547491
GRAM COMMERCE D.O.O. 02341-0010313859
GRANIMAR D.O.O. 07000-0000179734
GREENHORN, D.O.O. 06000-0142652476
GROS-M D.O.O. 03160-1000018078
GRUDEN CLASSIC D.O.O. 03170-1000003329
GRUMIL, MILIČ IN DRUGI D.N.O. 02044-0013206790
GTC D.O.O. 02011-0011882611
GUMAR DRUŠTVO ZA

REKREACIJO IN ŠPORT
DELAVCEV SAVA D.D. 07000-0000543387

HAGR D.O.O. 02340-0010158417
HAIKU DRUŠTVO SLOVENIJE 07000-0000543484
HAKL&HAKL

MURSKA SOBOTA D.N.O. 02496-0035423832
HEXIM D.O.O. 18300-0016834707
HIDUS D.O.O. 04202-0000548860
HIT TRANS D.O.O. 05100-8010170442
HOKEJSKI KLUB PREVOJE 18303-0012705464
HORVAT MATJAŽ IN DRUGI

ŠKOFJA LOKA D.N.O. 07000-0000569383
HYB D.O.O. 02970-0091018272
I.D.S.PRED. IN PRODAJA

LESA, D.O.O. 02970-0015269129
I.P.C. HOLDING D.O.O. 19100-0010017826
IDITEX D.O.O. 14000-0588505193
IDP D.O.O. 02083-0035178677
IGOSS D.O.O. 02045-0017660593
III D.O.O. 05100-8010169278
IMOS LINK D.O.O. 05100-8010160160
INGRAD VISOKE IN NIZKE

GRADNJE, D.O.O. 10100-0035045610
INLINE HOKEJ KLUB POSTOJNA 10100-0035148333
IN-SUN SONČNI STUDIO TRG.

IN STORITVE D.O.O. 03118-1000005877
INŠTALACIJE ROZMAN, D.O.O. 03162-1061241276
INŠTITUT ZA LOKALNO

SAMOUPRAVO IN JAVNA
NAROČILA MARIBOR 04515-0000557773

INŠTITUT ZA MEDIJSKO
PRAVO ZZ 02222-0015592319

INTARA TP D.O.O. 04302-0000523493
INTERCONSULT D.O.O. 02011-0012320275
INTEREXPO D.O.O. 03118-1000005974
INTERPROJEKT D.O.O. 03179-1000006962
INTERSTEEL, D.O.O. 26338-0011957311
INTER-VAL D.O.O. 14000-0551622689
IPI D.O.O. JESENICE - V STEČAJU 07000-0000638447
IRIS D.O.O. 02236-0015448558
ISCG D.O.O. 18300-0019839573
IZIDA ZAVOD LJUBLJANA 02010-0014009094
J&V D.O.O. 05100-8010172188
JANTAR TRADE D.O.O. 18300-0019789230
JATIS DREMELJ D.O.O. 02053-0089618875
JEANS SERVICE D.O.O. 02236-0011169791

JEJLAR D.O.O. 07000-0000202626
JEKO - IN D.O.O. 07000-0000492171
JENKO D.O.O. 24401-9002715474
JESENKO, D.O.O. 03128-1000012759
JTV D.O.O. 05100-8010163749
JURKOVIČ D.O.O. 10100-0035172583
JUSTROMNIA D.O.O. 02236-0013715459
K&O MIKROSISTEMI,

KRANJ, D.O.O. 24400-9002744526
KAC&PREINER K.D. 04515-0000542253
KAJBI D.O.O. 24401-9004227607
KALEIDOSKOP D.O.O. 03138-1000013433
KALKONT D.O.O. 30000-0003552661
KAMAX D.O.O. 33000-4864430778
KANJA BREGE D.O.O. 25100-9707984131
KARO D.O.O. 24401-9004237695
KASA D.O.O. 02011-0015890069
KASPID KOŠNJEK IN

OSTALI D.N.O. 07000-0000536015
KATICH, D.O.O. 02036-0011505220
KATIN D.O.O. 10100-0035040081
KATJA,D.O.O. 06000-0117715037
KEGL BORIS

MURSKA SOBOTA D.O.O. 02496-0018063936
KEGLJAŠKI KLUB PROTEUS

POSTOJNA 10100-0035164629
KEMPERLE D.O.O. 07000-0000166154
KEROS D.O.O. 24300-9002866020
KIA, D.O.O. 10100-0035168024
KILOVAR D.O.O. 02085-0015389221
KK KONSTRUKTOR 04515-0000551856
KK PODČETRTEK-PIVOVARNA

HALER 06000-0689142037
KLANČAR & CO D.N.O. 02010-0035285559
KLEYA D.O.O. 02011-0015283722
KLIMATEHNIK D.O.O. 02012-0014402816
KLIVIJA DORFARJE D.O.O. 07000-0000181868
KLOPROM, D.O.O. 06000-0104632259
KLUB BOŠKE MLADINE 04753-0000548148
KLUB BOVŠKIH ŠTUDENTOV 04753-0000548051
KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV 04750-0000558771
KLUB KOROŠKIH SLOV. V

LJUBLJANI 02083-0050910525
KLUB PREKMURSKIH

ŠTUDENTOV 05100-8010168890
KLUB TAJNIC CELJE 06000-0520115269
KLUB TAJNIC KOROŠKE 20470-0050626773
KLUB UPOKOJENIH DEL.

ORGANOV ZA NOT. ZADEVE
MAKSA PERCA 10100-0035110794

KMETIJSKA ZADRUGA
DRAŽGOŠE, Z.O.O. 03128-1000013244

KMETIJSKA ZADRUGA Z.O.O.
PTUJ 04202-0000550121

KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ D.D. 04202-0000550218
KMETING D.O.O. 04515-0000556512
KNOL D.O.O. 02033-0018192450
KO-CO D.O.O. 04430-0000544381
KOČAR LONG BONG K.D. 02312-0051137633
KOLESARSKI KLUB

NOVA GORICA 04750-0000547713
KOLIZEJ - DUN D.O.O. 02010-0019672342
KOLOS D.O.O. 04515-0000541283
KOMPARE K.D. 18301-0089698730
KOMUNALA NOVA GORICA D.D. 04750-0000489707
KONJENIŠKI KLUB LJUBLJANA 02036-0010959692
KONJEREJSKO DRUŠTVO ZA

GORENJSKO 07000-0000488776
KOROŠKI PLESNI KLUB KARMEN 20470-0035546668
KOŠAN D.O.O. 03128-1085602455
KOŠČEK D.O.O. 03117-1012660790
KOTALKARSKI KLUB RENČE 04750-0000549265
KPG D.O.O. 18300-0019898064
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KRAŠEVEC D.O.O. 10100-0035145229
KRČAR IN KARSA D.N.O.

ŠKOFJA LOKA 07000-0000166542
KRNC D.O.O. 02970-0012023897
KROIS D.O.O. 03160-1000017787
KRONA PLUS D.O.O. 02053-0019682263
KSE, D.O.O. 02970-0019846074
KUD FRAN MASELJ

PODLIMBARSKI 18300-0016538275
KUD MEŠANI PEVSKI ZBOR

LITOSTROJ 02043-0016618329
KUD MPZ DU LJUBLJANA

ŠENTVID 02032-0015295303
KUD PIHALNI ORKEST.

LITOSTROJ 02013-0011317973
KULT. TUR. DRUŠTVO

TEŠANOVCI 02340-0090667350
KULT. PROS. IN ŠPORTNO

DRUŠTVO “MORAČA“ KRANJ 03138-1000013627
KULTURNIŠKA ZBORNICA

SLOVENIJE 02010-0050648516
KULTURNO DRUŠTVO B - 51 02083-0014300591
KULTURNO DRUŠTVO

BEŽIGRAD 02011-0018529051
KULTURNO DRUŠTVO

BOHOR KOZJE 06000-0007460860
KULTURNO DRUŠTVO GRGAR 04750-0000546743
KULTURNO DRUŠTVO

KAMNITI MOST ŠKOFJA LOKA 07000-0000181480
KULTURNO DRUŠTVO LJUBNO 07000-0000489843
KULTURNO DRUŠTVO

ORKESTER AKORD, CELJE 06000-0031666046
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI

ORKESTER LJUBLJANA VIČ 03100-1000012288
KULTURNO DRUŠTVO

PREŽIHOV VORANC 20470-0019844502
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO

RADOLA RADOVLJICA 07000-0000490134
KULTURNO UMETNIŠKO

DRUŠTVO IVAN REGEN
GORENJA VAS 07000-0000183517

KVADRATNI METER D.O.O. 03160-1000018563
KZ LOVRENC NA POHORJU 04515-0000543902
KZ SLOVENSKA BISTRICA Z.O.O. 19100-0010046926
KZ ŠENTJUR Z.O.O. 19100-0010019378
LABOD NOVO MESTO D.O.O. 04515-0000559907
LAS VEGAS D.O.O. 33000-5565643972
LASTOVKA INŽENIRING D.O.O. 02011-0014095860
LAYLIN D.O.O. 07000-0000184584
LEJLA - ALEKIĆ & CP, K.D.

LJUBLJANA 02036-0089669954
LEKI D.O.O. 02045-0015459857
LEMSTOR D.O.O. 04515-0000527897
LES ŠENTJERNEJ D.O.O. 02970-0017609836
LESIMEX D.O.O. 03100-1000012482
LESKOP D.O.O. 06000-0085047086
LESOPLAST D.O.O. 02496-0013810583
LETALSKA ŠOLA LJUBLJANA 02044-0018403662
LEV, D.O.O. 06000-0077591666
LIFT D.O.O. 04515-0000545842
LILAS TRADE D.O.O. 10100-0028808316
LINE D.O.O. 04515-0000541380
LIPEX D.O.O. 06000-0141409712
LITOŽ D.O.O. 04202-0000551673
LJUBLJANSKO DRU. ZA BPR 02010-0013810244
LM & COMP D.O.O. 06000-0093030089
LMP D.O.O. 03133-1000008744
LO-COM D.O.O. 07000-0000184681
LOGAR D.O.O. 07000-0000184778
LOKASTAR D.O.O. 25100-9706292160
LOREX D.O.O. 29000-0003240627
LOTOS EM D.O.O. 02053-0020154459
LOVSKA DRUŽINA DOMŽALE 18304-0017750094

LOVSKA DRUŽINA GORENJA VAS 07000-0000184972
LOVSKA DRUŽINA KRIŽNA GORA 07000-0000185069
LOVSKA DRUŽINA MARKOVCI 04202-0000548666
LOVSKA DRUŽINA

PALOMA SLADKI VRH 04515-0000540216
LOVSKA DRUŽINA POLJANE 07000-0000185166
LOVSKA DRUŽINA STROJNA 20470-0020121340
LOVSKA DRUŽINA TABOR

SEŽANA 03179-1000006477
LOVSKA DRUŽINA VURMAT 04515-0000530031
LUKS STUDIO D.O.O. 02222-0011121492
LURA D.O.O. 18309-0035843938
M & S D.O.O. 04750-0000558480
M & Z D.O.O. 18300-0014620876
M COMPANY D.O.O. 02012-0035315531
M SERVIS D.O.O. 03130-1000002379
M SERVIS D.O.O. 04750-0000536170
M.P.P. TEHNIČNE SLUŽBE D.O.O. 04515-0000559519
M4M D.O.O. 19100-0010073019
MABO D.O.O. 05100-8010171218
MAKL D.O.O. 02013-0013360987
MAKLEN ZUPANČIČ K.D. 03126-1000010917
MAPOST D.O.O. 05100-8010164622
MARCOP D.O.O. 02970-0010178375
MARENIS D.O.O. 04515-0000561556
MARINES D.O.O. 06000-0113145173
MARINKO IN DRUŽBENIK D.N.O. 03160-1000017981
MARIS, MEDNARODNA TRGOVINA 02340-0020299573
MARNI VELENJE D.O.O. 02426-0018742292
MARSAB D.O.O. 02053-0052833759
MASA D.O.O. 07000-0000532329
MASELJ & CO. K.D. 18300-0016863807
MASSA - ITAL MARKET K.D. 10100-0029110665
MAT TRADE D.O.O. 06000-0066464214
MATIK COMMERCE D.O.O. 29000-0001905907
MATKO D.O.O. 04515-0000544678
MAUT D.O.O. 04515-0000541574
MAVEC - PROFISANA & CO D.N.O. 02053-0019851819
MAVRICA D.O.O. 06000-0080776176
MAVRO D.O.O. 02053-0011702267
MAXIPLET MAKŠE IN

DRUŽBENIK D.N.O. 03160-1000018757
MAXUS D.O.O. 02043-0018163151
MAYA STUDIO D.O.O. 04750-0000547907
MD D.O.O. 07000-0000491589
MDSS MARIBOR 04515-0000559810
MED-EKO D.O.O. 18302-0013046953
MEDIA PLEŠKO SLOG D.O.O. 03160-1000017690
MEDICAPLAST D.O.O. 24401-9004262624
MEDNARODNI INŠTITUT

ZA TURIZEM 02222-0035080104
MEDOBČINSKO

DRUŠTVO CIVILNIH
INVALIDOV VOJN 06000-0007393833

MEGA HOLDING
COMPANY D.O.O. 06000-0508405914

MEPIS-SIT D.O.O. 06000-0108695298
MERCATA HOLDING D.D. 04302-0000521165
MERHAN D.O.O. 02053-0089349118
MG TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. 02010-0019069293
MICRO PROCESS D.O.O. 02011-0020106465
MIDAM D.O.O. 18300-0035205731
MIDOS D.O.O. 07000-0000058484
MIDOX-PODJETJE

ZA ZUNANJO IN
NOTRANJO TRGOVINO D.O.O. 10100-0035112831

MIJA D.O.O. 30000-0002774139
MIKRO MALTA D.O.O. 04430-0000543702
MILAUC D.O.O. 10100-0035168606
MILCOM D.O.O. 25100-9702937124
MIRK ZAVOD 03100-1000011997
MIRTON D.O.O. 02011-0012572572
MI-VAM & CO D.O.O. 02312-0018673382
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MIZARSTVO LJUTOM. D.D.
V STEČAJU 02340-0051037612

MKS ELEKTRONSKI
SISTEMI D.O.O. 02010-0014966290

MLADINSKA KNJIGA
TRGOVINA D.D. 02923-0012657088

MLAKAR F&S, D.O.O. 06000-0070500481
MLEKO BLED D.O.O. 07000-0000485866
MMP MIZARSKO MONTAŽNO

PODJETJE D.O.O. 02033-0017358153
MOBILRING D.O.O. 04515-0000549043
MOBITEL D.D. 02922-0011058965
MONITOR D.O.O. 04202-0000549345
MONT GRAD D.O.O. 02053-0035432832
MONT GRAD D.O.O. 17000-0000058916
MOUSE D.O.O. 04515-0000556706
MPP D.O.O. 07000-0000486254
MR. TIVOX D.O.O. 05100-8010171024
MUD SIRUP 06000-0528684055
MULTIKOP INŽINIRING D.O.O. 03134-1000004314
MUSEKA D.O.O. 03121-1000006215
MZ VET D.O.O. 04515-0000543805
N.A.J.S. D.O.O. 02053-0015410577
N.A.J.S. D.O.O. 06000-0091476246
NACIONALNO TURISTIČNO

ZDRUŽENJE 02222-0017117838
NAGELJ D.O.O. 18300-0010304764
NAJA D.O.O. 02011-0012366641
NAMA TRGOVSKO PODJETJE D.D. 02923-0014068729
NAMIZNOTENIŠKI KLUB

BIOTOP CELJE 06000-0119419424
NC-92 D.O.O. 33000-8875021393
NEODVISNOST KNSS

SINDIKAT PODJETJA
ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 07000-0000638059

NEPTUNA,TRGOVINA IN
STORITVE, D.O.O. 10100-0035147363

NET D.O.O. 07000-0000523211
NEXUS KOŠIR, GARTNER-ŠTIRJE

DRUŽBENIKI D.N.O. 07000-0000187009
NID D.O.O. 02012-0011835711
NIGRAD D.O.O. 02012-0019356897
NIGRAD D.O.O. 17000-0000059013
NIKA-ŠIV ŽELEZNIKI D.O.O. 07000-0000638156
NOGOMETNI KLUB TEŠANOVCI 02340-0013408887
NOGOMETNI KLUB RADOMLJE 18304-0016902411
NOVAK K.D. 02013-0035349432
NOVAK SISTEMI

NOVO MESTO, D.O.O. 02970-0015566143
NOVIAL, D.O.O. 02085-0012010808
NOVO NORDISK A/S PODR.V SLO. 02085-0016469025
NOVOMAT D.O.O. 04515-0000525535
OBMOČNA GASILSKA ZVEZA PTUJ 04202-0000550024
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA 10100-0035170352
OBMOČNO ZDRUŽENJE

RDEČEGA KRIŽA POSTOJNA 10100-0035146975
OBMOČNO ZDRUŽENJE

RDEČEGA KRIŽA ŠKOFJA LOKA 07000-0000187397
OBMOČNO ZDRUŽENJE

RK DOMŽALE 18300-0010083216
OBMOČNO ZDRUŽENJE

SLOVENSKIH ČASNIKOV 04202-0000549733
OCCASIO D.O.O. 04515-0000186748
ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR 04515-0000542835
ODBOJKARSKI KLUB

SAVINJA CELJE 06000-0119742822
OGREX D.O.O. 07000-0000524569
OKOLI SVETA TURIZEM D.O.O. 02056-0018189480
OKREPČEVALNICA

JUR ZORMAN D.O.O. 02033-0019469164
ONITEX D.O.O. 24100-9004390572
OOS DELAVCEV PRI ZASEBNIH

DELODAJALCIH CELJE 06000-0031071921

OPTIKON D.O.O. 02033-0020063289
OPTOMIK, D.O.O. 02970-0087599798
ORGANIZACIJA SINDIKATA

CARINARNICE CELJE 06000-0007791727
OR-STAMP, D.O.O. 02236-0013014925
OSMINKA & CO. D.O.O. 18300-0017343666
OSNOVNA ORG. SINDIKATA

UPRAVNE ENOTE SEŽANA 03179-1000007059
OSNOVNA ORGANIZACIJA

SINDIKATA DOMA
UPOKOJENCEV POSTOJNA 10100-0035112928

OTIS D.O.O. 04750-0000559159
OZ RASTO Z.O.O. 25100-9708757124
PAGRAT D.O.O. 02980-0016666797
PAKER D.O.O. 02053-0014377721
PARON D.O.O. 33000-6200204004
PATANA-KRABONJA&

KUKOVEC D.N.O. 05100-8010161324
PAVLING D.O.O. 05100-8000061781
PCP PUREBER, D.O.O. 03150-1000006346
PD NORIK SUB MARIBOR 04515-0000560489
PEČI KERAMIKA, D.O.O. 02970-0014957274
PEČI KERAMIKA, D.O.O. 19100-0010002694
PEG PODATKOVNIKI D.O.O. 02044-0051797367
PER OS D.O.O. 06000-0141771134
PERC RADOVLJICA D.O.O. 07000-0000481792
PEROVIČ IN HČI K.D. 17000-0000056976
PETI KONTO D.O.O. 02312-0010627038
PF 1 D.O.O. 05100-8010166659
PGD CELULOZA 02980-0014450153
PGD ČEPOVAN 04750-0000547325
PGD DOLNJI SLAVEČI 02495-0015484755
PGD DOMANJŠEVCI 02492-0010642565
PGD GABERJE 06000-0007304011
PGD GABRNIK 04202-0000558948
PGD GEREČJA VAS 04202-0000558075
PGD GRADNIK 02430-0016642919
PGD GRMOVLJE 02970-0017271015
PGD HOMEC 18304-0015784486
PGD HOTINJA VAS 04515-0000551274
PGD KAMNICA 04515-0000547006
PGD KOŠANA 10100-0035110406
PGD LANDOL 10100-0035148042
PGD LIPOGLAV 02034-0010177970
PGD LOKA PRI MENGŠU 18301-0016356351
PGD LOPATA 06000-0007667858
PGD MOŠNJE 07000-0000483926
PGD OSTROŽNO 06000-0007595787
PGD PAMEČE 03175-1000001920
PGD PIVKA 10100-0035158130
PGD PŠATA DRAGOMELJ 18300-0016204013
PGD RUDNO 07000-0000189919
PGD SELCA 07000-0000190016
PGD SOVODENJ 07000-0000187979
PGD STARA LOKA 07000-0000190307
PGD STOB-DEPALA VAS 18300-0016762054
PGD ŠEMPETER V

SAVINJSKI DOLINI 06000-0003818025
PGD ŠMARJETA 02970-0010979692
PGD ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 06000-0007905702
PGD ŠTORE 06000-0007306727
PGD TEŠANOVCI 02340-0019578572
PGD TREBIJA 07000-0000180025
PGD TRNIČE 04515-0000541186
PHOENIX KRANJ D.O.O. 03138-1000013045
PIGD LIP BLED TOVARNA BOHINJ 07000-0000482180
PIGD LIP BLED TOVARNA REČICA 07000-0000467921
PINCOM D.O.O. 02011-0035492605
PINTARŠPED D.O.O. 04750-0000240417
PIONIR KERAMIKA, D.D.,

N.M.V LIKV. 02970-0089352879
PIRANHA D.O.O. 03128-1000013050
PISANC D.O.O. 07000-0000188270
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PLANINSKO DRUŠTVO
“BLAGAJANA“ 02053-0010083531

PLANINSKO DRUŠTVO
JESENICE 07000-0000482568

PLANINSKO DRUŠTVO
SOVODENJ 07000-0000188464

PLANINSKO DRUŠTVO
ŠKOFJA LOKA 07000-0000188561

PLANINSKO DRUŠTVO
TABOR 17000-0000052708

PLAVALNI KLUB FUŽINAR
RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0010055456

PLESKAR D.O.O. 07000-0000167609
PLETILJSTVO NITKA D.O.O. 04750-0000538498
PLEZALNI KLUB ŠKOFJA LOKA 07000-0000188755
PLIMA D.O.O. 07000-0000522144
PLIN SERVIS D.O.O. 02054-0035325986
PLP D.O.O. 02426-0014381560
POČITEK-UŽITEK D.O.O. 02340-0015084269
POČITNIŠKO DRUŠTVO

ŠKOFJA LOKA 07000-0000188852
POLCOM D.O.O. 06000-0093570088
POLOPLAST D.O.O. 04515-0000556415
POTAPLJAŠKI KLUB SOM 07000-0000563369
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO PTUJ 04202-0000551188
POTAPLJAŠKO EKOLOŠKO

DRUŠTVO SAVA 07000-0000564630
PRAFIKOMS D.O.O. 06000-0118404028
PRAPROTNIK & ČLANI D.N.O. 02018-0089946704
PRENOS D.O.O. 05100-8010167241
PRESENTA, ZASTOPANJE

IN MARKETING D.O.O. 29000-0055093044
PRIMA D.O.O. 18300-0019724919
PRIMOPRINT H D.O.O. 02083-0015205989
PRINCESS D.O.O. 07000-0000482956
PROBITAS D.O.O. 04515-0000558258
PRODAJNI CENTER

KMEČKI STROJI D.O.O. 24401-9004325674
PROEMBA D.O.O. 02312-0020033613
PRO-FUTUR D.N.O. 02045-0014181106
PROINVEST D.O.O. 02045-0018021336
PROMATICA D.O.O. 18309-0019949227
PROMEKO D.O.O. 02222-0012794354
PROMIT BENZ D.O.O. 25100-9704712127
PRO-SEMA-TRG D.O.O. 05100-8010143379
PROSTA CONA SEŽANA D.O.O. 03179-1000006574
PROSTOVOLJNO IGD AERO

ŠEMPETER 06000-0024055911
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO

GASILSKO DRUŠTVO MUTA 20470-0013700231
PROSVETNO DRUŠTVO

MARJAN RAP 06000-0008115998
PROTECT GL D.O.O. 05100-8000098544
PSM D.O.O. 05100-8010158802
PTUJČANKA D.O.O. 04202-0000551576
PULZAR PARKETI D.O.O. 03106-1000006562
PUNTAR D.O.O. 02980-0053956216
PUŠTAB D.O.O. 02010-0015058634
R. F. MUSIC LINE D.O.O. 10100-0035169188
RACE D.O.O. 03179-1000005992
RACING R D.O.O. 05100-8010160354
RACOON D.O.O. 02044-0016200210
RADIESTEZIJSKO DRUŠTVO

GORENJSKE KRANJ 07000-0000519816
RADIO KLUB PROTEUS

POSTOJNA 03133-1000000971
RADIX D.O.O. 04202-0000551479
RA-FIN D.O.O. 02053-0015738437
RC CIZEJ D.O.O. 06000-0142362252
RCT D.O.O. 02056-0012362981
RD FRAM 04515-0000551953
RECART D.O.O. 05100-8010165980
REDIS D.O.O. 02241-0019333939

REFLEX SMOKUČ D.O.O. 03127-1000008637
REGAL D.O.O. 07000-0000514966
RELCOM D.O.O. 02312-0011597814
REMONTUS D.O.O. 02042-0013861541
RENES D.O.O. 02241-0016509687
RESOL D.O.O. 02045-0017046971
REVITAL D.O.O. 04202-0000550703
RHYDCON, D.O.O. 03163-1087109478
RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE 02426-0015885157
RIGIPS AUSTRIJA

GESELLSCHAFT M.B.H.
PODRUŽNICA LJUBLJANA 29000-0003262937

RIVA TRGOVINA IN SALON
ZA ŽIVALI, D.O.O. 10100-0035159973

ROBAVS D.O.O. 02053-0089382777
RODAS D.O.O. 03118-1012152605
ROEL D.O.O. 02236-0018744327
ROEL D.O.O. 10100-0029061486
ROKOMETNI KLUB SAVA KRANJ 07000-0000515839
ROMIX D.O.O. 05100-8010167823
RONIK D.O.O. 05100-8010166853
ROTARY KLUB CELJE 06000-0145463342
ROTEMA D.O.O. 06000-0073011423
ROYAL D.O.O. 02346-0014911220
ROŽA&ROŽE D.O.O. 33000-8243439552
RR SYSTEM D.O.O. 02010-0035838556
RS-BIRO D.O.O. 17000-0000056103
RTU D.O.O. 06000-0085735107
SAFRA D.O.O. 04202-0000557881
SAGITTA D.O.O. 02053-0088945210
SALI D.O.O. 04302-0000521456
SALI FIN D.D. 04302-0000530477
SALUS D.O.O. 20470-0015399574
SAMER & CO. SHIPPING D.O.O. 10100-0000001159
SAMSON D.O.O. 06000-0079877083
SANAL D.O.O. 02085-0010053251
SANKAKU, JUDO KLUB CELJE 06000-0114564962
SARA LIGHTING D.O.O. 17000-0000057849
SARAFIMOV IN GEORGIEV, D.N.O. 03138-1000013142
SAŠO D.O.O. 02011-0015655426
SATURN D.O.O. 07000-0000456378
SATYASYA D.O.O. 05100-8010173158
SAVA TRADE D.D. 07000-0000638253
SCAN D.O.O. 07000-0000011536
SCH M&M D.O.O. 03154-1000003046
SCORPION D.O.O. 24300-9004302687
SEEVIL, D.O.O. 03150-1000006249
SELAN CO K.D. 24201-9004260396
SELECT D.O.O. 10100-0035169285
SELEKTA-IMPEX D.O.O. 04750-0000543639
SEMAR 04515-0000544581
SENČILA-PROIZVODNJA,

MONTAŽA IN TRGOVINA D.O.O. 10100-0035097602
SERPA D.O.O. 20470-0013701298
SET TRGOVINA D.O.O. 06000-0084013066
SGP TEHNIK D.D. 07000-0000203402
SHOKOTAN KARATE K.

TROMEJNIK 02340-0016962482
SI.LES,D.O.O. 06000-0530749088
SINDIKAT ZDRAV. IN SOC. VARSTVA

SLO. CENTRA ZA SOC. DELO 03128-1000012662
SIGMA D.O.O. 03130-1000002573
SIND. ZDR. IN SOC. VARSTVA

BOL. ZA ŽENSKE BOLEZNI
IN POR. POSTOJNA 10100-0035110891

SIND. DEL. VIR. DEJ. SL. VRTEC
BELTINCI 02340-0013572235

SIND. DEL.OBM. ORG.
ZSSS POMURJA 02340-0053901634

SIND. DELAVCEV V ZDR. NEGI
BOL. SEŽANA 05100-8010169181

SIND. PODJ. MC CENTER D.D.-
NEODV. 02053-0011503805

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki



Stran 3896 / Št. 39 / 6. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

SIND.Z. ELEKTROINŠT.
M. VIDMAR-SVIZ 02010-0017026085

SIND. ZDRAVSTVENI DOM
M. SOBOTA 02340-0019619991

SINDIKAT OŠ CANKOVA 02340-0019389907
SINDIKAT TUB SWATY D.D.

N-KNSS 04515-0000539149
SINDIKAT AVTO CELJE 06000-0007844107
SIND. DEL. TRGOVINE SLOVENIJE

METALKA INTER LJUBLJANA 07000-0000638350
SIND. DEL. V VZGOJI, IZOB. IN

ZNANOSTI, SE VZGOJNI
ZAVOD PLANINA 10100-0035111570

SIN. DEL.V V ZDR. NEGI SL., BOL.
ZA ŽENSKE BOLEZNI IN POR.
POSTOJNA 10100-0035110503

SINDIKAT DRUŽBE IBI KRANJ 07000-0000565794
SINDIKAT GOZDNO

GOSPODARSTVO, CELJE 06000-0007694533
SINDIKAT GURS IZPOSTAVA

CELJE 06000-0520918817
SINDIKAT JP JAVNE NAPRAVE

CELJE 06000-0007627991
SINDIKAT KMET. ZADRUGE

ČRNOMELJ 02430-0010342284
SINDIKAT KOMUNALNEGA

PODJETJA LOG 20470-0011401913
SINDIKAT MESTNE

OBČINE VELENJE 02426-0012719271
SINDIKAT OBRTNO GRADBENO

PODJETJE GRAD BLED 07000-0000468503
SINDIKAT OSN.ŠOLE ROJE 18300-0011066117
SINDIKAT OŠ FRANJA GOLOBA

PREVALJE 20470-0011135939
SINDIKAT PEKOV SLOVENIJE

PODJETJA PEKS
ŠKOFJA LOKA 07000-0000192829

SINDIKAT PODJ.INGRAD GRAMAT
CELJE 06000-0117706016

SINDIKAT PODJETJA GOST
VELENJE 02426-0016112137

SINDIKAT PODJETJA JELOVICA
BLED 07000-0000479755

SINDIKAT PODJETJA KORATUR
PREVALJE 20470-0017278658

SINDIKAT PODJETJA LIP BLED
TOVARNA REČICA 07000-0000479464

SINDIKAT PODJETJA MINERVA
ŽALEC 06000-0008412333

SINDIKAT PODJETJA MPP KLASJE
CELJE 06000-0041415807

SINDIKAT PODJETJA TOVARNE
NOGAVIC, POLZELA 06000-0003803281

SINDIKAT POMURSKE ZALOŽBE
M.S. 02340-0018602655

SINDIKAT POŠTE SLOVENIJE PE
KRANJ 07000-0000509243

SINDIKAT SKS ISKRA SSD 07000-0000509631
SINDIKAT SLOVENSKEGA MLAD.

GLED. 02044-0013042763
SINDIKAT SREDNJE ŠOLE V

NOVI GORICI 04750-0000547228
SINDIKAT ŠTUD. ORG. UNIVERZE 02083-0018172249
SINDIKAT TERMIT-OBRAT IHAN 18300-0012341473
SINDIKAT VIZ OSNOVNA ŠOLA

VITANJE 06000-0022157039
SINDIKAT VVZ BORISA PEČETA 04515-0000541768
SINDIKAT ZAVAROVALNICE

TRIGLAV D.D. OE KOPER 10100-0035136305
SINT - SODOBNI INTERIERI D.O.O. 07000-0000168676
SINTECO D.O.O. 02340-0052384166
SIP D.D. STROJNA INDUSTRIJA 25100-9707980154
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D. 06000-0001286616

SK ZLD CELJE 06000-0007318076
SK.LAST.STAN. ČERNETOVA 7,7A 02013-0010553904
SKEI SIND. INŠT. ZA TURB.

STROJE 02923-0013325127
SKIPPER D.O.O. 02085-0017249293
SKUP. LASTNIKOV RAVBARJEVA 5 02011-0017126043
SKUPNOST ET. LASTN. STAN.

STAVBE 02044-0014801955
SKUPNOST LASTNIKOV PREGLOV

TRG 10 10100-0035040275
SKUPNOST SLOVENSKIH

NARAVNIH ZDRAVILIŠČ
CELJE 06000-0144477822

SLAVISTIČNO DRUŠTVO
JESENICE 07000-0000456475

SLO.ZDRUŽENJE ZA GEOD.
IN GEOFIZ. 02010-0019628983

SLORENZON D.O.O. 05100-8010170054
SLOVAN KM NOGOMETA

M. SOBOTA 02340-0012868403
SLOVENIJA PAPIR D.O.O. 02922-0016951715
SLOVENSKA IZVOZNA

DRUŽBA D.D. 03100-1009657289
SOD PODRAVJA, OBMOČNI

ODBOR 04515-0000542544
SOFTTRADE D.O.O. 20470-0020309132
SOKLIČ IN SOKLIČ BLED D.N.O. 07000-0000481210
SOKOLSKO DRUŠTVO ZAGORJE 26338-0012047036
SONIC D.O.O. 02036-0011728708
SOŠKE ELEKTRARNE D.O.O. 04750-0000545385
SOŽITJE DRUŠTVO ZA POMOČ

DUŠEVNO PRIZADETIM
POSTOJNA 10100-0035112346

SOŽITJE MED.DR. ZA POM.
DUŠ.PRIZ.OBČIN RADOVLJICA,
BLED, BOHINJ 07000-0000481307

SPEKTRUM TRADE D.O.O. 24300-9004178236
SPL. KMET. ZADRUGA

M. SOBOTA 02340-0051161966
SRBSKO PROSVETNO

DRUŠTVO NIKOLA TESLA 10100-0035111279
SREDIŠČE D.O.O. 06000-0511422517
STANOVANJ. ZADRUGA

EMONA Z.O.O. 02019-0015737096
STAR D.O.O. 10100-0035168509
STARE TRADE D.O.O. 02053-0052825708
STC STARI VRH D.O.O. 24401-9004186091
STELKA D.O.O. 02010-0011912342
STEP TRADE D.O.O. 02013-0013411233
STIL EXPORT-IMPORT D.O.O. 02312-0012129665
STOLID D.O.O. 07000-0000474808
STORAL D.O.O. 04202-0000550994
STORITVE D.O.O. - V STEČAJU 20470-0089805073
STRATOS ENGLISH D.O.O. 33000-7017334623
STREL. DRUŽINA NORŠINCI 02340-0010033481
STRELSKA DRUŽINA KRKA 02340-0013986231
STRELSKA DRUŽINA J. TALANJI 02340-0016851611
STRELSKA DRU.

LEDAVA SKAKOVCI 02340-0014596652
STRELSKA DRUŽINA BAKOVCI 02340-0017428276
STRELSKA DRUŽINA

GRAFIČARJEV 02340-0012518136
STRELSKA DRUŽINA POSTOJNA 10100-0035112637
STRELSKI KLUB SV. JURIJ

ŠENTJUR 06000-0140423707
STRELSKO DRUŠTVO “PANOVEC“ 04750-0000559644
STRELSKO DRUŠTVO PREDDVOR 07000-0000504975
STUDIO D.O.O. 02043-0019585559
STUDIO KERNEL D.O.O. 03135-1000008051
STUDIO ŠIK, D.O.O. 03104-1000005787
SVET 2000 D.O.O. 02373-0017310550
SVET KRANJSKIH SINDIKATOV 07000-0000505363
SVIT D.O.O. 02426-0011375627
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SVIZ DD LIZIKE JANČAR MARIBOR 04515-0000545260
SVIZ II.GIMNAZIJA MARIBOR 04515-0000557482
SVIZ O. Š. ANTONA TOMAŽA

LINHARTA RADOVLJICA 07000-0000567346
SVIZ O. Š. BORCEV ZA SEVERNO

MEJO MARIBOR 04515-0000560392
SVIZ O. Š. JANŠE RADOVLJICA 07000-0000475584
SVIZ O. Š. JELA JANEŽIČA

ŠKOFJA LOKA 07000-0000193896
SVIZ O. Š. KOŠANA 10100-0035167054
SVIZ O. Š. MARKOVCI 04202-0000550412
SVIZ O. Š. PRESTRANEK 10100-0035158033
SVIZ SINDIKAT KEM. INŠTITUTA LJ. 02053-0050693163
SVIZ SINDIKAT OŠ PODBOČJE 02980-0014259645
SVIZ SINDIKAT SŠ ZA G. IN TUR.

N.M. 02970-0011570519
SVIZ SINDIKAT VRTEC

ŠKOFJA LOKA 07000-0000194284
SVIZ SLOVANSKA KNJIŽNICA 02011-0059325408
SVIZ SLOVENIJE, SINDIKAT

III.GIMNAZIJE MARIBOR 04515-0000552244
SVIZ SLOVENIJE-SINDIKAT

ŽIVILSKE ŠOLE MARIBOR 04515-0000545648
SVIZ VRTEC MLADI ROD 02011-0016102402
SZ RUSKI CAR Z.O.O. 03102-1000003557
ŠAHOVSKI KLUB POSTOJNA 10100-0035124762
ŠAHOVSKI KLUB PREBOLD 06000-0006688546
ŠAHOVSKO DRUŠTVO LENDAVA 02342-0016740351
ŠALAMON & OSTALI,D.N.O 06000-0075257652
ŠALARA CENTER D.O.O. 10100-0035162689
ŠARGI D.O.O. 06000-0118890968
ŠD BRUNŠVIK 04515-0000551759
ŠD ŠOŠTANJ NK USNJAR 02426-0016119412
ŠINK & CO, D.N.O. 03128-1000012274
ŠINKOVEC JOMA

HOTAVLJE D.N.O. 07000-0000194575
ŠIVA D.O.O. 06000-0109731840
ŠKORPIJON, PAJEK-

PIPENBACHER D.N.O. 33000-8647399932
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO

ZELENI VAL 04515-0000542641
ŠPEDICIJA CARGOLINE D.O.O. 07000-0000009790
ŠPORTNA ZVEZA DOMŽALE 18300-0018680811
ŠPORTNO DRUŠTVO BREZJE 07000-0000476263
ŠPORTNO DRUŠTVO

FRANKOLOVO 06000-0020791861
ŠPORTNO DRUŠTVO LESIČNO 06000-0024516079
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN

GORENJA VAS 03128-1000012565
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN

KAMNA GORICA 07000-0000468406
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTJOŠT 02053-0010304594
ŠPORTNO DRUŠTVO TINARAFT

RADOVLJICA 07000-0000477330
ŠPORTNO DRUŠTVO UTRIP 07000-0000196030
ŠR.DRUŠTVO NOVE JARŠE 02019-0011303808
ŠUMI ELEKTRONIKS D.O.O. 07000-0000055477
T 530 D.O.O. 03170-1000003523
T.S.G. D.O.O. 02011-0013296483
TAEKWON DO KLUB SUN

BRASLOVČE 06000-0514913450
TAFIS D.O.O. 04515-0000548558
TAKOM D.O.O. 03179-1000006671
TAMAK, D.O.O. 02036-0035835342
TAP RENČE D.O.O. 04750-0000544124
TAURUS MM D.O.O. 02056-0035271762
TDC BLED D.O.O. 07000-0000468891
TECA D.O.O. 05100-8000017549
TEHCENTER D.O.O. 04202-0000231864
TEHNICOM D.O.O. 03179-1000006380
TEHNIS D.O.O. 02011-0015989106
TEHNO POD D.O.O. 03121-1000006312
TEHNOCAR D.O.O. 24401-9004054947

TEHNOMARKET D.O.O. 10100-0029034908
TEHNO-MM D.O.O. 02053-0051118605
TEHNOTRADE D.O.O. 06000-0058998512
TEHNUM D.O.O. 02054-0018810184
TEKSTIL BETI D.O.O. 02053-0020019920
TEKSTIL D.O.O. V STEČAJU 04753-0000540776
TEKSTILINDUS KRANJ P.O.-

V STEČAJU 07000-0000152283
TELESKOP D.O.O. 04515-0000556997
TENIŠKI KLUB SIPCA

ŠKOFJA LOKA 07000-0000196612
TENZOR D.O.O. 04202-0000543428
TERMAL KRANJ D.O.O. 03138-1000012948
TERNA D.O.O. 03150-1000006637
TERNA D.O.O. 02970-0019551970
TETIDA D.O.O. 02045-0017804832
TEUM D.O.O. 04515-0000557967
TEXART D.O.O. 29000-0001906586
TEXPRIM D.O.O. 04515-0000535560
TGP ŽNIDARŠIČ D.O.O. 02022-0014538417
THE BEST D.O.O. 03128-1000011983
THERMO DYNAMIC - MONDIAL

ŠKOFJA LOKA D.O.O. 07000-0000058969
TIG D.O.O. 07000-0000055186
TINEL D.O.O. 03103-1000009134
TIPIKO,PROIZVODNJA PLASTIČNIH

IZDELKOV IN TRGOVINA, D.O.O. 10100-0035146878
TISKARNA KURIR D.D. 02083-0015662083
TKG D.O.O. 02036-0050873834
TOBI D.O.O. 06000-0095073491
TOGA D.O.O. 02011-0012916243
TOKANA D.O.O. 02060-0019300031
TOMASI D.O.O. 03179-1000006768
TOMAT D.O.O. 03162-1061095485
TOMI TRANS D.O.O. 03106-1000007241
TOP GUARD D.O.O. 04750-0000538207
TORA D.O.O. 17000-0000022444
TOS CELJE,D.O.O. 06000-0087531741
TOSKA & RAVMANOVSKI D.N.O. 02044-0050833478
TOZ TRGOVINA D.O.O. 02222-0014738331
TRADE MARK GALERY

SIMANDL & CO, D.O.O. 03100-1000012094
TRANSPORT NAGLIČ ŽIRI D.O.O. 07000-0000197194
TRANSPORT-SATLER, D.O.O. 03126-1000011693
TRATA, D.O.O. 02970-0012907567
TRATNJEK D.O.O. 02496-0018534386
TRENTON D.O.O. 03121-1000006118
TRG-GRAD D.O.O. 02042-0019317888
TRGOSTROJ D.O.O. 04515-0000547879
TRGOVINA KOCKAGORANKA

NAGODE S.P. 10100-0035148236
TRIADA D.O.O. 02018-0014418139
TRIMEX D.O.O. 06000-0074020902
TRIO-B D.O.O. 02054-0014802047
TURBO AS D.O.O. 02043-0089608792
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA 06000-0007707046
TURISTIČNO DRUŠTVO KOČNO 04430-0000539628
TURISTIČNO DRUŠTVO KOZJE 06000-0023992570
TURISTIČNO DRUŠTVO OBČ.

ŠEMP.-VRTOJBA 04750-0000547519
TURISTIČNO DRUŠTVO

POSTOJNA 10100-0035115644
TURISTIČNO DRUŠTVO

VELIKA NEDELJA 04103-0000557688
ULTRAMAR ZASTOPSTVA D.O.O. 06000-0144890072
UNI-BIRO TRGOVSKO PODJETJE,

LJUBLJANA 30000-0002369164
UNILEASING D.O.O. 17000-0000011968
UNIPLAN D.O.O. 24500-9004073279
UNITRADE D.O.O. 02053-0010217003
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJE

OBDOBJE 06000-0890515007
V & M D.O.O. 07000-0000169355
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VAČO VAROVANJE
OKOLJA D.O.O. 02980-0017676373

VALENTINČIČ&CO. D.N.O. 05100-8010160451
VALENTINO D.O.O. 02346-0010509748
VALEUR D.O.O. 02085-0090145957
VALUK-SOKOL I TABOR D.O.O. 03134-1000004220
VALY D.O.O. 07000-0000495566
VANA D.O.O. 05100-8010167532
VAREN D.O.O. 05100-8010168793
VARGAS - AL D.O.O. 04202-0000551091
VARIANT D.O.O. 04750-0000561681
VARNOST VIČ D.D. 17000-0000061535
VASA 90 D.O.O. 03128-1000012080
VASILJEVIĆ IN PARTNER D.N.O. 02012-0035086223
VEBRAX-TOMIČ IN

DRUGI,D.N.O.CELJE 06000-0113105209
VECTRA D.O.O. 07000-0000169452
VEDA OPTIKA, D.O.O. 06000-0113542291
VEGRAM D.O.O. 06000-0353851643
VELMARK D.O.O. 04515-0000560586
VELOR D.O.O. 05100-8010172091
VENDI D.O.O. 02045-0014125525
VERITAS B.H. D.O.O. 24100-9003897036
VERITAS D.D. 24100-9002909964
VESLAŠKO DRUŠTVO DRAVSKE

ELEKTRARNE BRANIK 04515-0000541962
VESOLJČEK D.O.O. 17000-0000058722
VETERINARSKA AMBULANTA

KK PTUJ D.O.O. 04202-0000550315
VEVICO D.O.O. 02053-0019716795
VI.BI. D.O.O. 14000-0567471907
VIGRED D.O.O. 03158-1000003432
VIMS D.O.O. 02241-0012609026
VIRTUS TRADE D.O.O.-

V STEČAJU 20470-0051032136
VISUAL INTELLIGENCE

INTERNATIONAL D.O.O. 05100-8010166950
VITAL D.O.O. 04202-0000550897
VODNAR D.O.O. 02010-0018929613
VOGOPROM D.O.O. 04302-0000539207
VOJE D.O.O. TRŽIČ- V STEČAJU 05100-8010169569
VOLNA D.D. 17000-0000055036
VRTEC DOMINIK SAVIO 18300-0018735519
VTS D.O.O. 10100-0035026016
WIGOR D.O.O. 10100-0035081015
YACHT ASSIST D.O.O. 10100-0035162398
YDRIA MOTORS D.O.O. 24201-9004354098
ZALOŠČAN Z.O.O. 04750-0000543348
ZAPIS D.O.O. 04515-0000559034
ZAVOD AKVARIJ, LJUBLJANA 02013-0035371451
ZAVOD EXODOS 02010-0051662263
ZAVOD INVAL.PODJETIJ

SLOVEN. P.O. 02011-0014936074
ZAVOD MODRIN 07000-0000637186
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-

TERMALNI VRELCI 03163-1000002411
ZDRUŽ. BORCEV IN UDEL. NOB 02011-0017188996
ZDRUŽ.SLOV.ČASTNIKOV

OBČ.ZDR.ORMOŽ 04103-0000557203
ZELENA AGRA D.O.O. 18300-0050724664
ZE-RO D.O.O. 04515-0000546133
ZHANG, D.O.O. 03128-1000012468

ZIPS D.O.O. 10100-0035154153
ZLATARNA PROMOS D.O.O. 06000-0501321616
ZLATARSTVO MOČNIK D.O.O. 10100-0035150079
ZO BO DENT D.O.O. 04202-0000550509
ZSSS DRUŽBENIH ORGANIZACIJ

MARIBOR 04515-0000542156
ZSSS OBMOČNA ORGANIZACIJA

GORENJSKE 07000-0000201559
ZSSS OBMOČNA ORGANIZACIJA

SINDIKATOV CELJE 06000-0003635859
ZSSS SDGDS SINDIKAT PODJETJA

SGP TEHNIK 07000-0000200298
ZSSS SIND.DRUŽ. STG

STRGAR D.O.O. 02981-0011614309
ZSSS SINDIKAT MARIBORSKEGA

VODOVODA 04515-0000560295
ZSSS SINDIKAT DELAVCEV

ALPETOUR ŠKOFJA LOKA 07000-0000199231
ZSSS SINDIKAT PODJETJA

ALMIRA RADOVLJICA 07000-0000493044
ZSSS SINDIKAT PODJETJA

ŠEŠIR D.O.O. 07000-0000200783
ZSSS SINDIKAT VVZ ANICE

ČERNEJEVE 06000-0014577750
ZSSS SINDIKAT VVZ ZARJA

CELJE 06000-0015978624
ZSSS SKEI SINDIKAT PODJETJA

INŠTITUT ZORAN RANT 07000-0000200589
ZSSS SKEI SINDIKAT PODJETJA

LIMOS ŠKOFJA LOKA 07000-0000200492
ZSSS VGP DRAVA PTUJ 04202-0000559239
ZSSS, SIND. DEL. PR. IN ZVEZ

SLOVENIJE,SIND. TRANSAVTO
POSTOJNA 10100-0035111473

ZVEZA DRU. VINOGR. IN VINARJEV
SLO. 02343-0012558923

ZVEZA KLUBOV MAKSA PERCA
SLOV. 19100-0010066714

ZVEZA ROMOV SLOVENIJE,
M.SOBOTA 02340-0013987298

ZVEZA SLOVENSKIH GODB 02029-0051300589
ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP 10100-0035168412
ZVEZDA, ROJNIK & CO., D.N.O. 02013-0014559228
ZZB NOB OBMOČJA RADOVLJICA 07000-0000473741
ŽA-MA D.O.O. 13124-1000003061
ŽELEZNIK D.O.O. 18300-0018165838
ŽITNIK PLUS STORITVE D.O.O. 02053-0035168798
ŽITO MLINI D.O.O. 02923-0012222237

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 6. 5. do 12. 5. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 30. aprila 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banka Slovenije
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

1876. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS,
št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 23.
redni seji dne 26. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto

2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bistrica ob Sotli

za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višino proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2002

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 218.644.256

Tekoči prihodki (70+71) 65.671.000

70 Davčni prihodki 52.623.000
700 Davki na dohodek in dobiček 34.907.000
703 Davki na premoženje 7.417.000
704 Domači davki na blago in storitve 10.299.000
706 Drugi davki 0
71 Nedavčni prihodki 13.048.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 2.600.000
711 Takse in pristojbine 804.000
712 Denarne kazni 164.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 9.480.000
72 Kapitalski prihodki 10.500.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerial. premoženja 10.500.000
73 Prejete donacije 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0
74 Transferni prihodki 142.473.256
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 142.473.256

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2002

Skupaj odhodki (40+41+42+43) 220.052.081

40 Tekoči odhodki 50.119.415
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 13.206.415
401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost 1.812.833
402 Izdatki za blago in storitve 32.600.167
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 2.500.000
41 Tekoči transferi 89.163.934
410 Subvencije 3.200.000
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 53.121.583
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 6.550.000
413 Drugi tekoči domači transferi 26.292.351
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 Investicijski odhodki (420) 78.023.732
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 78.023.732
43 Investicijski transferi (430) 2.745.000
430 Investicijski transferi 2.745.000

Proračunski presežek (primanjkljaj)
(I. - II.) (skupaj prihodki minus skupaj
odhodki) -1.407.825

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2002

B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752) 204.000

75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil 204.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev (440+441+442) 500.000
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev
440 Dana posojila 500.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in

naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. - V.) 296.000

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2002

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500) 9.000.000
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje 9.000.000
VIII. Odplačilo dolga (550) 1.400.000
55 Odplačila dolga (550)
550 Odplačilo domačega dolga 1.400.000
IX. Sprememba stanja sredstev na računih

(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) 5.896.175
X. Neto zadolževanje (VII. - VIII. - IX.) 1.703.825
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.) 1.407.825
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Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamezne-
ga področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.

4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

2,500.000 tolarjev.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

5. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
za investicije v komunalno infrastrukturo zadolži do višine
9,000.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Bistrica ob Sotli, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine
glavnic 0 tolarjev.

7. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lah-

ko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob

Sotli v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0023/02-03
Bistrica ob Sotli, dne 26. marca 2002.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

1877. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99) je občinski svet na 23. redni seji
dne 26. 3. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

I
Na zemljišču parc. št. 1442/8, vl. št. 424, k.o. Dek-

manca, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.

II
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0023/02-04
Bistrica ob Sotli, dne 26. marca 2002.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

BLED

1878. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za središče
Bleda

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16.
člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00
in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 29. redni seji
dne 24. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za središče
Bleda

UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in

dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sre-
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dišče Bleda (v nadaljnjem besedilu: PUP; Uradni list RS, št.
90/98 in 4/01).

Spremembe in dopolnitve PUP je izdelal URBI d.o.o.,
Oblikovanje prostora, Ljubljana, v letu 2002, številka pro-
jekta URBI-90.

2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo:
– besedilo odloka,
– povzetek opredelitev in usmeritev iz planskih doku-

mentov,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.

3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP določajo:
– uvodne določbe,
– spremembe in dopolnitve odloka,
· merila in pogoje za urejanje ureditvene enote H3,
· merila in pogoje za urejanje ureditvene pod-enote

I11/4 vstop ob Park ob Ljubljanski cesti;
· merila in pogoje za urejanje ureditvene pod-enote

I11/5;
– prehodne in končne določbe.

4. člen
S temi spremembami in dopolnitvami PUP se dopolnijo

merila in pogoji za urejanje Hotela Labod. Spremembe in
dopolnitve PUP se nanašajo na ureditveno enoto H3 Hotel
Jelovica in Labod in na ureditveno enoto I11/4.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

5. člen
V 23. členu se odlok spremeni in dopolni tako, da se v

Pogojih za oblikovanje, črta drugi stavek tretje alinee in
nadomesti z novim besedilom: “za Hotel Labod so dopustne
dozidave pritlične etaže na južni fasadi v maksimalni velikosti
do 80 m2. Vertikalni gabarit dozidave ne sme preseči fasa-
dne višine pritlične etaže obstoječe stavbe za več kot 1m.“

6. člen
Spremeni in dopolni se 53.a člen, in sicer pod zapore-

dno št. (6), ureditvena pod enota I11/4, tako, da se besedi-
lo: “kota tlakovanih površin mora biti 497,5 do 498,5 m,
nadomesti z besedilom: “kota tlakovanih površin mora biti
493 do 498,5 m.“

Spremeni in dopolni se ureditvena pod-enota I11/5 in
sicer se črta besedilo v oklepaju:“(na koti 497,5 do 498,5 m)“.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
Te spremembe in dopolnitve PUP so na vpogled na

Občini Bled in na Upravni enoti Radovljica.

8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01503-4/99
Bled, dne 24. aprila 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

1879. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Bled

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00, 116/00) in vsakoletnega odloka o
proračunu Občine Bled, je Občinski svet občine Bled na
29. redni seji dne 24. 4. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva in gozdarstva v Občini Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, na-

men, pogoji in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za
finančne intervencije v kmetijstvo in gozdarstvo v Občini
Bled, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Bled.

2. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetij-

stva in gozdarstva predlaga komisija za kmetijstvo in jo potrdi
občinski svet z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.

3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva

in gozdarstva Občine Bled se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje

razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu in gozdarstvu,
– pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje

kmetijskih zemljišč,
– varovanje okolja in vzdrževanje urejenosti kmetijske

krajine,
– zagotovitev dodatnega strokovnega izobraževanja in

usposabljanja,
– druge ukrepe, potrebne za razvoj kmetijstva in goz-

darstva.

4. člen
Upravičenci do sredstev iz naslova finančnih intervencij

v kmetijstvo in gozdarstvo so fizične in pravne osebe, držav-
ljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini
Bled in imajo KMG-MID.

5. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvo in goz-

darstvo se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.

6. člen
Sredstva za finančne intervencije se dodeljujejo na pod-

lagi javnega razpisa, del sredstev lahko komisija za kmetij-
stvo predlaga za razvojne naloge s področja kmetijstva in
razvoja podeželja.

Sklep o javnem razpisu, na predlog komisije za kmetij-
stvo, sprejme župan.

Javni razpis se objavi v časopisu Blejske novice in na
drug krajevno običajen način.

7. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev

na osnovi in pod pogoji, določenimi z razpisom Občine
Bled, ki mora vsebovati:
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– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezno vrsto finan-

čne intervencije,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– rok za vložitev prošenj.
Skladnost zahtevka s pogoji in predlog za odobritev

pripravi strokovna služba Občinske uprave občine Bled,
potrdi pa župan Občine Bled v okviru proračunskih sred-
stev, namenjenih intervencijam za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in gozdarstva.

Za finančne intervencije v razvojne in investicijske pro-
grame predloge za odobritev pripravi komisija za kmetijstvo.

8. člen
Namensko porabo finančnih sredstev spremlja in pre-

verja strokovna služba Občinske uprave občine Bled.

9. člen
Višina sredstev za posamezen namen se določi na

podlagi vlog za posamezen namen v preteklem letu ter oce-
ne števila upravičencev intervencij v tekočem letu. Sredstva
se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezni namen.
Predlog za višino posamezne finančne intervencije predlaga
komisija za kmetijstvo, sprejme pa župan.

10. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev za posamezne

intervencije, se le-te prerazporedijo v druge namene, dolo-
čene v tem pravilniku. Predlog za prerazporeditev predlaga
komisija za kmetijstvo, sprejme pa župan.

11. člen
V primeru nenamenske porabe finančnih sredstev je

prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obra-
čunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.

II. UKREPI

12. člen
Finančne intervencije se namenjajo za:
– sofinanciranje razvojnih programov,
– podpora ekološkemu kmetovanju,
– sofinanciranje namenov s področja pospeševanja ce-

lostnega razvoja podeželja,
– sofinanciranje težjih pogojev obdelovanja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– pospeševanje zaokroževanja kmetijske posesti,
– podpora ohranjanju kulturne dediščine na področju

kmetijstva,
– podpora dodatnemu izobraževanju in delovanju stro-

kovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
– sofinanciranje osemenjevanja živine,
– sofinanciranje analize somatskih celic in ure,
– sofinanciranje zavarovanja goveje živine,
– sofinanciranje klanja živine.

13. člen
Sofinanciranje razvojnih programov
Namen ukrepa: podpora investicijam v razvoj kmetij-

stva in dopolnilnih dejavnosti ter investicijam za izpolnjeva-
nje zahtev na področju higiensko veterinarske ureditve, va-
rovanja okolja in zaščite živali.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga na obrazcu, prigla-
sitev oziroma gradbeno dovoljenje, predloženi računi izvajal-
cev, mnenje kmetijske svetovalne službe.

Občina sofinancira do 30% investicije.
Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.

14. člen
Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen ukrepa: večanje kakovosti pridelkov in okolju

prijaznih dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z osebnimi podat-

ki; da se na kmetiji dejansko ekološko kmetuje, potrdilo o
izvedeni ekološki kontroli; prosilec podpiše izjavo, da bo
vsaj še pet let ekološko kmetoval.

Občina sofinancira do 50% računa ekološke kontrole.

15. člen
Sofinanciranje namenov s področja pospeševanja ce-

lostnega razvoja podeželja
Namen ukrepa: pospeševanje celotnega razvoja pode-

želja, povezanim z razvojem kmetijstva in dopolnilnih dejav-
nosti.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z osebnimi podat-
ki; da je upravičenec s projektom vključen v razvojni pro-
gram CRPOV na področju kmetijstva in dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah, ostali pogoji podobni kot pri razvojnih pro-
jektih.

Občina sofinancira do 30% projekta.
Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.

16. člen
Sofinanciranje težjih pogojev obdelovanja
Namen ukrepa: ohranjanje obdelovalnih površin s težji-

mi pogoji obdelave.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z osebnimi podat-

ki; za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje (težji
dostop, nagib terena ipd.), parcela, za katero se uveljavlja
subvencija, mora biti velika vsaj 0,2 ha; upošteva se enkrat-
ni odkos; zemljišče mora biti pokošeno do 30. avgusta
tekočega leta; kandidati morajo imeti obdelane vse lastne in
površine v zakupu, predložiti mora kopijo katastrskega načr-
ta z vrisano površino.

Občina sofinancira v skladu z letno določeno višino
sredstev za ta namen (na ha zemljišča).

Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.

17. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemeljskih del v

smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja
površin od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopov do obdelo-
valnih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje va-
rovanja okolja.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z osebnimi podat-
ki; ocena pričakovanih učinkov melioracije in ekonomske
upravičenosti investicije, ki ga na podlagi ogleda potrdi stro-
kovna komisija; mapna kopija z orisom območja z označeno
lokacijo melioracije, razvidna mora biti parcelna številka in
katastrska občina; zemljiško knjižni izpisek, ki ne sme biti
starejši od šestih mesecev; posestni list ali dolgoročna po-
godba o najemu zemljišča; sklep o priglasitvi del oziroma
lokacijsko dovoljenje, če gre za poseg v prostor; krčitveno
dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo goz-
dne površine v kmetijsko; dovoljenje Zavoda za gozdove, če
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gre za poseg na površinah, ki so po katastrski kulturi opre-
deljene kot gozd; predložene račune o izvedbi melioracije;
izjava prosilca, da bo redno obdeloval in vzdrževal zemljišče
vsaj še 15 let.

Občina odobri do 50% vrednosti melioracijskih del.
Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.

18. člen
Pospeševanje zaokroževanja kmetijske posesti
Namen ukrepa: povečanje in zaokroževanje kmetijske

posesti, z namenom učinkovitejše obdelave.
Pogoji za dodelitev sredstev: vloga z osebnimi podatki,

overjena kupoprodajna pogodba, mapna kopija z vrisom
območja, ki se kupuje.

Občina sofinancira do 10% kupnine po pogodbi.

19. člen
Podpora ohranjanju kulturne dediščine na področju

kmetijstva
Namen ukrepa: podpora ohranjanja kulturne dediščine.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s podatki o lastniku

in opisom kozolca; zemljiško knjižni izpisek; mapna kopija,
razvidna mora biti parcelna številka in katastrska občina;
kopija ustreznih dovoljenj; izjava, da bo investitor obnavljal
kozolec po strokovnih navodilih; prednost imajo prosilci, ki
kozolce uporabljajo za prvotni namen in sredstev iz tega
naslova še niso koristili.

Občina sofinancira v okviru sredstev, ki se razpišejo
vsako leto z javnim razpisom.

Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.

20. člen
Podpora dodatnemu izobraževanju in delovanju stro-

kovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva
1. Namen ukrepa: sofinanciranje dodatnega izobraže-

vanja kmečkih žena, kmetov in organiziranje strokovnih se-
minarjev.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s podatki o upravi-
čencu, račun o opravljenem dodatnem izobraževanju; če
gre za seminarje, je potrebno priložiti račun za izvedbo semi-
narja (strokovni del, prostor, prevoz na strokovne oglede) in
seznam udeležencev seminarja iz naše občine.

Občina sofinancira do 50% od priznanih stroškov.
2. Namen ukrepa: podpora organizirani dejavnosti na

področju kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s podatki o upravi-

čencu; za sredstva lahko kandidirajo društva na področju
kmetijstva in gozdarstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Bled,
regijske oblike organiziranosti, v katerih so člani kmetje iz
Občine Bled.

Občina sofinancira do 30% posamezne aktivnosti na
podlagi obračuna.

21. člen
Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen ukrepa: podpora vzreji kvalitetne osnovne čre-

de plemenske živine.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke predloži poo-

blaščena veterinarska služba.
Občina sofinancira 1.500 SIT za višinska območja in

1.000 SIT za nižinska območja, 100% osemenjevanje svinj
in razliko do normiranega števila skokov žrebca.

22. člen
Sofinanciranje analize somatskih celic in ure
Namen ukrepa: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: Za kmete uveljavlja sub-

vencijo kupec.
Občina sofinancira do 100% računa za analizo.

23. člen
Sofinanciranje zavarovanja goveje živine
Namen ukrepa: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke uveljavlja poo-

blaščena zavarovalnica.
Občina sofinancira 6,5% letne premije za zavarovanje

goveje živine.

24. člen
Sofinanciranje klanja govedi
Namen ukrepa: podpora pridelavi higiensko neoporeč-

ne hrane in ohranitev lokalne klavnice.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga za odobritev, račun

o opravljeni storitvi, seznam lastnikov, kot dokaz, da so iz
Občine Bled. Zahtevek do preklica izstavlja le JEM d.d.
Jesenice.

Občina sofinancira do 50% storitve klanja po predlože-
nem računu.

III. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 32001-2/2002
Bled, dne 24. aprila 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BREZOVICA

1880. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 2001

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet
občine Brezovica na 27. redni seji, ki je bila dne 18. 4.
2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Brezovica za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovi-

ca za leto 2001, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
rezervnega sklada Občine Brezovica.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto

2001 je realiziran v naslednjih zneskih:
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SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 881,679.874,18
II. Skupaj odhodki 868,270.424,41
III. Proračunski presežek (I-II) 13,427.449,77

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil, prodaja

kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 623.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila in

sprememba kapitalskih deležev 623.000,00

C) Račun financiranja
VII Zadolževanje –
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje (VII-VIII) –

3. člen
Presežek prihodkov v višini 13,427.449,77 SIT, se

razporedi v splošni sklad proračuna v letu 2002.
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2001 znaša

157,358.765,15 SIT.

4. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan

31. 12. 2001 znaša 10,653.997,46 SIT.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brez-

ovica za leto 2001 je sestavni del tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 19/2002
Brezovica, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

1881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pomožnih objektih

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Brez-
ovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet
Občine Brezovica na 27. redni seji dne 18. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

pomožnih objektih

1. člen
S to spremembo se spremeni 5. člen odloka o pomož-

nih objektih (Uradni list RS, št. 30/02).

2. člen
V 5. členu odloka se v petem odstavku 6. in 7. točka

spremenita, tako da se glasita:

6. gradnja komunalnih naprav in objektov, ki niso pri-
marne rabe, kot so: priključek za oskrbo s pitno vodo,
priključek za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda, priključek za oskrbo s plinom, priključek s telekomu-
nikacijskimi in drugimi storitvami s področja prenosa sporo-
čil in podatkov, priključek za oskrbo s požarno vodo;

7. obnova komunalnih naprav in objektov ter rekon-
strukcija kategoriziranih občinskih cest v skladu z odlokom o
občinskih cestah;

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 21/2002
Brezovica, dne 22. aprila 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

1882. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Brezovica

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00) 7. in 9. člena
zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacio-
nalnega programa športa v Republiki Sloveniji in 16. člena
statuta Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica
na 27. redni seji dne 18. 4. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini

Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za raz-

delitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega inte-
resa na področju športa v Občini Brezovica. Sredstva za
sofinanciranje letnega programa športa se zagotovijo v pro-
računu občine.

2. člen
Za navedena sredstva lahko kandidirajo vsa športna

društva, ter druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– da imajo sedež v Občini Brezovica
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih pro-

gramov
– da delujejo v javnem interesu na področju športa
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ter drugo doku-

mentacijo, ki jo zahteva zakon o društvih in drugi akti s
področja športa

– da izvajajo program športnih aktivnosti, ki so vključe-
ne v občinski program športa, ter v njih sodeluje zahtevano
število udeležencev

– da imajo zagotovljen program redne vadbe najmanj
20 tednov v letu
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– imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske, pro-
storske in materialne pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv-
nosti

– da so člani Nacionalne panožne športne zveze, ki je
članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja šport-
nih zvez (2 leti prehodnega obdobja)

– občini redno dostavljajo programe dejavnosti, podat-
ke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih
rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane
podatke

– izpolnjuje ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinan-
ciranje programov.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo iz-

vajalci iz 2. člena tega pravilnika, ki so izbrani na osnovi
vsakoletnega razpisa, ki ga objavi župan občine.

Postopek za izbor izvajalcev vodi odbor za vzgojo, izo-
braževanje, otroško varstvo, raziskovalno dejavnost, kulturo
in šport.

Odbor za vzgojo, izobraževanje, otroško varstvo, kultu-
ro in šport izbere izvajalce na podlagi tega pravilnika in meril
ter normativov, ki so sestavni del tega pravilnika.

4. člen
Z izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogod-

be o sofinanciranju letnih programov. V pogodbi se opredeli
vsebina in obseg programa, čas realizacije programa ter
višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev sredstev
in nadzor nad namensko porabo sredstev.

II. VRSTE PROGRAMOV

5. člen
Po vsebini delimo športno dejavnost na naslednje vrste

neposrednih programov:
a) športna vzgoja (šport mladih), ki je dejavnost otrok in

mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj vzgoj-
no-izobraževalnega, ne glede na njegovo pojavno obliko

b) športna rekreacija, ki je dejavnost odraslih vseh
starosti in družin

c) kakovostni šport, ki je opredeljen kot, priprava in
tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v pro-
gram vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje

d) vrhunski šport, ki je opredeljen kot, priprava in tek-
movanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetov-
nega in perspektivnega razreda

in naslednje skupne programe:
e) razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena

II.A) ŠPORTNA VZGOJA

6. člen
Program športa mladih lahko izvajajo:
1. športna društva
2. vrtci, osnovne šole in športne šole
3. druga društva, organizacije ali ustanove, če izpolnju-

jejo zahtevane pogoje.

7. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje programa so:
1. V vadbene skupine oziroma selekcije so po pravilu

vključeni Občani Brezovice

2. Vadba poteka v športih, ki jim je osnova telesna
aktivnost

3. Vadbena skupina ima najmanj dvanajst in največ
dvajset članov

4. Dejavnost ne sme biti komercialna.

8. člen
Izvajalcem programa športne vzgoje (športa mladih) se

zagotavlja:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
· v celoti stroške programov Zlati sonček, Naučimo se

plavati in Ciciban
· planinec
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
· v celoti stroške programov Zlati sonček in Krpan,

mladi planinec
· 20% stroškov naučimo se plavati
· del stroškov šolskih tekmovanj na različnih nivojih
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-

hunski šport
· brezplačen najem športnega objekta in financiranje

strokovnega kadra.
– Interesna športna vzgoja mladine
· brezplačen najem športnega objekta in financiranje

strokovnega kadra
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in

vrhunski šport
· brezplačen najem športnega objekta in financiranje

strokovnega kadra

9. člen
Za sofinanciranje programa športa mladih se nameni

20% sredstev iz javnega razpisa.

II.B) ŠPORTNA REKREACIJA

10. člen
V program športne rekreacije uvrščamo:
a) 80-urne rekreativne programe občanov
b) planinstvo, taborništvo, tenis, smučanje
c) “trim“ lige
d) šport upokojencev in invalidov
e) druge občasne rekreativne programe
Sofinancira se 80-urni letni program v višini 30% stro-

škov najema objekta in strokovnega kadra za vadbene sku-
pine najmanj z dvajsetimi člani.

Za sofinanciranje programa športne rekreacije se na-
meni 10% sredstev iz javnega razpisa.

II.C) KAKOVOSTNI ŠPORT

11. člen
Za programe kakovostnega športa se sofinancira pred-

vsem strokovni kader in najemnina objekta za 320-urne
letne programe.

V program kakovostnega športa so vključene športne
panoge na osnovi točkovanja po naslednjih kriterijih:

1. Pomen, ki ga ima panoga v šolskem
programu, 0 – 10 točk

2. Tradicija panoge v Brezovici 0 – 10 točk
3. Uspešnost športne panoge oziroma

športnikov v slovenskem merilu zadnje 2 leti:
a) kategorizirani športniki 0 –10 točk
b) pionirji, kadeti 0 – 10 točk
c) mladinci 0 – 10 točk
d) člani 0 – 10 točk
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4. Uspešnost športnikov iz Brezovice
v evropskem in svetovnem merilu v zadnjih
5 letih 0 – 10 točk

5. Osnovni pogoji za razvoj panoge in
doseganje vrhunskih rezultatov:

a) kadrovski pogoji 0 – 10 točk
b) objekti 0 – 10 točk

12. člen
Panoge, ki se uvrstijo v skupino kakovostnega športa,

so na osnovi točkovanja, doseženih rezultatov po 11. členu
razdeljene v tri kakovostne skupine (A,B,C) ki predstavljajo
osnovo za sofinanciranje.

Društva, razvrščena v skupine:
– A – kvalitetni šport
– B,C – tekmovalni šport
V kolektivnih in individualnih športih, ki imajo močno

razvit sistem ekipnih tekmovanj, se moški in ženski šport
obravnava ločeno.

Iz vsake panoge se lahko v program kvalitetnega športa
uvrsti le eno društvo oziroma klub, ki je v Brezovici nosilec
kvalitete. Ostala društva v tej panogi kandidirajo za sredstva
iz programa šport mladih in športne rekreacije.

Kategorizirani športniki in tisti, ki dosegajo vrhunske
rezultate, pa se delno sofinancirajo tudi iz tekmovalnega
športa.

Kriteriji za razvrstitev v skupine A, B in C in merila za
sofinanciranje teh društev so navedeni v prilogi.

13. člen
Za programe kakovostnega športa se nameni 30% sred-

stev iz javnega razpisa.

II.D) VRHUNSKI ŠPORT

14. člen
Izvajalcem programa vrhunskega športa se zagotavlja

sofinanciranje do 1200 ur letnega programa.
Za programe vrhunskega športa se nameni 15% sred-

stev iz javnega razpisa.

II.E) RAZVOJNE, STROKOVNE IN NALOGE SKUPNEGA
POMENA

15. člen
Razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena so:
a) izobraževanje strokovnih kadrov
b) zdravstveno varstvo športnikov
c) organizacija športnih prireditev
d) sofinanciranje programa kategoriziranih športnikov
e) priznanja, nagrade
f) informacijska dejavnost.
g) nezgodno zavarovanje kategoriziranih športnikov,

strokovnega kadra in zavarovanje športnih objektov.

16. člen
Izvajalcem nalog skupnega pomena se zagotavlja:
– Izobraževanje strokovnih kadrov
3% sredstev od proračuna za šport za 50% sofinancira-

nje stroškov udeležbe strokovnega kadra v izobraževalnih in
licenčnih programih

– Organizacija športnih prireditev
4% sredstev od proračuna za šport za sofinanciranje

stroškov organizacije in izvedbe največjih in najbolj odmev-
nih športnih prireditev v občini

– Priznanja in nagrade
3% sredstev proračuna za občinska priznanja in nagra-

de športnikom in športnim delavcem
– Informacijski sistem
4% sredstev proračuna za stroške izdelave informacij-

ske baze, nakup tehnologije in vključitev v integralni sloven-
ski športno informacijski sistem

– Nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev in špor-
tnih objektov

6% sredstev proračuna za odškodninsko zavarovanje
športnih delavcev in zavarovanje športnih objektov.

17. člen
Za sofinanciranje nalog skupnega pomena se nameni

20% skupnih sredstev iz javnega razpisa.

III. ZAGOTAVLJANJE PROSTORSKIH POGOJEV ZA
IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN VZDRŽEVANJE

OBJEKTOV

18. člen
Izvajalcem programa športa, ki so izbrani na osnovi

javnega razpisa se za izvedbo s pogodbo določenega pro-
grama praviloma omogoči brezplačna uporaba pokritih in
nepokritih športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju Obči-
ne Brezovica. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izva-
janja programa, določi ga odbor za vzgojo, izobraževanje,
otroško varstvo, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport,
opredeljena v 3. členu tega pravilnika.

Terminsko koriščenje se določi po usklajevalnem po-
stopku.

19. člen
Upravljalec objektov mora dati prednost pri koriščenju

športnih objektov izbranim izvajalcem v Občini Brezovica
pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki – najemniki.

20. člen
Za funkcionalno delovanje in investicijsko vzdrževanje

ter opremo športnih objektov, v lasti športnih društev in
klubov se nameni 5% sredstev iz javnega razpisa.

IV. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

21. člen
Uporabniki so dolžni izvajati dogovorjene programe v

skladu z določili tega pravilnika.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov

z določili tega pravilnika se financiranje na predlog strokov-
ne službe Občine Brezovica takoj ukine.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega

pravilnika se javni razpis za sofinanciranje športnih progra-
mov za leto 2002 objavi takoj po sprejetju tega pravilnika.
Do tega datuma pa se športni programi financirajo na osnovi
dvanajstin realizacije preteklega leta (2001).

23. člen
Spremembe in dopolnila tega pravilnika se sprejemajo

po enakem postopku.
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24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati kriteriji

za sofinanciranje športa v okviru Občine Brezovica.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 20/2002
Brezovica, dne 22. aprila 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

1883. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 15.
izredni seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Brežice za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2002

v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov Plan 2002

A) I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 3,076.355

TEKOČI PRIHODKI
(70+71) 1,927.895

70 DAVČNI PRIHODKI 1,459.780
(700+703+704+706)

700 Davki na dohodek in dobiček 1,046.545
703 Davki na premoženje 186.669
704 Domači davki na blago in storitve 226.566
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 468.115
(710+711+712+713+714)

710 Udeležba na dobič. in doh. od
premoženja 70.000

711 Takse in pristojbine 318.392
712 Denarne kazni 223
713 Prihodki od prodaje blaga in soritev 14.000
714 Drugi nedavčni prihodki 65.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 303.523

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 303.023
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.

premož. 500

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 844.937

740 Transferni prih. iz dr. javnofinan.
institucij 844.937

II. SKUPAJ ODHODKI 3,480.856
(40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI 889.102
(400+401+402+403+409)

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH 163.215

401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIALNO
VARNOST 23.185

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 687.702
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3.000
409 REZERVE 12.000

41 TEKOČI TRANSFERJI 1,358.004
(410+411+412+413)

410 SUBVENCIJE 58.801
411 TRANSFERI POSAMEZ. IN

GOSPODINJSTVOM 581.733
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN

USTANOVAM 139.653
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 577.817
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 962.450

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV 962.450

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 271.300

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 271.300

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK) (I–II) –404.501
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

44 DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV–V)

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina /Podskupina kontov

50 VII. ZADOLŽEVANJE 116.500

50 ZADOLŽEVANJE 116.500
500 Domače zadolževanje 116.500

55 VIII. ODPLAČILO DOLGA 12.000

55 ODPLAČILA DOLGA 12.000
550 Odplačila domačega dolga 12.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I+IV+VII–II–V–VIII) 300.001

X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII–VIII–IX) 404.501

XI. NETO FINANCIRANJE(VI+X) 404.501

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

2,000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporab-
ljajo v skladu z 2. točko 49. člena zakona o javnih financah.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posamez-
nem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan, o upora-
bi polletno obvešča občinski svet.

O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem
odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlo-
kom.

4. člen
V proračunu občine se za leto 2002 zagotovijo sredstva

splošne proračunske rezervacije v višini 10,000.000 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporablja-

jo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

5. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za ob-

činska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in pro-
mocijo občine. O razporeditvi teh sredstev odloča župan
oziroma od župana pooblaščena oseba in o porabi polletno
poroča občinskemu svetu.

6. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proraču-

na so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki
jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem
v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.

Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabi-
jo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu
z zakonom, odobreni na državni ravni in za katere bo pogo-
jeno sofinanciranje iz občinskega proračuna, za kar se v
okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika predvi-
di del nerazporejenih sredstev za ta namen.

Investicije, za katere zagotavlja sredstva proračun RS
in je za njih pogojeno sofinanciranje občine, ali investicije
občine, ki jih sofinancira proračun RS, se lahko pričnejo
izvajati, ko je izdan sklep pristojnega ministrstva ali sklenje-
na ustrezna pogodba med občino in pristojnim ministrstvom.

V primerih uspešnega kandidiranja za sredstva na raz-
pisih na državnem ali regionalnem nivoju, ki v bilanci prora-
čuna niso planirana, se le-ta namenijo za povečanje progra-
ma dejavnosti za katera so pridobljena.

7. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v

mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev gle-
de na finančni načrt.

V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu po-
roštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni
razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva
za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine, ki se spro-
ščajo mesečno v skladu z dinamiko odplačevanja kredita.

8. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so dol-

žni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o
realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do
28. februarja tekočega leta.

9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni

županu predložiti zaključni račun in poročilo o realizaciji
svojega finančnega načrta za preteklo leto skupaj z obrazlo-
žitvami najkasneje do 28. februarja tekočega leta.

10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v

pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dol-
žni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim
proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega prora-
čuna.

11. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in investi-

cijska in vzdrževalna dela, storitve v breme proračunskih
sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem
naročanju, za kar je odgovorna oseba uporabnika.
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12. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med

proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe, zajetega v posebnem delu proračuna.
Župan lahko eni postavki doda ali odvzame največ 2 mio SIT
letno.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračun-
ska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske
postavke.

Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka
tega člena polletno poroča občinskemu svetu.

13. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dol-

ga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine
500.000 SIT, če bi bili stroški postopka izterjave v nesora-
zmerju z višino terjatve.

14. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki

bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta
postavka v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investi-
cijske transfere ne sme presegati 20% skupnega obsega
investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proraču-
na tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem planu proračuna tekočega leta.

15. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe

proračunskih sredstev odgovarja župan.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stano-

vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine
Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim sta-
novanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna
služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodar-
ske zadeve.

Za nadziranje Pogodbe o pobiranju komunalne pristoj-
bine na mejnih prehodih, občinskih komunalnih taks, komu-
nalnega prispevka ter izvajanja koncesijske pogodbe o izva-
janju gospodarske javne dimnikarske službe na območju
Občine Brežice je odgovorna strokovna služba Oddelka za
gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.

Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stav-
nih zemljišč je odgovorna strokovna služba Oddelka za pro-
storsko načrtovanje in razvoj.

16. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabni-

kov proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, prevzem pokrovitelj-

stev, promocijo gospodarstva-del, krajevne skupnosti-delo-
vanje, stroške občinskih praznovanj, sredstev za politične
stranke, delovanje občinskega sveta, delo občinske uprave-
plače in načrt delovnih mest, zaščito in reševanje, požarno
varnost, združenje slovenskih častnikov, veterane.

Oddelek za  družbene dejavnosti za: osnovno izobra-
ževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdrav-
stvo, delo z mladimi, grobišča ter dejavnost borcev NOB,
socialno varstvo, javna dela s področja  družbenih dejavno-

sti ter upravljanje in gospodarjenje z občinskim premože-
njem s področja  družbenih dejavnosti.

Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premo-
ženjem in premoženjem v kompleksu Slovenska vas, investi-
cije in investicijsko vzdrževanje ter opremo občine in načrt
gradenj in nabav, materialne stroške občinske uprave, kme-
tijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste,
varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, malo gospodar-
stvo, obrt, trgovino, promet, takso za obremenjevanje oko-
lja, vode, javna dela s področja komunalne infrastrukture in
program odprodaje občinskega premoženja.

Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sred-
stva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in
prostorsko ureditvene pogoje, geodetske podlage za pro-
gram prostorsko-izvedbenih aktov občine, vzpostavitev pro-
storskega geoinformacijskega sistema občine, promet, le-
talski center.

Krajevne skupnosti za delovanje krajevne skupnosti v
celoti.

Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za porabo
sredstev ter spremljanje uresničevanja porabe glede na spre-
jeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak
za svoje področje.

17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Breži-

ce upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalaga-
jo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje,
ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložbe.

18. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrše-
vanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja
proračuna, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa pro-
računa.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE

19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financira-
nja se Občina Brežice za proračun leta 2002 lahko zadolži
do višine 116,500.000 SIT.

20. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
občina lahko kratkoročno zadolži največ do višine 5% zad-
njega sprejetega proračuna. O najetju kratkoročnega poso-
jila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2002 se, do spreje-

tja tega odloka, opravi po sklepu župana in občinskega
sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Breži-
ce za leto 2002.
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22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-114/02
Brežice, dne 15. aprila 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CANKOVA

1884. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cankova za leto 2001

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 56/98 in 89/99),
96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št.
21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 30.
redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova

za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Cankova za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.

2. člen
Proračun Občine Cankova za leto 2001 je bil realiziran

v naslednjih zneskih (v 000 SIT):

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 240.895
II. Skupaj odhodki 243.410
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.–II.) 2.515

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 2.659
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev 2.659

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje –
VIII. Odplačilo dolga 4.031
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na

računih (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –3.887
X. Neto financiranje (V.+VII.–VIII.–IX.=–III.) 2.515
XI. Stanje sredstev na računih ob koncu

preteklega leta 6.380

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 40305-11/2002
Cankova, dne 22. aprila 2002.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

1885. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št.
21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 30.
redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Cankova za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cankova za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

v tisoè SIT

KONTO OPIS
PRORAÈUN 

2002

 I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 239.987

   TEKOÈI PRIHODKI (70+71) 103.094
70 DAVÈNI PRIHODKI   (700+703+704+706)     75.580

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIÈEK 52.653
703 DAVKI NA PREMO�ENJE 19.191
704 DOMAÈI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 3.736
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVÈNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 27.514
710 UDELE�BA NA DOBIÈKU IN DOHODKI OD PREMO�ENJA 950
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.275
712 DENARNE KAZNI 0
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0
714 DRUGI NEDAVÈNI PRIHODKI 25.289

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.000
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJI�È IN 

NEMATERIALNEGA  PREMO�ENJA 0
73    PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAÈIH VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74    TRANSFERNI PRIHODKI    0
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANÈNIH 0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo pravilo-

ma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabni-
ke proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti
ter ob upoštevanju likvidnostnega proračuna občine.

7. člen
Neposredni uporabnik občinskega proračuna mora pri-

praviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno
poročilo za preteklo leto ter predložiti županu najpozneje do
28. februarja 2002.

8. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni od-
bor.

9. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s
predpisi (pravilnik za oddajo naročil majhne vrednosti) oziro-
ma zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).

11. člen
Župan za prvo polletje in konec leta poroča občinske-

mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.

12. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

13. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

1,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

14. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše

plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesora-
zmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v

KONTO OPIS
PRORAÈUN 

2002

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 264.537

40   TEKOÈI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 70.104
400 PLAÈE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 24.061
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 2.502
402 IZDATKI ZA B LAGO IN STORITVE 39.241
403 PLAÈILA DOM AÈIH OB RESTI 1.450
409 SREDSTVA, IZLOÈENA V REZERVE 2.850

41 TEKOÈI TRANSFERI (410+411+412+413) 84.839
410 SUB VENCIJE 7.000
411 TRANSFERI POSAM EZNIKOM  IN GOSPODINJSTVOM 22.340
412 TRANSFERI NEPROFITNIM  ORGANIZAC. IN USTANOVAM 11.424
413 DRUGI TEKOÈI DOM AÈI TRANSFERI 44.075

42     INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 106.004
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 106.004

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 3.590
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.590

III. PRORAÈUNSKI PRESE�EK (PRIM ANJKLJAJ)        ( I. - II. )   

( SKUPAJ PRIHODKI M INUS SKUPAJ ODHODKI) -24.550

B .   RAÈUN FINANÈNIH TERJATEV IN NALO�B
75 IV. PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELE�EV (750+751) 1.164
750 PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL 1.164
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELE�EV 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEÈANJE KAPITALSKIH DELE�EV 
(440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEÈANJE KAPITALSKIH DELE�EV 0

 

VI. PREJETA M INUS DANA POSOJILA   IN SPREM EM B E 
KAPITALSKIH DELE�EV                 (IV. - V.) 1.164

 

VII.SKUPNI PRESE�EK (PRIM ANJKLJAJ)             PRIHODKI 
M INUS ODHODKI TER                                   SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL                           (I. + IV.) - (II. 
+ V.) -23.386

C.   R A È U N    F  I N A N C I R A N J A
50 VIIZADOL�EVANJE  (500) 50.638

500 DOM AÈE ZADOL�EVANJE 50.638
55 IX. ODPLAÈILA  DOLGA  (550) 24.381

550 ODPLAÈILA DOM AÈEGA DOLGA 24.381
 X. NETO ZADOL�EVANJE  (VIII.-IX.) 26.257

 

XI. POVEÈANJE (ZM ANJ�ANJE)  SREDSTEV NA RAÈUNIH        
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) 2.871
STANJE SREDSTEV NA RAÈUNIH OB  KONCU                   
PRETEKLEGA LETA 2.409
- OD TEGA PRESE�EK FINANÈNE  IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA 1.214

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispe-
vek in drugi prihodki.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporab-

ljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno

in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
porabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta, oziroma če v pogodbi
med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
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računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 20,000.000 tolarjev.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v

letu 2003, se uporablja ta odlok in sklep župana.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40305-12/2002
Cankova, dne 22. aprila 2002.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

CERKNICA

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pomožnih objektih, napravah in drugih posegih
v prostor v Občini Cerknica, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 26/90, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), 29. člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95 in 73/95) ter 130.
in 133. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 16. redni seji
dne 11. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v
prostor v Občini Cerknica, za katere ni potrebno

lokacijsko dovoljenje

1. člen
V odloku o pomožnih objektih, napravah in drugih po-

segih v prostor v Občini Cerknica, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 52/01) se v 5. čle-
nu doda nova 11. točka, ki se glasi:

11. Ureditev izpustov za živali do površine 4 ha.

2. člen
17. člen odloka se spremeni in se glasi:

“17. člen
1. Odmiki posameznega objekta od sosedove parcel-

ne meje mora biti najmanj 4 m, ob soglasju lastnika mejnega
zemljišča pa je ta odmik lahko manjši.

2. Odmiki ograj iz 8. in 11. točke 5. člena ter 1. in
5. točke 7. člena od sosedove parcelne meje morajo biti
najmanj 1 m, ob soglasju lastnika mejnega zemljišča pa je ta
odmik lahko manjši.

3. V soglasju z lastnikom mejnega zemljišča se lahko
ograja ali oporni zid postavi v mejo.”

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35101/5/2001
Cerknica, dne 11. aprila 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

DOBJE

1887. Odlok o komunalnih taksah v Občini Dobje

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/96, 7/70, 7/72 in
Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekr-
ških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 1. točke
6. člena in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS,
št. 12/99) in spremembe in dopolnitve statuta Občine Dob-
je (Uradni list RS, št. 102/01) je Občinski svet občine
Dobje na 20 redni seji dne 3. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Dobje

I. SPLOŠNI DEL

1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komu-

nalnih taks v Občini Dobje, taksni zavezanci, postopek
odmere in plačila takse ter višina takse.

2. člen
V Občini Dobje se plačuje komunalna taksa za nasled-

nje primere:
1. za uporabo javnega pločnika ali druge javne površ-

ine pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostin-
ske, trgovske in drugih dejavnosti na teh površinah;

2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, za-
bav in drugih prireditev;

3. za uporabo javnih površin za druge začasne namene
(za stojnice, točilnice, kioske, postavitev šotora itd.);

4. za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni
organ Občine Dobje ter za druge reklamne napise, objave in
oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih
mestih;

5. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih
lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni
avtomati, biljard, igralne karte in podobno);

6. za uporabo javnega prostora za začasne namene.
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II. TAKSNI ZAVEZANCI

3. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge

fizične osebe, ki opravljajo storitve, uporabljajo taksne pred-
mete, za katere so predpisane komunalne takse.

4. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za

posamezne taksne predmete oziroma storitve določena v
taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.

Vrednost točke določa Občinski svet občine Dobje in
jo enkrat letno valorizira in usklajuje z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin.

III. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE
OBVEZNOSTI

5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega

predmeta, preneha pa z odstranitvijo le-tega oziroma ob
prenehanju njegove uporabe.

6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti Občini Dobje nas-

tanek taksne obveznosti osem dni pred njenim nastankom.

7. člen
V primeru, ko taksna obveznost traja neprekinjeno

3 mesece ali več, mora taksni zavezanec z Občino Dobje
skleniti posebno pogodbo, ki določa način uporabe taksnih
predmetov in višino takse.

8. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve

taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta.

9. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci vnaprej,

če ni v tem odloku ali tarifi drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, mu Obči-

na Dobje predpiše plačilo takse s posebno odločbo. Takso
je zavezanec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu te
odločbe.

Pritožba na izdano odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

10. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka

taksne obveznosti Občini Dobje, ta odmeri takso po podat-
kih, ki jih ugotovi sama oziroma pristojna občinska služba.

11. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve nameščan-

ja taksnih predmetov, so dolžne pred namestitvijo taksnih
predmetov ugotoviti, če je komunalna taksa odmerjena in
plačana.

12. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se

opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisil-

na izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za
prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih
oseb.

Pravica do izterjave neplačane in povrnitve preveč
plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku
roka, v katerem bi morala biti plačana oziroma je bila plača-
na, če gre za vračilo.

13. člen
Komunalne takse se odmerjajo, pobirajo in izterjujejo

na podlagi prijav taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pris-
tojnih organov, prijav pristojne inšpekcijske službe ter prijav
službe komunalnega nadzora – režijski obrat.

Pristojna inšpekcijska služba in služba komunalnega
nadzora – režijski obrat na terenu ugotavlja, ali je uporaba
oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter
preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primerih, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti,
se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobita pristojna in-
špekcijska služba oziroma služba komunalnega nadzora –
režijski obrat.

14. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine

Dobje.

15. člen
Komunalne takse se določijo v dnevnih, mesečnih ali

letnih zneskih. Taksna obveznost v primerih, ko je taksa
določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve tak-
snega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha
pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obves-
til Občinsko upravo občine Dobje o odstranitvi taksnega
predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.

Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec
začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

O odmeri komunalne takse oziroma njenem plačilu se
taksnemu zavezancu izda potrdilo o plačilu takse ali ust-
rezno potrdilo o odmeri takse.

16. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in pobira občin-

ska uprava. Odmera, obračun in pobiranje komunalnih taks
se lahko s posebno pogodbo prenese na Davčno upravo
Republike Slovenije.

17. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

režijski obrat Občine Dobje.

18. člen
Takse za plakatiranje ne plačuje Občina Dobje.
Plačila komunalnih taks so oproščene organizacije ozi-

roma društva s sedežem v Občini Dobje, pri opravljanju
turistične, kulturne, športne, gasilske in humanitarne de-
javnosti.

Plačila komunalnih taks so oproščene tudi objave zara-
di zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali, za objave
zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.

Občinski svet lahko v primerih, ko gre za širši javni
interes, poleg oprostitev iz tarife komunalnih taks tega
odloka, oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila
komunalne takse na podlagi pisne vloge zavezanca.
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IV. KAZENSKA DOLOČBA

19. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem

odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične po-

datke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 15.000 do 30.000 SIT se kaznu-

je posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 15.000 do 30.000 SIT se kaznu-
je fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka je vrednost točke za odmero

taksnih obveznosti 10 SIT.

21. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka

uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za
katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so
dolžni taksne obveznosti prijaviti Občini Dobje najkasneje v
roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

TARIFNA ŠTEVILKA 1 (uporaba javnih površin)
Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine

pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinske,
trgovske in drugih dejavnosti na teh površinah se plača
taksa po naslednjih kriterijih:

Dnevno od m2 površine v uporabi se določi število
točk:

a) za gostinstvo, trgovino, slaščičarstvo 3 točke
b) površina za namene gradbeništva
(adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov)
– v turistični sezoni 2 točki
– izven sezone 1 točko
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljen-

ja za uporabo javne površine po tej tarifni postavki.
Pojasnilo:
Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna

površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi prostori in
drugimi objekti.

Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prejš-
njega odstavka.

Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača takso v
dvojnem znesku.

TARIFNA ŠTEVILKA 2 (uporaba trgov in drugih javnih
površin)

Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnik-
ov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in
drugih prireditev se plača taksa:

– za vsak uporabljeni m2 površine, dnevno 5 točk
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljen-

ja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali pr-

ireditelj zabavne prireditve za gostinske namene.
TARIFNA ŠTEVILKA 3 (uporaba javnih površin za druge

začasne namene)
Za uporabo javnih površin za druge začasne namene

(za stojnice, točilnice, cirkuse, premične prodajalne,
postavitev šotora itd.) se plača taksa:

– za avtomate za prodajo toplih in hladnih
napitkov, mesečno 200 točk

– za kioske in stojnice nad 10 m2 na dan 5 točk
– za stojnice do 10 m2 na dan 10 točk
– za premične gostinske prikolice in premične

prodajne objekte za prodajo blaga zunaj prodajaln
dnevno 200 točk

– za cirkus in zabavni park na m2 na dan 4 točke
– za priložnostna parkirišča, dnevno 50 točk
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Do-

bje, so oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za
dejavnost, ki jo financira proračun.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljen-
ja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega

prostora.
TARIFNA ŠTEVILKA 4 (napisi, objave in druge oblike

reklamnih oglasov)
Za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ

Občine Dobje ter za druge reklamne napise, objave in ogla-
se, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mes-
tih, se plača taksa:

– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih
plakatnih mestih, ki so trajnega značaja, za vsak
začeti m2, na mesec 30 točk

– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih
plakatnih mestih, ki niso trajnega značaja, za vsak
začeti m2 enega izvoda, dnevno 2 točki

– elektronski displeji in drugi svetlobni napisi,
za vsak začeti m2, mesečno 200 točk

– transparenti in druge oblike visečih reklam,
za vsak začeti m2, dnevno 10 točk

Pojasnilo:
Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu ozi-

roma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova
sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede
na lasništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet
nameščen.

Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe, zasebni-
ki in druge fizične osebe, za katere se objavlja reklamni
napis, objava ali oglas. Če tako opredeljenih taksnih zave-
zancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki
taksnih predmetov-objektov oziroma površin, na katerih je
taksni predmet. Plačila komunalne takse po tej tarifi so v
okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občin-
skih organov Občine Dobje, objave političnih strank v pred-
volilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev,
kakor tudi reklamnih panojih na športnih igriščih, ki jih iz
svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Dob-
je, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne
znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organ-
izacij. Plačila komunalne takse so oproščeni taksni predmeti
v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago, ki ga v teh
prostorih prodajajo.
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Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna
označba firme, na zgradbi firme ali na zemljišču, kjer je
sedež firme in ena izven tega območja. Za taksni predmet
se po tem odloku ne šteje označba firme na predstavitven-
em panoju, ki se postavlja v okviru turistično promotivne
dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina.

TARIFNA ŠTEVILKA 5 (uporaba vitrine)
Za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj

poslovne stavbe se plača taksa:
– do 2 m2, letno 1500 točk
– nad 2 m2, letno 4000 točk
Pojasnilo:
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Do-

bje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se
vitrina uporablja za namene, ki jih financira proračun.

Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
TARIFNA ŠTEVILKA 6 (igralni in glasbeni avtomati)
Za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih loka-

lih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtoma-
ti, biljard, igralne karte ipd.) se plača letna taksa:

1. Elektronski igralni avtomat 4000 točk
2. Biljard (navaden ali avtomatski) 3000 točk
3. Glasbeni avtomati 1500 točk
4. Druga igralna sredstva 1500 točk
razen, če ni drugače določeno z zakonom.
Pojasnilo:
Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektron-

ski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne
naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja
uporabe sredstev.

Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se
taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni
dejavnosti.

Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v
svojem lokalu igralno sredstvo, ne glede na to, ali je lastnik
igralnega sredstva ali ne.

Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, bifeji, nočni lokali, obrati ipd.) kot tudi k tem loka-
lom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se
zadržujejo gostje.

Za igralna sredstva, kjer imajo igralci ob vplačilu
določenega zneska možnost zadeti dobitek, izid igre pa ni
odvisen od njihovega znanja ali spretnosti, temveč od nak-
ljučja, pravna ali fizična oseba ni taksni zavezanec po tem
odloku, ampak po zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS,
št. 27/95).

TARIFNA ŠTEVILKA 7 (priložnostna sporočila)
Za priložnostna sporočila, objave in razglase

po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih posta-
jah z javnim oklicem in podobnimi sredstvi se plača
dnevno 500 točk.

Pojasnilo:
Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja

sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.
Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in po-

ravnati pri Občinski upravi občine Dobje pred pričetkom
izvajanja.

Št. 032-01/02-3
Dobje, dne 3. aprila 2002.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

DOBREPOLJE

1888. Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje

Na podlagi prvega odstavka 5. člena odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stav-
bnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 42/95) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99) ter 2. člena sklepa o izhodiščni
ceni za izračun sorazmernega dela stroškov za opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 9/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na
32. seji z dne 23. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela

stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrepolje

1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stro-

škov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje znaša na dan 31. 12. 2001 666.154 SIT.

2. člen
Izhodiščna cena je spremenjena na podlagi indeksa

podražitev GZS Združenja za gradbeništvo in IGM.

3. člen
Pri legalizaciji črne gradnje se izhodiščna cena poveča

za 30%.

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

Republike Slovenije.

Št. 38001-1/2002
Videm, dne 23. aprila 2002.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

GORENJA VAS – POLJANE

1889. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, št. 124/00), 13. člena zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 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) ter
16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet občine Gore-
nja vas – Poljane na 25. redni seji dne 18. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Gorenja vas – Poljane za leto 2001
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1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja

vas – Poljane za leto 2001.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 789,674.337
II. Skupaj odhodki 713,290.641
III. Proračunski presežek (I.–II.) 76,383.696

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 3,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in

sprem. kapitalskih deležev –3,000.000
VII. Skupni presežek (I.+IV.)–(II.+V.) 73,383.696

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) –
XI. Povečanje sredstev na računih

(I.+IV.+VIII.–II.–V.–IX.) 73,383.696
XII. Stanje sredstev na računih

31. 12. 2000 78,400.639
XIII. Stanje sredstev na računih (XI.+XII.) 151,784.335
D) Proračunska rezerva občine 10,219.550

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja
so sestavni del zaključnega računa proračuna.

3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v

višini 151,784.335 SIT so prenesena v splošni sklad in v
proračun občine za leto 2002 kot sredstva na računih.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem

računu proračuna v višini 10,219.550 SIT so prenesena v
rezervni sklad.

5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti tudi lastni pri-

hodki krajevnih skupnosti v višini 69,032.000 SIT in odhod-
ki krajevnih skupnosti v isti višini.

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 0200-402-02/02
Gorenja vas, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

KRŠKO

1890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Krško za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS, 56/98, 59/99 – odl.
US RS, 61/99 – odl. US RS, 79/99 – ZJF in 89/99 – odl.
US RS), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečišče-
no besedilo) je Občinski svet občine Krško na 32. seji dne
11. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za

leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za

leto 2001, ki zajema vse prihodke in druge prejemke in
odhodke in druge izdatke Občine Krško za leto 2001.

2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in dru-

gi izdatki občinskega proračuna po zaključnem računu 2001
znašajo v:

A) Bilanci prihodkov in odhodkov (v tisoč tolarjih)
I. Prihodki 3.809.083
II. Odhodki 3.917.501
III. Proračunski primanjkljaj (I. - II.) -108.418

B) Računu finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 39.154
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV. - V.) 39.154

C) Računu financiranja
VII. Zadolževanje 180.000
VIII. Odplačila dolga 121.639
IX. Sprememba stanja sredstev na računu

(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) -10.902
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 58.361
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) 108.418

3. člen
Ostanek sredstev na računih proračuna v znesku

45.708 tisoč tolarjev se prenese v splošni sklad občine in
bodo v letu 2002 uporabljena za izravnavo med prihodki in
odhodki proračuna za to leto.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in drugih prejemkov ter

odhodkov in drugih izdatkov po zaključnem računu proraču-
na Občine Krško za leto 2001 je izkazan v splošnem delu
proračuna in posebnem delu proračuna, ki sta sestavna
dela tega odloka.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-1/02-O802
Krško, dne 11. aprila 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič  l. r.

1891. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in
drugih posegov v prostor na območju Občine
Krško, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl.
US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl.
US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS,
74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečišče-
no besedilo) je Občinski svet občine Krško na 32. seji dne
11. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih
posegov v prostor na območju Občine Krško, za

katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se v Občini Krško določajo namen,

vrsta, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov
(v nadaljevanju: pomožni objekti), za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje le odločba o prigla-
sitvi del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor se štejejo

objekti in posegi, ki služijo izboljšavi bivalnih pogojev, kme-
tijski in ljubiteljski dejavnosti ter poslovni dejavnosti. Za po-
možne objekte se štejejo:

A) Pomožni objekti in posegi, ki služijo izboljšavi bival-
nih pogojev:

a) Pri individualnih stanovanjskih hišah in poslovno–
stanovanjskih hišah:

1. shrambe, drvarnice, vrtne ute, zimski vrtovi in drugi
pritlični pomožni objekti, ki predstavljajo funkcionalno do-
polnitev stanovanjskih in gospodarskih objektov največ do
bruto tlorisne površine 30m2; objekt je lahko zidan ali lesen,
pritličen ter situiran v sklopu stanovanjskih in gospodarskih
objektov;

2. garaže za en osebni avto, do največje bruto tlorisne
površine 25m2; zunanji izgled garaže ne sme biti kovinski;

3. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ob
obstoječih stanovanjskih objektih ter nadstreški za nadkritje
parkirišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, mo-
torjev, mopedov in koles, največ do bruto tlorisne površine
30m2;

4. zunanje stopnice za povezavo z eno etažo, vetrolovi,
dimniki, naprave za izkoriščanje sončne in toplotne energi-
je, strešne odprtine in enokapne ali dvokapne frčade;

5. manjša tipska tovorna dvigala nosilnosti do 3t in
tipske zunanje tehtnice;

6. kapnice, locirane neposredno ob obstoječih objek-
tih;

7. montažne čistilne naprave za čiščenje komunalnih
odplak in odpadnih voda velikosti do 30PE, ki morajo biti
zaščitene pred možnimi poškodbami naprav pri ekstremnih
lastnostih terena in pred kolesnimi pritiski, poplavami viso-
kih voda in podobnimi obremenitvami;

8. greznice, na območjih kjer ni sistemov za odvajanje
odplak, v nepropustni in nepretočni izvedbi;

9. medposestne, dvoriščne in vrtne nepolne ograje do
višine 1,5m, ki so oblikovno prilagojene tipiki obstoječih
ograj na območju. Zidane ograje do višine 1,2m v urbanih
okoljih, pod pogojem, da so reliefno obdelane;

10. zamenjava kotlov centralnega ogrevanja na trdo
gorivo s kotli na okolju prijaznejši energent z ureditvijo odvo-
dov dimnih plinov;

11. cisterne do 5m3 za lahko kurilno olje v nepropu-
stnem lovilnem bazenu ter izvedba potrebnih priključkov,
postavitev v stanovanjskem objektu ali vkopane na funkcio-
nalnem zemljišču objekta ob upoštevanju predpisov in nor-
mativov, ki urejujejo gradnjo naprav za skladiščenje vnetljivih
tekočin;

12. stabilni podzemni ali nadzemni plinski rezervoarji s
prostornino do 5m3, če so grajeni, opremljeni, postavljeni in
upoštevani odmiki v skladu s pogoji, določenimi s predpisi o
utekočinjenem naftnem plinu ter postavljeni v prostor tako,
da niso vizualno izpostavljeni. Na varovanih in vizualno izpo-
stavljenih območjih je obvezno, da so rezervoarji podzemni;

13. izvedba individualnega plinskega priključka moči
do 50kW od javnega komunalnega omrežja do posamezne-
ga objekta in notranja preureditev kotlovnic za priključno
moč do 50kW.

b) Pri večstanovanjskih hišah:
1. zasteklitev odprtih balkonov in lož, vetrolovi in nad-

streški zunanjih stopnišč, s tem da se zahteva enotno obli-
kovanje v materialih in barvah za celotno zgradbo;

2. kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico);
3. namestitev zunanjih klima naprav na fasadah ali stre-

hi objekta pod pogojem, da niso nameščene na ulični strani
fasade;

4. ureditev zbirnih mest za komunalne odpadke.
B) Objekti in posegi v prostor, ki služijo kmetijski dejav-

nosti:
1. leseni gospodarski objekti, ki niso namenjeni reji

živine, največ do bruto tlorisne površine 70m2, ob pogoju da
so pritlični in umeščeni v sklop drugih objektov kmetije;
leseni kozolci se lahko postavijo izven sklopa drugih objek-
tov, vendar morajo ohraniti strogo namensko rabo;

2. objekti za rejo malih živali, drobnice ter garaže za
kmetijsko mehanizacijo, največje bruto tlorisne površine
50m2;

3. leseni nepodkleteni čebelnjaki, tudi če so umeščeni
izven naselij;
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4. začasna zavetišča za živino, namenjena občasni
zaščiti živine pred neugodnimi vremenskimi pogoji v času
pašne sezone, umeščena izven dvorišč, največje bruto tlori-
sne površine 60m2;

5. individualne mlekarnice in zbiralnice ali hladilnice
mleka največje bruto tlorisne površine 25m2;

6. individualne sušilnice sadja največje bruto tlorisne
površine 25m2;

7. tipski stolpni silosi ter koritasti silosi za shranjevanje
krme in žita, največje bruto prostornine 120m3, če so ume-
ščeni v sklop gospodarskih objektov;

8. kompostniki do največje bruto tlorisne površine
15m2 oziroma 15m3 prostornine, grajeni v nepropustni iz-
vedbi in locirani ob obstoječih objektih kmetije;

9. gnojišča do največje bruto tlorisne površine 30m2 in
gnojne jame največ 35m3 bruto prostornine, grajena v ne-
propustni izvedbi in locirane ob obstoječih objektih kmetije;

10. vse vrste plastenjakov;
11. rastlinjaki, če ne potrebujejo priključitve na ener-

getsko in komunalno infrastrukturo;
12. ograditev trajnih nasadov in pašnikov z ograjo s

točkovnimi temelji do višine 2m, z odmikom od posestne
meje, ki se določi na kraju samem ob prisotnosti prizadetih
strank;

13. agromelioracije kot so apnenje, založno gnojenje,
planiranje, krčenje drevesne zarasti, grmičevja na zemljišču
največje tlorisne površine 4ha.

C) Pomožni objekti in posegi namenjeni poslovni dejav-
nosti:

1. sprememba dejavnosti v obstoječem poslovno sta-
novanjskem objektu, ki ima uporabno dovoljenje, če gre za
takšno neproizvodno dejavnost, ki ne pomeni povečanih
potreb po komunalno-energetskih priključkih in glede na
obstoječe stanje ne povečuje obremenitve okolja s hrupom,
odpadki in drugimi izpusti;

2. skladišče nenevarnega materiala, gotovih izdelkov
ali polizdelkov do največje bruto tlorisne površine 30m2.

D) Pomožni objekti in posegi namenjeni ljubiteljski de-
javnosti pri individualnih hišah in poslovno stanovanjskih
hišah:

1. zaprti rastlinjaki in tople grede največ do bruto tlori-
sne površine 30m2, če služijo ljubiteljski dejavnosti in ne
potrebujejo priključitve na komunalno infrastrukturo;

2. objekti za rejo malih živali, boksi za pse in drugi
manjši objekti z žičnimi ograjami največ do bruto tlorisne
površine 15m2;

3. kokošnjaki največje bruto tlorisne površine 30m2

izven mestno urejenih območij;
4. leseni, nepodkleteni čebelnjaki največje bruto tlori-

sne površine 15m2 namenjeni ljubiteljski dejavnosti;
5. zunanji vkopani plavalni bazeni za lastne potrebe,

maksimalne bruto tlorisne površine 35m2.
E) Ostali pomožni objekti in posegi v prostor:
1. mikrourbana oprema (klopi, igrala, korita za rože,

smetnjaki) kot dopolnitev opreme parkov, počivališč in otro-
ških igrišč;

2. objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir funkcio-
nalno oviranih ljudi;

3. montažne nadstrešnice ali čakalnice na avtobusnih
postajališčih;

4. spominska obeležja javnega pomena in manjši sa-
kralni objekti največ do bruto tlorisne površine 15m2;

5. oznake za turistične poti in točke;
6. postavitev umetniških del in vodnjakov z vodome-

tom;
7. ureditev funkcionalnih zemljišč (tlakovanja, asfaltira-

nje) in postavitev robnikov;
8. ureditev odjemnih mest za odpadke in ureditev eko-

loških otokov;
9. leseni, montažni, pritlični objekti za skladiščenje

gozdarske in lovske opreme in materiala, največje bruto
tlorisne površine 25m2;

10. samostoječe lovske preže;
11. odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njiho-

vih delov, če so bili le-ti postavljeni na podlagi odločbe o
priglasitvi del.

III. POGOJI IN OMEJITVE

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati

naslednje omejitve in pogoje:
1. upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je

določena s prostorsko-izvedbenimi akti;
2. s postavitvijo pomožnih objektov se ne smejo po-

slabšati pogoji rabe zemljišč, objektov in naprav;
3. s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi priključki

na komunalne objekte in naprave;
4. s postavitvijo objektov ne smejo biti prizadete pravi-

ce in interesi drugih oseb;
5. zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z okolje-

varstvenimi, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospo-
darskimi in obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami s
področja varovanja naravne in kulturne dediščine;

6. da zaradi enostavne konstrukcije ne potrebujejo
statičnega in drugega gradbenotehniškega preverjanja;

7. objekti, oziroma posegi v prostor ne smejo biti v
nasprotju z rešitvami v prostorsko izvedbenih aktih;

8. postavitev naprav in posegi našteti v 2. členu v
točkah A) a): 10., 11.,12.,13. in E): 1., 2., 3., 7. in 8., ki
pomenijo izboljšanje bivalnih pogojev občanov in njihovih
družin ter izboljšanje standarda uporabe skupnih objektov,
je pod pogoji tega odloka možna tudi na območjih, ki se
urejajo s prostorsko ureditvenimi načrti, če pogoji tega odlo-
ka niso v nasprotju z rešitvami veljavnih prostorsko izvedbe-
nih načrtov, kar ugotovi upravni organ pristojen za izdajanje
odločb o dovolitvi priglašenih del.

4. člen
Posebne omejitve:
1. pomožni objekti se lahko postavljajo v območju dvo-

rišč in funkcionalnih zemljišč;
2. k posamezni individualni in poslovno stanovanjski

stavbi je možno postaviti le en pomožen objekt namenjen
izboljšavi bivalnih pogojev neštetih v 2. členu točkah A) a);

3. pri postavitvi pomožnih objektov namenjenih kmetij-
ski dejavnosti, je z odločbo o priglasitvi del dovoljena grad-
nja le enega objekta za enak namen iz 2. člena točke B): 1.,
2., 5., 6., 7., 8. in 9.;

4. objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana.
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5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve pomožnih

objektov:
1. objekti so lahko največ pritlični;
2. objekti morajo biti arhitekturno in oblikovno grajeni

tako, da se čimbolj vklopijo v izgrajeno okolje;
3. strehe objektov morajo biti prilagojene streham ob-

stoječih sosednjih objektov glede oblike, naklona in vrste
kritine oziroma oblike, ki se arhitektonsko ujema z izgraje-
nim prostorom;

4. objekti ne smejo biti locirani na javnih energetskih in
komunalnih vodih, razen s soglasjem in v skladu s pogoji
upravljavca posameznega voda;

5. objekti ne smejo biti locirani med javno prometno
površino in obstoječo gradbeno linijo, razen če so oddaljeni
več kot je varstveni pas javne prometne površine ter niso
locirani v preglednostnem trikotniku križišča.

IV. PRIGLASITEV DEL

6. člen
Gradnjo pomožnih objektov ali drug poseg v prostor po

določilih 2. člena tega odloka, je potrebno priglasiti pri
pristojnem upravnem organu.

Pristojni upravni organ, ki vodi postopek izdaje odloč-
be, mora pred izdajo odločbe zaprositi za mnenje pristojni
oddelek za urejanje prostora Občinske uprave občine Krško.

Pristojni upravni organ, ki vodi postopek izdaje določ-
be je v postopku dolžan upoštevati pogoje in omejitve našte-
te v tem odloku, zlasti pa določila 3., 4., 5. in 6. člena tega
odloka.

V. NADZOR

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.

VI. PREHODNA DOLOČBA

8. člen
Postopki priglasitve pomožnih objektov začeti pred uve-

ljavitvijo tega odloka, se končajo po določilih tega odloka,
če je to za stranko ugodneje.

VII. KONČNI DOLOČBI

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in Uradni list RS, št. 62/95).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-25/02-O505
Krško, dne 11. aprila 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič  l. r.

LOŠKI POTOK

1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Loški Potok za leto 2001

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94), 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 72/99) ter 16. člena statuta Občine
Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet
občine Loški Potok na 20. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški

Potok za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški

Potok za leto 2001.

2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zne-

skih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 234,359.840
II. Skupaj odhodki 230,125.549
III. Proračunski presežek (I-II) 4,234.291

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 2,000.000
V. Dana posojila in poveč.kap.deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila (IV-V) 2,000.000

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje –
VIII.Odplačilo dolga 7,500.000
IX. Neto zadolževanje proračuna
(VII-VIII) -7,500.000
X. Zmanjšanje sredstev na računu 1,265.709
Stanje sredstev na računu
ob koncu leta 2000 1,317.009

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev

na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.

4. člen
Sestavni del tega odloka je pregled predvidenih in re-

aliziranih prihodkov in odhodkov proračuna Občine Loški
Potok za leto 2001.

 5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem list RS.

Št. 403-03/02-1
Loški Potok, dne 5. aprila 2002.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.
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1893. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Loški Potok

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), odredbe o
merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ura-
dni list RS, št. 15/00) ter 16. člena statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine
Loški Potok na 20. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v

Občini Loški Potok

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiza-

cije in delovanja sistema Civilne zaščite in reševanja v Repu-
bliki Sloveniji za območje Občine Loški Potok (v nadaljnjem
besedilu: občina) natančneje določa:

– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot
in služb Civilne zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah ter vojni;

– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki so-
delujejo pri izvajanju nalog zaščite in reševanja;

– organizirajo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnostih.

Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih
izhodišč sistema zaščite, reševanja in pomoči v Republiki
Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.

2. člen
Sistem varstva se organizira kot del enotnega sistema v

Republiki Sloveniji in obsega organiziranje, načrtovanje, iz-
vajanje, vodenje, aktiviranje, financiranje in nadzor dejavno-
sti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

II. PRISTOJNOST OBČINE

3. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje pre-

bivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v

skladu z enotnim sistemom alarmiranja,
– zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in

pomoči v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocene ogroženosti ter načrtov zaščite in re-

ševanja,
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajem-

ne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in štabov

Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v
občini,

– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v
primeru naravnih in drugih nesreč,

– izvajanje programov usposabljanj,
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanje in pomoči

na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, re-

ševanje in pomoč s sosednjimi občinami,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– zagotavljanje reševanja ob poplavah in drugih vre-

menskih ujmah.

4. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih nesrečah v

Občini Loški Potok obsega zlasti:
– zagotavljanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
– zagotavljanje prve pomoči, ki zajema laično samopo-

moč in vzajemno pomoč,
– zagotavljanje prve medicinske pomoči ter medicin-

ske oskrbe,
– zagotavljanje začasne nastanitve in oskrbe ogrože-

nega prebivalstva,
– zagotavljanje prve veterinarske pomoči,
– zagotavljanje požarne varnosti in delovanje javne ga-

silske službe,
– zagotavljanje reševanja izpod ruševin, zemeljskih in

snežnih plazov,
– zagotavljanje reševanja ob poplavah in drugih vre-

menskih ujmah,
– reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah,
– izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob

nesrečah z nevarnimi snovmi ali posledicah uporabe tovr-
stnega orožja,

– reševanje ob vojaških napadih ali drugih oblikah mno-
žičnega nasilja,

– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

5. člen
Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v občini

aktivirajo sile za zaščito in reševanje so: potres, poplave,
tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja,
požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše in izpad
komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in podjetja
niso zmožni sami obvladovati nesreče in nezgode. V celoti
se sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivirajo v vojni.

6. člen
Izvajanje zaščite in reševanja zagotavljajo v okviru svo-

jih pristojnosti, pravic in dolžnosti:
– župan,
– poveljnik in namestnik poveljnika občinskega štaba

Civilne zaščite,
– štab Civilne zaščite,
– enota za prvo pomoč,
– služba za podporo,
– društva in strokovna združenja, ki opravljajo dejav-

nost pomembno za zaščito in reševanje,
– javne reševalne službe, gospodarske službe, zavodi

in druge organizacije,
– prebivalci občine kot posamezniki.

7. člen
Za izvajanje občinskega programa zaščite pred narav-

nimi in drugimi nesrečami v Občini Loški Potok skrbijo v
okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava.

Župan predloži Občinskemu svetu občine Loški Potok
poročilo o izvajanju občinskega programa varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami z oceno rezultatov in progra-
mom za naslednje obdobje.
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III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

8. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postop-

ke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč,
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih ter drugih delov-
nih in bivalnih okoljih. V stanovanjskih hišah in stanovanj-
skem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po nače-
lih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delo-
vanje usmerja občinski štab za Civilno zaščito, vodja inter-
vencij gasilske in druge reševalne službe, ki izvajajo zaščito
in reševanje na prizadetem območju.

Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite, ki
obsega samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč, na-
slednje aktivnosti:

– organizirajo in izvajajo ukrepe za preprečevanje ne-
sreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic;

– vzdržujejo objekte ter naprave za zaščito in reševa-
nje,

– nabavljajo ustrezna sredstva za osebno zaščito in
prvo pomoč,

– izobraževanje pripadnikov enot.

IV. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI V OBČINI

9. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje dru-

gih operativno–strokovnih nalog zaščite reševanja in pomo-
či se v občini organizira občinski štab Civilne zaščite.

Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi od-
sotnosti pa njegov namestnik. Štab ima od pet do sedem
članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov, ter predstavni-
kov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti,
reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
Poveljnika, namestnika in člane občinskega štaba za Civilno
zaščito imenuje župan.

10. člen
Naloge poveljnika Civilne zaščite so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev

za zaščito, reševanje in pomoč,
– vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in

drugih nesrečah,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za

zaščito, reševanje in pomoč,
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delo-

vanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in
predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in
druge nesreče,

– predlaga imenovanje članov štaba Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite lahko za vodenje posameznih

intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo inter-
vencije.

11. člen
Poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije ima pravi-

co in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja in po-
moči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj ne-
sreče in promet mimo tega kraja ter odredi:

– umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov
in območij;

– vstop v stanovanje;
– uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo

vzpostavitev;

– odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervenci-
jo;

– uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz po-
škodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito,
reševanje in pomoč;

– obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skla-
du z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za
reševanje;

– uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševa-
nja in pomoči;

– porušitev objekta oziroma posek drevja.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne

zaščite ali vodja intervencije odredi le, če ne more drugače
zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite,
reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor
je to nujno potrebno.

12. člen
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgo-

voren županu.

13. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se

organizirajo v Občini Loški Potok enote in službe Civilne
zaščite, in sicer:

– enota za prvo pomoč,
– služba za podporo.
Enote in službe iz prvega odstavka tega člena se orga-

nizirajo v skladu z odredbo o merilih za organiziranje in
opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00).

14. člen
Gašenje požarov in izvajanje drugih reševalnih ukrepov

ob požarih izvajajo prostovoljna gasilska društva na podro-
čju Občine Loški Potok. Prostovoljna gasilska društva v
občini opravljajo svoje naloge v vseh situacijah do trenutka,
ko je obseg elementarne ali druge nesreče tako obsežen,
da je potrebno aktivirati tudi druge enote in službe Civilne
zaščite.

O aktiviranju enot in služb Civilne zaščite Občine Loški
Potok odloča župan ali poveljnik Civilne zaščite Občine Lo-
ški Potok.

V. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV

15. člen
Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo

državljani:
– sodelovati v civilni zaščiti,
– dajati materialna sredstva (v nadaljnjem besedilu: ma-

terialna dolžnost),
– usposabljati ter pripravljati se za osebno in vzajemno

zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
Državljan Republike Slovenije je obveznik Civilne zašči-

te, če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k
opravljanju delovne dolžnosti, pod pogoji določenimi s pred-
pisi.

Dolžnost sodelovanja v civilni zaščiti se začne z 18
letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske)
starosti.

16. člen
Prostovoljno lahko v civilni zaščiti sodelujejo:
– moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil

15 let starosti,
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– moški in ženske, ki jim je prenehala dolžnost iz prej-
šnjega člena.

Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti imajo
enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zašči-
te.

17. člen
V Civilno zaščito razporedi občana pristojni organ Mini-

strstva za obrambo.
V Civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne

za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še

ni dopolnil 15 let starosti.

18. člen
Pripadnik Civilne zaščite se mora usposabljati za oprav-

ljanje nalog v skladu s predpisi.

19. člen
Državljani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem

v uporabo civilni zaščiti vozil, strojev, opreme in drugih ma-
terialnih sredstev, zemljišč, objektov, naprav ter energetskih
virov, potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih
in drugih nesrečah. Za materialno dolžnost se šteje tudi
namestitev sredstev in opreme za opazovanje, obveščanje
in alarmiranje na stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah.
Državljan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne sme
preprečiti namestitve ali odstranitev sredstev in naprav iz
prejšnjega odstavka.

20. člen
Državljan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v civilni

zaščiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določe-
nem kraju in ob določenem času oziroma predati materialno
sredstvo, na podlagi poziva pristojnega organa. Če se ne
odzove na poziv in ne opraviči svojega izostanka, lahko
upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za privedbo.

VI. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

21. člen
Za odkrivanje, spremljanje in obveščanje o nevarnosti

naravnih in drugih nesreč, se v občini organizira sistem za
opazovanje in obveščanje. Sistem za opazovanje in obve-
ščanje sestavljajo: opazovalno omrežje, informacijska pod-
pora ter centri za obveščanje in alarmiranje (v nadaljnjem
besedilu: center za obveščanje).

22. člen
Center za obveščanje v občini, ki ima vlogo območne-

ga centra, se organizacijsko, materialno in kadrovsko uspo-
sobi za delovanje v primeru večje naravne ali druge nesreče.
Regijski center za obveščanje Ljubljana deluje neprekinjeno
24 ur dnevno na številki 112.

VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE IN
REŠEVANJA

23. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali

poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite, v skladu s pogoji
in situacijo odredi aktiviranje – mobilizacijo:

– štaba in enot Civilne zaščite na območju občine,
– občanov ter njihovih sredstev.
Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite

in reševanja občine.

24. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in

drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo aktiviranci
iz prejšnjega člena, imajo le-ti pravico do povračila dejan-
skih stroškov in dejanske škode. Občani oziroma delavci
imajo pravico do brezplačne prehrane, če najmanj 4 ure
neprekinjeno sodelujejo v akciji zaščite in reševanja. Povra-
čilo oziroma odškodnina občanom in delavcem ter lastni-
kom sredstev iz prejšnjega člena gre v breme proračuna
občine. V primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč
gredo povračila v breme gospodarske družbe, podjetja, za-
voda ali druge organizacije ter tudi posameznika, ki je s
svojim ravnanjem povzročil nastanek nesreče.

VIII. NAČRTOVANJE IN VODENJE ZAŠČITE IN
REŠEVANJA

25. člen
Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini ima

na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– sprejema dolgoročni program varstva pred naravnimi

in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program
varstva pred požarom,

– sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva
pred požarom,

– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se
določa tudi dejavnost varstva pred požarom,

– v proračunu občine zagotavlja sredstva za financira-
nje požarne varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– odloča o zagotovitvi sredstev za odpravljanje posle-
dic naravnih in drugih nesreč.

26. člen
Župan ima na področju zaščite in reševanja naslednje

naloge:
– skrbi za izvajanje priprav ter realizacijo programov in

letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določa letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami,
– skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva

pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in
načrta zaščite in reševanja,

– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči
in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,

– določa izvajalce javne službe,
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega

sklada,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema var-

stva Občine Loški Potok občinski upravi,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe za vodenje

Civilne zaščite,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reše-

vanja in pomoči,
– sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi

organi o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in po-
moči,

– sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševa-
nja in pomoči,
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– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v
skladu z načrti in zakonom,

– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti si-
stema varstva v Občini Loški Potok,

– imenuje občinsko komisijo za ocenjevanje škode, ki
jo povzročijo naravne in druge nesreče,

– podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

27. člen
Poveljnik Civilne zaščite ima naslednje naloge:
– vodi delo Občinskega štaba za Civilno zaščito ter

štabnih služb,
– določa dokumente načrtov zaščite in reševanja,
– odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite,

reševanja in pomoči v lasti Občine Loški Potok,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje sil zaščite,

reševanja in pomoči,
– usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženo-

sti, načrtov zaščite in reševanja in načrtov za opremljanje sil
zaščite, reševanja in pomoči,

– koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vklju-
čenih v sistem varstva Občine Loški Potok,

– sodeluje pri pripravi programov in letnega načrta var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravo sistema
varstva v Občini Loški potok, predlaga županu organizacijo
in delovanje občinske uprave, javnih služb in sil zaščite,
reševanja in pomoči ter daje mnenje in predloge za odpravo
škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,

– javno predstavlja načrte zaščite in reševanja, izvaja
druge naloge, ki jih določa zakon, izvaja druge naloge, ki jih
določa zakon in odreja župan.

28. člen
Občinska uprava občine Loški Potok opravlja zlasti

naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami:

– izdela predlog občinskega programa in letnega načr-
ta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne pod-
lage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči,

– izdeluje načrte zaščite in reševanja v Občini Loški
Potok,

– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zma-
njšanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Operativne naloge posameznih sestavnih delov občin-
ske uprave predpiše župan ali po njegovem pooblastilu po-
oblaščen delavec v upravi.

IX. FINANCIRANJE SISTEMA VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

29. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi ne-

srečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega
proračuna na podlagi meril in kriterijev, ki jih predpiše pri-
stojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine Loški
Potok s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi.

Višino sredstev za področje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami določi Občinski svet občine Loški Potok

na podlagi ocene ogroženosti, s proračunom Občine Loški
Potok.

Poleg proračunskih sredstev se sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami financira tudi iz:

– združenih sredstev lokalnih skupnosti za financiranje
dogovorjenih skupnih nalog,

– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih or-
ganizacij za sofinanciranje priprav sistema varstva v Občini
Loški Potok,

– namenskih sredstev požarnega sklada,
– prostovoljnih prispevkov, volil in daril,
– mednarodne pomoči,
– drugih virov.

30. člen
Praviloma občinska uprava zbira predloge za financira-

nje in sofinanciranje programov na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, z izvajalci programov in
projektov pa sklene pogodbe župan.

Izjemoma lahko sklene župan pogodbo o financiranju
in sofinanciranju programov oziroma projektov brez javnega
razpisa:

– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki
ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati,

– v primerih, ko gre za sofinanciranje projektov ali pro-
gramov, katerih opustitev bi zmanjšala pripravljenost občine
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– kadar gre za programe in projekte, kateri se sklepajo
na podlagi operativnih ocen in drugih sklepov občinskega
štaba za Civilno zaščito.

31. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami poda občinski
štab za Civilno zaščito. Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci programov, predpiše pristojno ministrstvo, v speci-
fičnih primerih pa tudi župan na predlog občinskega štaba
za Civilno zaščito.

32. člen
Izvajalci programov in projektov varstva pred naravnimi

in drugimi nesrečami v Občini Loški Potok, ki se financirajo
ali sofinancirajo iz občinskega proračuna, morajo predložiti
občinski upravi poročilo o porabi finančnih sredstev v prete-
klem letu. Normative in vsebine za izdelavo poročila predpi-
še župan.

33. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki

so po zakonu obvezne organizirati sile zaščite in reševanja in
izvajati druge ukrepe sistema varstva, morajo zagotoviti sred-
stva za nadomestila plač za zaposlene v času njihovega
usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.

X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

34. člen
Občina Loški Potok organizira usposabljanje prebival-

cev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisa-
nih zaščitnih ukrepov kot neobvezne oblike usposabljanja.

35. člen
Občinski štab za Civilno zaščito na podlagi predpisov

pristojnega ministrstva v skladu z letnim načrtom in na podla-
gi programov uvajalnega temeljnega in dopolnilnega progra-
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ma organizira in izvaja usposabljanje pripadnikov Civilne za-
ščite ter ostalih izvajalcev zaščite in reševanja ter pomoči v
Občini Loški Potok.

36. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi

izvajalci lokalnih javnih služb na področju zaščite, reševanja
in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske zdru-
žbe in zavodi ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajal-
ci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Občini Loški Potok.

XI. INFORMATIKA NA PODROČJU SISTEMA VARSTVA
V OBČINI LOŠKI POTOK

37. člen
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja var-

stva pred naravnimi in drugimi nesrečami se vodijo nasled-
nje zbirke podatkov:

– evidenca o silah ter sredstvih za zaščito, reševanje in
pomoč,

– evidenca o intervencijah sil za zaščito, reševanje in
pomoč,

– evidenca javne infrastrukture na področju sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– ostale evidence, ki jih predpiše pristojni državni or-
gan.

38. člen
Župan na podlagi tega odloka in veljavnih predpisov

pristojnega ministrstva izda navodilo o vodenju evidenc s
področja zaščite, reševanja in pomoči.

39. člen
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo v občinski

upravi.

40. člen
Osebni podatki, potrebni za vzpostavitev in delovanje

evidenc, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo
skladno s posebnimi predpisi in zakonskimi določili, ki se
nanašajo na zbirke osebnih podatkov in skladno s predpisi
pristojnega ministrstva.

XII. KAZENSKI DOLOČBI

41. člen
Fizična, pravna oseba ali mladoletna oseba, za katero

odgovarjajo starši oziroma roditelji, ki je namenoma ali iz
velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledi-
ca je ukrepanje in s tem v zvezi nastali stroški, mora pokriti:

– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti

oziroma nesreč in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega
povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

42. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične ose-

be v skladu z veljavno zakonodajo.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
Župan in občinska uprava morajo v roku enega mese-

ca po uveljavitvi tega odloka urediti ustrezna navodila za
realizacijo odloka in vzpostavitev evidenc in drugih ukrepov,
določenih s tem odlokom.

44. člen
Organizacijo sistema varstva v Občini Loški Potok je

potrebno s tem odlokom uskladiti v roku treh mesecev po
njegovi uveljavitvi.

45. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/02-1
Loški Potok, dne 5. aprila 2002.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

1894. Odlok o vzreji psov in obveznostih pri
vzdrževanju čistoče javnih površin

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 45/94, 57/94, 6/94, 14/95,
26/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o zaščiti živali (Ura-
dni list RS, št. 98/99), zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o varstvu, gojitvi in
lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76,
29/86 in Uradni list RS, št. 17/91, 29/95, 89/99) ter 16.
člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00)
je Občinski svet občine Loški Potok na 20. seji dne 5. 4.
2002 sprejel

O D L O K
o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju

čistoče javnih površin

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja bivanje in vzrejo psov na območju Obči-

ne Loški Potok.

2. člen
Popis, označevanje, cepljenje, kontumac in postopke

z necepljenimi ter potepuškimi psi ureja zakon o veterinar-
stvu.

3. člen
Pravice in dolžnosti imetnika psa po tem odloku veljajo

za osebo, ki je lastnik psa, ki ji je pes zaupan, ki psa vzreja
ali ima psa na kakršenkoli način v posesti (v nadaljevanju:
imetnik psa).
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II. VZREJA PSA

4. člen
Posamezno gospodinjstvo ima lahko v vzreji največ tri

pse. Za vzrejo večjega števila psov si mora pridobiti dovolje-
nje lokalne skupnosti.

Določilo ne velja za imetnike psic, dokler te hranijo
mladiče.

V več stanovanjskih zgradbah je dovoljeno vzrejati psa
na podlagi določil o hišnem redu, ki morajo biti v skladu s
tem odlokom. Skupnost stanovalcev oziroma etažnih lastni-
kov lahko s hišnim redom ne glede na prvi odstavek tega
člena določi manjše število psov na posamezno gospodinj-
stvo.

5. člen
Imetnik psa mora za psa skrbeti in mu zagotavljati:
– zadostne količine ustrezne, zdravstveno neoporečne

pitne vode in hrane;
– ustrezen prostor oziroma bivališče, ki omogoča ne-

ovirano vstajanje in stanje, leganje in ležanje ter zadostno
razgibavanje (podstrešja, balkoni, terase, kleti in podobno
ne smejo biti psom stalno bivališče);

– psom čuvajem, ki so privezani na verigo, verige dolži-
ne najmanj tri metre;

– ustrezne zoohigienske pogoje: svež zrak, svetlobo,
čistočo in zaščito pred mrazom, sončno pripeko oziroma
vročino, padavinami, prepihom;

– pravočasno veterinarsko oskrbo, če je žival bolna ali
poškodovana, oziroma nebolečo usmrtitev, če je po veteri-
narski presoji neozdravljivo bolna ali poškodovana in ji bole-
zen oziroma poškodbe povzročajo trpljenje;

– za omejitev prirastka nezaželenih živali z začasno
osamitvijo, kontracepcijo, kastracijo oziroma sterilizacijo;

– varen in udoben prevoz v javnem prometu pa upošte-
vati predpise o prevozu živali.

6. člen
Imetnik psa je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez

nadzorstva in ne ogroža ljudi in živali.
V času, ko pes ni pod neposrednim nadzorstvom svo-

jega imetnika, mora biti v svetlem in zaprtem prostoru, v
ogradi oziroma pesjaku ali pripet na verigo, katere doseg je
najmanj tri metre oddaljen od javne poti.

Imetnik psa čuvaja mora namestiti na vidno mesto opo-
zorilni napis “HUD PES”.

Znotraj naselij se pes lahko vodi le na povodcu (kratki
vrvici); popadljivi psi pa morajo nositi tudi nagobčnik.

7. člen
Če imetnik psa ne ravna v skladu z določili tega odloka

in psa zanemarja, ga muči ali če je pes nevaren za okolico,
se mu ga lahko odvzame.

Predlog za odvzem psa po prvem odstavku tega člena
lahko podajo občani veterinarsko higienski službi veterinar-
skega zavoda, ki izvrši sklep odvzema.

Psa preda v azil ali ga brezbolno usmrti.
Ta postopek velja tudi za pse brez lastnikov.
Stroški postopka bremenijo lastnika, če ta ni znan, jih

krije Občina Loški Potok.

III. PREVENTIVNI UKREPI

8. člen
Če se pri psu pojavijo znaki, ki vzbujajo sum, da je žival

zbolela za steklino (močna razdraženost ali potrtost, napa-

dalnost, slinjenje, ohromelost spodnje čeljusti ali zadnjega
dela telesa), mora imetnik tako žival takoj osamiti v dobro
zaprtem prostoru, ki je ločen od ljudi in živali, ter o stanju
psa obvestiti veterinarsko organizacijo.

Če občan opazi žival, ki kaže opisane znake vedenja in
se neovirano giblje, je prav tako dolžan o tem obvestiti
epizotiološko službo Veterinarskega zavoda.

9. člen
Kdor na javnem mestu najde poškodovanega psa, je

dolžan o tem obvestiti veterinarsko higiensko službo veteri-
narske organizacije, ki žival prevzame v oskrbo.

Kdor najde na javnem mestu poginjenega psa, mora
prav tako obvestiti veterinarsko higiensko službo veterinar-
ske organizacije, da truplo odstrani z javnega mesta.

Ko veterinarska organizacija prejme prijavo, obvesti
imetnika psa, če je znan, o najdbi, oziroma postopa po
določbah tretjega odstavka 7. člena.

Poškodovanega ali ranjenega psa, za katerega je mo-
goče ugotoviti imetnika, je treba zdraviti v sporazumu z imet-
nikom.

10. člen
Če pes ugrizne ali kako drugače poškoduje človeka,

se mora poškodovani javiti v zdravstveni ambulanti. Ta obve-
sti o ugrizu veterinarsko organizacijo, da ta ugotovi identiteto
psa in določi ukrepe.

Pes, ki je ugriznil človeka, mora biti najmanj 10 dni pod
veterinarskim nadzorom, ne glede na to, ali je bil cepljen
proti steklini ali ne.

Stroški nadzora bremenijo imetnika psa.

11. člen
Psa, ki se giblje v lovišču brez nadzorstva in je oddaljen

več kakor 200 metrov od hiš ali več kakor 50 metrov od
gospodarja sme pokončati lovski čuvaj, član lovske organi-
zacije oziroma strokovni delavec organizacije, ki upravlja
lovišče.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen
V primerih iztrebljanja psov ali drugih živali na javnih

površinah, oziroma drugega povzročanja nečistoče se imet-
nik živali kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT.

13. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT, ki se izterja na kraju

samem, se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če živali ne zagotovi bivališča, hrane, vode in oskrbe

na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo
razvoja, prilagoditve in udomačitve primeren njenim fiziolo-
škim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami
in znanstvenimi spoznanji;

2. če živali ne zagotovi svobode gibanja, primerno
živali glede na njeno vrsto, pasmo in starost, stopnjo razvo-
ja, prilagoditve in udomačitve, ki preprečuje nepotrebno
trpljenje;

3. če ne zagotovi dovolj prostora privezani ali zaprti
živali, glede na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu
z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;

4. če živali ne zagotovi svetlobe, toplote in drugih higi-
enskih pogojev;

5. če ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali.
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14. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT, ki se izterja na kraju

samem, se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če neustrezno prevaža živali;
2. če ne zahteva pravočasne veterinarske pomoči in

oskrbe bolnih in poškodovanih živali ali ne zagotovi ustrezne
nege bolnih, poškodovanih in onemoglih živali;

3. če ne nadzira hišnih živali vsaj enkrat dnevno;
4. če ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja oziroma

drugih ukrepov in je zato žival nevarna okolici;
5. če ovira pristojnega inšpektorja pri delu.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu.

Št. 322-01/02-1
Loški Potok, dne 5. aprila 2002.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

ODRANCI

1895. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine
Odranci za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Ura-
dni list RS, št. 20/01), je Občinski svet občine Odranci na
24. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračunu Občine Odranci

za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Odranci za leto 2001, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Odranci.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje v:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov (tisočih tolarjev)
I. Prihodki 181.034
II. Odhodki 185.177
III. Proračunski primanjkljaj –4.143

B) Računu finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 890
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba

kapitalskih deležev (IV.–V.) 890
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)–(II.+V.) –3.253

C) Računu financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 2.254
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) –
XI. Zmanjšanje sredstev na računu (III.+VI.+X.) –3.253

Za pokritje odhodkov po zaključnem računu za leto
2001 je bilo koriščeno 3,253.000 SIT presežkov iz prete-
klih let, na računih pa je ostalo še neporabljeno 9,819.000
SIT .

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 179-24/2002
Odranci, dne 5. aprila 2002.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

1896. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00 in 79/01), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 14. člena
statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01), je Ob-
činski svet občine Odranci na 24. seji dne 5. 4. 2002
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2002

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Obči-

ne Odranci za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun)
določajo višina proračuna ter obseg zadolževanja in poroš-
tev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova

razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov, ki je sestavni del
odloka.

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani
prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke
ter odhodke in investicijske transfere.

Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
za tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih
namenov porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogo-
če predvideti ali zanjo ni bilo mogoče predvideti zadostnih
sredstev.

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odpla-
čevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance
prihodkov in odhodkov.

3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:
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A) Bilanci prihodkov in odhodkov v tisoč tolarjev
Skupina /Podskupina kontov Proračun za leto 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 159.646
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 58.596

70 DAVČNI PRIHODKI 34.686
700 Davki na dohodek in dobiček 32.036
703 Davki na premoženje 2.088
704 Domači davki na blago in storitev 565
706 Drugi davki –
71 NEDAVČNI PRIHODKI 23.907
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 500
711 Takse in pristojbine 860
712 Denarne kazni 30
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 22.517
72 KAPITALSKI PRIHODKI 50
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 50
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja –
73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –
74 TRANSFERNI PRIHODKI 101.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 101.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 167.065
40 TEKOČI ODHODKI 49.530
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 12.885
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.950
402 Izdatki za blago in storitve 32.095
403 Plačila domačih obresti 600
409 Rezerve 2.000
41 TEKOČI TRANSFERI 51.718
410 Subvencije 4.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.435
412 Transferi neprofitnim organizacijam in

ustanovam 8.045
413 Drugi tekoči domači transferi 35.938
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 64.970
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 64.970
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 847
430 Investicijski transferi 847

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) –7.419
(PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina /Podskupina kontov Proračun za leto 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE –

KAPITALSKIH DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE –

KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV –

C) RAČUN FINANCIRANJA –
Skupina /Podskupina kontov Proračun za leto 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –
500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILO DOLGA –
55 ODPLAČILO DOLGA 2.400
550  Odplačilo domačega dolga 2.400
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

NA RAČUNU
(I.+IV.+VII–II.–V.–VIII.) 9.819

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.) –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) –

4. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-

ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifika-
ciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov je priloga tega
odloka.

5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabni-

kov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvi-
snosti od zapadlih obveznosti ter upoštevanju likvidnostne-
ga položaja občinskega proračuna.

7. člen
Župan lahko razporedi sredstva proračuna med po-

stavkami in področji proračuna pri neposrednem uporabni-
ku:

– če nastanejo zato utemeljeni razlogi;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na

drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to
narekuje izvajanje investicij in realizacija investicij.

8. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2002 izkazanih v

bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske
rezerve Občine Odranci.

O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za na-
mene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) odloča župan in o uporabi
sredstev obvesti občinski svet.

9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna in se pooblašča,
da odloča o:

– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z razni-
mi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj
športa,

– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne
izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva
in organizacije,

– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge

odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo,
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– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela
in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po
posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu,

– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja
občine v skladu s statutom občine.

10. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto

sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi kate-
rega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te name-
ne v okviru večjih pričakovanj prihodkov ali zadolžitev oziro-
ma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.

V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sred-
stva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in
odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odpla-
čevanja.

11. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah

skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poro-
čati občinskemu svetu šestmesečno.

12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zako-

nom o financiranju občin, zakonom o javnih finančnih in
uredbo o zadolževanju občin. Če proračunski prihodki prite-
kajo neenakomerno, se lahko začasno kritje odhodkov po-
rabijo:

1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mo-

ra biti odplačan do konca proračunskega leta.
Od najetja posojila po 2. točko tega člena odloča žu-

pan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.

13. člen
Javna podjetja ali javni zavodi kateri ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.

14. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna

dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje.

15. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše

plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesora-
zmerju z višino terjatve.

16. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proraču-

na, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.

17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o zača-

snem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 2002
(Uradni list RS, št. 3/02).

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 178-24 /2002
Odranci, dne 5. aprila 2002.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

1897. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave občine
Odranci

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
74/98) ter na podlagi 61. člena statuta Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 20/02) je Občinski svet občine Odranci
na 24. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem

področju Občinske uprave občine Odranci

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Odranci (Uradni list RS, št. 24/01) se v 6.
členu doda alinea, ki glasi:

– upravljanje CATV sistema.

2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 181-24/2002
Odranci, dne 5. aprila 2002.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

1898. Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje in
upravljanje sistema CATV na območju Občine
Odranci

Na podlagi petega odstavka 57. 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), 32. člena zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 5.
člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odran-
ci (Uradni list RS, št. 41/96) in 14. člena statuta Občine
Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine
Odranci na 24. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za vzdrževanje

in upravljanje sistema CATV na območju
Občine Odranci

1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, območje, pogoji,

javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način
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financiranja in drugi pomembni elementi za podelitev konce-
sije za vzdrževanje in upravljanje CATV sistema na območju
Občine Odranci.

2. člen
Predmet koncesije so naslednja dela: dograditev, po-

vezava, vzdrževanje in upravljanje CATV sistema na območju
Občine Odranci.

3. člen
Koncesija za dela iz 2. člena tega odloka se podeli na

podlagi javnega razpisa, najboljšemu ponudniku.

4. člen
Koncesionarju bo občina podelila naslednja javna poo-

blastila: izključno pravico upravljanja in vzdrževanja sistema
na območju Občine Odranci ter distribucijo TV kanalov.

Koncesija se podeli največ za 20 let.
Koncesionar je dolžan pričeti opravljati koncesijsko de-

javnost najpozneje v roku 30 dni od podpisa koncesijske
pogodbe.

Koncedent za izvajanje koncesije ne plačuje. Koncesi-
onar plača koncedentu koncesijsko dajatev.

Oblika in višina koncesijske dajatve se določi v konce-
sijski pogodbi.

5. člen
Interesenti za opravljanje razpisne dejavnosti morajo

izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in dru-
ge pogoje:

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti in storitev,
ki so predmet koncesije in imajo za to potrebna soglasja in
dovoljenja pristojnih organov,

– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna
za izvajanje razpisne dejavnosti,

– da imajo primerno kadrovsko zasedbo za opravljanje
dejavnosti, oziroma, podajo jamstva, da bodo zagotovili us-
trezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih
del,

– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebna znanja izkušnje za izvajanje koncesije.

6. člen
Koncesionarja izbere odbor za infrastrukturo in komu-

nalno Občinskega sveta občine Odranci, na podlagi javne-
ga razpisa.

Po končanem postopku pripravi odbor za komunalno
infrastrukturo predlog za izbor koncesionarja, ki ga posredu-
je občinskemu svetu, ta pa odloči s sklepom na podlagi
katerega občinska uprava izda odločbo.

Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogod-
bo župan občine.

7. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe.

8. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v

določenem roku,

– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih uslug koncesionarja,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija.

– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje
iz 5. člena tega odloka.

9. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge

medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

10. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za

svoj račun na podlagi pooblastil iz tega odloka in koncesij-
ske pogodbe.

11. člen
Koncesionar pridobi sredstva za opravljanje koncesij-

ske dejavnosti na osnovi cene za priključitev novih porabni-
kov ter cene tekočega vzdrževanja omrežja. Stroški upora-
be posameznega televizijskega kanala se obračunavajo po-
sebej.

Osnovna kalkulacija cen in ostala razmerja se določijo
s koncesijsko pogodbo.

12. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za ško-

do, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije
povzroči uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim ose-
bam.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 183-24/2002
Odranci, dne 5. aprila 2002.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

1899. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Odranci

Na podlagi 5. člena odloka o javnih gospodarskih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 41/96) in 14. člena statuta Občine
Odranci (Uradni list RS, št. 20/02) je Občinski svet občine
Odranci na 24. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih

službah v Občini Odranci

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Odran-

ci (Uradni list RS, št. 41/96) se v 5. členu doda osma
alinea, ki glasi:

– upravljanje s sistemom CATV.
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2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 182-24/2002
Odranci, dne 5. aprila 2002.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

1900. Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Odranci

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ura-
dni list RS, št. 91/01) ter 34. člena statuta Občine Odranci
(Uradni list RS št. 20/01), je župan dne 10. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občinske

uprave občine Odranci

1. člen
Občinska uprava občine Odranci uradno posluje z elek-

tronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obci-
na.odranci@siol.net

Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema pisarna Občinske uprave občine
Odranci.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 124/2002
Odranci, dne 10. aprila 2002.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

OSILNICA

1901. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Osilnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00)
in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št.
25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na
17. seji dne 18. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Osilnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Osilnica, pogo-

je, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vode-
nja evidence podeljenih priznanj.

2. člen
Priznanja Občine Osilnica so najvišja priznanja občine

za dosežke občanov, drugih posameznikov, podjetij, zavo-
dov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispe-
vajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj,
ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, dru-
žbenem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem
in raznih drugih področjih življenja in dela.

3. člen
Priznanja Občine Osilnica so:
– kip Petra Klepca,
– naziv častni občan Občine Osilnica,
– plaketa Občine Osilnica.

4. člen
Priznanja se podeljujejo občanom, drugim posamezni-

kom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, družbam
in drugim organizacijam.

Priznanja Občine Osilnica se podeljujejo tudi za izkaza-
no izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob
izrednih dogodkih.

5. člen
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Osil-

nica (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) s sklepom na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi
število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.

6. člen
Našteta priznanja, podeli župan na svečan način enkrat

letno, praviloma na slavnostni seji občinskega sveta ob praz-
novanju občinskega praznika.

7. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu Obči-

ne Osilnica.

II. KIP PETRA KLEPCA

8. člen
Kip Petra Klepca je najvišje priznanje Občine Osilnica

in se lahko podeli za pomembne dosežke in zasluge na
področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa
in na področju drugih človekovih ustvarjalnosti, ki imajo
trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.

Poleg kipa Petra Klepca se podeli dobitniku tudi pisni
sklep o podelitvi.

III. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE OSILNICA

9. člen
Naziv častni občan Občine Osilnica je lahko podeljen

posamezniku, ki s svojim delovanjem in ustvaritvami na po-
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sameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu
razvoju, ugledu in promociji občine.

10. člen
Naziv častni občan Občine Osilnica se podeli z listino o

podelitvi priznanja, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi
naziva častni občan Občine Osilnica.

IV. PLAKETA OBČINE OSILNICA

11. člen
Plaketa Občine Osilnica se lahko podeli za uspehe in

dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodar-
skem, kulturnem in športnem področju ter na drugih podro-
čjih, ki pomembno prispevajo k nadaljnjem razvoju občine.

Plaketa Občine Osilnica se lahko podeli za uspešno
sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupno-
stim.

Plaketa se podeljuje tudi za enkratna dejanja za vaške
in občinske zadeve.

V. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ

12. člen
Predlog za podelitev priznanj Občine Osilnica lahko

podajo: občina, društva, vaške skupnosti, podjetja, združe-
nja, politične stranke, družbe in druge organizacije ter naj-
manj deset občanov Občine Osilnica.

Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more pre-
dlagati za priznanje.

13. člen
Priznanja se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki

ga izvede komisija. Razpis traja najmanj 15 dni.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno

požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje pode-
li brez razpisa in takoj ko je mogoče.

14. člen
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– komu se lahko podeli priznanje,
– vrste priznanj,
– kdo je lahko predlagatelj,
– podatki, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi,
– naslov za predložitev predlogov.

15. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v

pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o
kandidatu tudi ustrezno utemeljitev predloga, ter navedbo za
katero priznanje kandidira.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog, komisija ne bo
obravnavala.

16. člen
Pristojna komisija skladno s predpisanimi kriteriji iz te-

ga odloka izvede razpisni postopek, obravnava predloge,
oblikuje predlog odločitve o podelitvi priznanj z ustreznimi
utemeljitvami.

VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH
PRIZNANJ

17. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljeva-

njem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.

18. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na

vpogled v prostorih občinske uprave.
Nagrade in priznanja se vpisujejo v posebno evidenco,

ki vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedna številka vpisa,
2. osebni podatki o prejemniku,
3. številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na

kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja,
4. vrsta podeljenega priznanja,
5. kraj in datum vročitve priznanja.

VII. KONČNA DOLOČBA

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 001-179/02
Osilnica, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

1902. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Osilnica

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 34. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št.
25/95, 35/95 in 8/99) je župan Občine Osilnica sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občine

Osilnica

I
Uradni elektronski naslov Občine Osilnica se glasi:

obcina@osilnica.si.
Sporočila sprejeta na ta naslov, redno pregleduje in

sprejema Občinska uprava občine Osilnica.

II
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 001-178/02
Osilnica, dne 10. aprila 2002.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.
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PREVALJE

1903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prevalje za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Prevalje na 29.
redni seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje

za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje

za leto 2001, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in
račun financiranja.

2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključ-

nem računu za leto 2001 so znašali:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupaj prihodki 740,698.508,12 SIT

– Davčni prihodki 368,640.545,26 SIT

– Nedavčni prihodki 58,169.874,63 SIT

– Kapitalski prihodki 12,827.926,53 SIT

– Prejete donacije 45,475.300,44 SIT

– Transferni prihodki 255,584.861,26 SIT

Skupaj odhodki 757,043.980,80 SIT

– Tekoči odhodki 245,205.565,42 SIT

– Tekoči transferi 264,621.525,08 SIT

– Investicijski odhodki 194,679.066,94 SIT

– Investicijski transferi 52,537.823,36 SIT

Proračunski primanjkljaj –16,345.472,68 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev 2,240.332,00 SIT

Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 117.000,00 SIT

C) Račun financiranja

Zadolževanje 26,000.000,00 SIT

Odplačilo domačega dolga 9,083.325,33 SIT

Povečanje sredstev na računih 2,694.533,99 SIT

Saldo sredstev rezerv v višini 3,751.187,70 SIT se
prenese v leto 2002.

3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih

proračuna na koncu leta 2001 v znesku 2,694.533,99 SIT,
se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.

4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključne-

ga računa proračuna Občine Prevalje za leto 2001, je se-
stavni del tega odloka.

V splošnem in posebnem delu proračuna je v posa-
meznih stolpcih prikazan veljavni proračun za leto 2001,
realizirani proračun za leto 2001 in indeks med realiziranim
in veljavnim proračunom za leto 2001.

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

listu RS.

Št. 410-01-00/5
Prevalje, dne 15. aprila 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

RIBNICA

1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in
občinskem redarstvu v Občini Ribnica

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 11. ter 16. člena statuta Obči-
ne Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet
občine Ribnica na 19. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu
in občinskem redarstvu v Občini Ribnica

1. člen
V odloku o občinski inšpekciji, komunalnem nadzor-

stvu in občinskem redarstvu v Občini Ribnica (Uradni list
RS, št. 2/01) se spremeni četrti odstavek 12. člena, ki se
glasi:

O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Ribni-
ca, o pritožbi zoper obvestilo o prekršku in plačilni nalog, v
skladu z zakonom o prekrških, odloča pristojni sodnik za
prekrške.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-352-01-6/2000
Ribnica, dne 25. aprila 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.
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SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

1905. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena statuta
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št.
18/99) je Občinski svet na 28. redni seji, dne 28. 3. 2002,
na predlog odbora za negospodarstvo Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postop-

ki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofi-
nanciranje programov športa v Občini Sveti Andraž v Sloven-
skih goricah.

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih špor-
tnih aktivnosti. Materialne in prostorske pogoje v skladu s
tem pravilnikom zagotavlja občina,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 te-
dnov v letu,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini.

3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizaci-

je, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa.

4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih

financ sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja:
– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina.
2. Šport v društvih:
– šport mladih (osnovna dejavnost – redna vadba),
– šport mladih (šport za dosežek – selektivni),
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– tekmovalni šport (športniki registrirani pri nacionalni

panožni športni zvezi in tekmujejo v uradnem tekmovalnem
sistemu nacionalnih panožnih zvez),

– vrhunski šport (naziv podeli Olimpijski komite Slove-
nije).

3. Šport invalidov in upokojencev
4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
5. Promocijska dejavnost
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem
7. Športne prireditve

5. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov, navedenih v

4. členu tega pravilnika, se zagotavljajo še sredstva za delo-
vanje komisije za šport pri Občinskem svetu občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, ki povezuje oziroma usklajuje
programe izvajalcev športa v občini.

Komisijo sestavljajo: predstavnik občinske uprave, član
občinskega sveta ter predsedniki oziroma člani športnih
društev v občini. Komisija na svoji prvi seji izmed sebe izvoli
predsednika komisije.

6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi

župan Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, komisija
za šport pri občinskem svetu zbere, obdela in pripravi pre-
dlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sred-
stev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja
proračun občine. Komisija za šport predlog delitve razpolo-
žljivih sredstev predlaga v potrditev Občinskemu svetu obči-
ne Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

7. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov znaša do

1% primerne porabe in je odvisna od vsakoletnih razpoložlji-
vih sredstev v občinskem proračunu za področje športne
dejavnosti.

8. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja

in porabe dodeljenih sredstev opravlja nadzorni odbor Obči-
ne Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

9. člen
Župan sklene pogodbe z izvajalci programov. Sredstva

se nakazujejo pogodbenim izvajalcem programov direktno
po dvanajstinah. Pogodbe opredeljujejo realizacijo progra-
mov in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci progra-
mov morajo po opravljenih nalogah oziroma časovnih raz-
dobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov športa,
predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti komisija
za šport.

10. člen
Sofinanciranje vzdrževanja in izgradnja športnih objek-

tov ni predmet pravilnika, ampak se ureja posebej.

II. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ŠPORTNIH
PROGRAMOV

11. člen
Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opre-

deljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vred-
nost točke po posameznih programih se določi po spreje-
tem proračunu za vsako leto posebej do višine 1% od pri-
merne porabe. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se
programi sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za prete-
klo leto.

1. Šport otrok in mladine
1.1 Predšolska mladina (otroci do 7 let)
Sofinancira se:
– redna vadba skupin pod strokovnim vodstvom (50-

urni program, skupina = 15 udeležencev)
– izvajanje programa športne značke I. stopnje (propa-

gandni material)
1.2 Osnovnošolska mladina
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Financirajo se tekmovanja ŠŠD. Število tekmovanj, ude-
ležba na tekmovanjih in število udeležencev se določa za
vsako šolsko leto posebej.

2. Šport v društvih
2.1 Šport mladih – osnovna dejavnost, redna vadba
Sofinancirajo se programi:
– redne vadbe mladine do 7 let (50-urni programi re-

dne vadbe),
– redne vadbe mladine do 15 let (80-urni programi

redne vadbe),
– redne vadbe mladine do 19 let (80-urni programi

redne vadbe).
2.2 Šport mladih – selektivni šport (šport za dosežke)
Sofinancirajo se programi redne vadbe v kategorijah:
– cicibani/cicibanke (120-urni programi redne vadbe),
– mlajši dečki/deklice (140-urni programi redne vad-

be),
– starejši dečki/deklice (180-urni programi redne vad-

be),
– mlajši mladinci/mladinke (220-urni programi redne

vadbe),
– starejši mladinci/mladinke (240-urni programi redne

vadbe).
V kategoriji mlajši mladinci/mladinke in starejši mladin-

ci/mladinke se glede na tekmovalni uspeh ekipe upošteva
ustrezen korekcijski faktor.

Minimalno število udeležencev v posamezni športni pa-
nogi se določi na podlagi normativov nacionalnih panožnih
zvez.

Programe optimalnega števila udeležencev obravnava
in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej komisija
za šport.

2.3 Športno rekreativna dejavnost odraslih
To dejavnost si občani plačujejo sami. V okviru danih

možnosti se sofinancira:
– organizacija množičnih športno rekreativnih priredi-

tev,
– strokovno vodstvo skupin redne vadbe (80-urni pro-

gram, min. 10 udeležencev.
2.4.1 Tekmovalni šport – ekipno
Sofinancira se:
– redna vadba ekip vključenih v tekmovalni sistem (240-

urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – IV. liga po rangu (240-

urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – III. liga po rangu (320-

urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – II. liga po rangu (400-

urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – I. liga po rangu (480-

urni program redne vadbe).
Programe optimalnega števila udeležencev obravnava

in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej odbor za
negospodarstvo ali zveza.

2.4.2 Individualni – šport
Minimalno število udeležencev v posamezni skupini

individualnih športnih panog za vrednotenje je 10. Kolikor je
dejansko število vadečih manjše, se pri vrednotenju število
točk procentualno zmanjša. Večje število udeležencev v
skupini (nad 10) se ne upošteva.

Zaradi neenakomerne razvitosti panog, tekmovalnih si-
stemov in števila sodelujočih, se pri izračunih upoštevajo
korekcijski faktorji, odvisno od ranga tekmovanja.

Individualne športne panoge, ki nastopajo v ekipnih
tekmovalnih sistemih, se smiselno obravnavajo in vrednotijo
kot kolektivne športne panoge. Programe optimalnega šte-

vila udeležencev in razvrstitev v kategorijo kakovostnega
individualnega športa, obravnava in sprejme za vsako pano-
go in vsako leto posebej odbor za negospodarstvo ali zveza.

2.4.3 Vrhunski šport (status kategoriziranih športnikov)
Kategoriziranim športnikom s strani Olimpijskega komi-

teja Slovenije se doda k osnovnemu programu:
– Športnik MLR (10% na osnovni program),
– Športnik DR (10% na osnovni program),
– Športnik PR (15% na osnovni program),
– Športnik MR (20% na osnovni program),
– Športnik SR (25% na osnovni program).
3. Šport invalidov in upokojencev
Šport invalidov in upokojencev se na predlog invalid-

skih organizacij oziroma društev upokojencev lahko sofinan-
cira iz proračunskih sredstev

4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Iz proračunskih sredstev se sofinancirajo stroški šola-

nja:
– amaterskim trenerjem,
– študentom Fakultete za šport, če vlogo posreduje

izvajalec športne dejavnosti, katere član je študent.
Sofinancirajo se stroški prijavnine oziroma kotizacije,

študentom Fakultete za šport pa dogovorjeni športni progra-
mi.

5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
Ob izvajanju športnih programov, za organizacijske do-

sežke, jubileje, se podeljujejo primerna priznanja v skladu s
pravilnikom o priznanjih.

6. Promocijska dejavnost
Sofinanciranje organizacije in izvedba akcij in prireditev

za popularizacijo športa in občine. Akcije in prireditve, ki se
sofinancirajo v okviru promocije, za vsako leto posebej potr-
di komisija za šport.

7. Športne prireditve
Sofinancira se organizacija in izvedba tekmovanj, ki so

namenjena promociji športne dejavnosti in večjemu številu
udeležencev. Število akcij in prireditev za vsako leto pose-
bej potrdi komisija za šport.

8. Prireditve v Občini
Sodelovanje in pomoč športnikov na prireditvah v obči-

ni (občinski praznik, sodelovanje pri organizaciji državnih
praznikov, ljudski prazniki – veselice).

12. člen
Iz proračunskih sredstev namenjenih za izvedbo šport-

nih programov, se v okviru možnosti zagotovijo sredstva za
sofinanciranje šahovskih društev in strelskega društva.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha delovati obstoječi

sistem financiranja športnih programov v Občini Sveti An-
draž v Slovenskih goricah.

14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2002.

Št. 65/02-480
Vitomarci, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih

goricah
Franci Krepša, dipl. inž. str. s. r.
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ŠENTJUR PRI CELJU

1906. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za
leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 113. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list
RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet občine Šentjur pri
Celju na 27. seji dne 25. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto

2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šentjur pri Celju

za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določi v naslednjih zneskih:
Po ekonomski klasifikaciji:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v 000 SIT

Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.761.873
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 955.938

70 DAVČNI PRIHODKI 788.636
700 Davki na dohodek in dobiček 694.219
703 Davki na premoženje 17.765
704 Domači davki na blago in storitve 76.652
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 167.302
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 4.500
711 Takse in pristojbine 9.202
712 Denarne kazni –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 81.900
714 Drugi nedavčni prihodki 71.700

72 KAPITALSKI PRIHODKI 23.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 9.000
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 14.000
73 PREJETE DONACIJE –

730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 782.935
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 782.935

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.821.371
40 TEKOČI ODHODKI 317.865

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 93.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 14.700

402 Izdatki za blago in storitve 173.460
403 Plačila domačih obresti 28.105
409 Rezerve 8.600

41 TEKOČI TRANSFERI 891.256
410 Subvencije 19.300
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 498.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 95.951
413 Drugi tekoči domači tansferi 277.505
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 600.250
420 Nakup in gradnja osnovih sredstev 600.250

43 INVSETICIJSKI TANSFERI 12.000
430 Investicijski transferi 12.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -59.498
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB v 000 SIT

Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
( 750+751+752) 85.498

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 13.200
751 Prodaja kapitalskih deležev 72.298
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) –

44 POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba srestev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) 85.498

C) RAČUN FINANCIRANJA v 000 SIT

Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje –

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 26.000
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 26.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –

X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX=-III.) 59.498

Po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračunske
porabe

Splošni del občinskega proračuna – odhodki sestavlje-
ni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske po-
rabe, in posebni del, sestavljene po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupine
kontov ter načrt razvojnih programom so priloga temu
odloku.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne-

ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega podro-
čja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

5. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih

financah,
2. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi odloka o

ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 67/01)
3. sklad za razvoj drobnega gospodarstva Občine Šen-

tjur pri Celju, ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi
proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 67/01).

Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
8,600.000 tolarjev.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do zakonske višine.

Obseg poroštev občine za izpolnjevanje obveznosti jav-
nih zavodov in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Šentjur pri Celju, v letu 2002 ne sme preseči skupne
višine glavnic z zakonom določene višine.

7. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lah-

ko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne zakonske višine.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjur pri

Celju v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.

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

nem listu Republike Slovenije (ali uradnem glasilu občine).

Št. 004–3/02–100
Šentjur pri Celju, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1859. Odlok o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

Republike Slovenije 3825

1860. Odlok o imenovanju petih članov Sveta RTV Slo-
venija 3825

1861. Odlok o imenovanju petih članov Nadzornega od-
bora RTV Slovenija 3825

1862. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta
za telekomunikacije 3826

1863. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
poslovnik 3826

VLADA
1864. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o dolo-

čitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za
namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z
mlekom in mlečnimi izdelki 3826

1865. Odločba o imenovanju Marte Durnik Vukelić 3826

MINISTRSTVA
1866. Odredba o spremembah odredbe o določitvi

števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov
v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in
tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih 3827

1867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izvrševanju pripora 3827

1868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v
plačilne razrede 3830

1869. Pravilnik o načinu dela Strokovnega sveta za pre-
skrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi 3830

1870. Odločba o priznanju veljavnosti ES listinam o
skladnosti in preskusnim poročilom, izdanim v
skladu z zahtevami direktive ES o tlačni opremi 3832

USTAVNO SODIŠČE
1871. Odločba o ugotovitvi neskladnosti uredbe o go-

jenju navadne konoplje z ustavo z učinkom raz-
veljavitve in o razveljavitvi določb o prekršku 3874

1872. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986
- 1990 - 2000 območje Livade-1999 in o odpravi
odloka o zazidalnem načrtu Livade II 3875

1873. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Državnega
zbora po 13. členu zakona o postopku za usta-
novitev občin ter za določitev njihovih območij 3878

BANKA SLOVENIJE
1874. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo

in obtok 3888

1875. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 6. 5. do 12. 5. 2002 3889
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

1876. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2002 3899

1877. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3900

BLED

1878. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za središče Bleda 3900

1879. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Bled 3901

BREZOVICA

1880. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 2001 3903

1881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o po-
možnih objektih 3904

1882. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Ob-
čini Brezovica 3904

BREŽICE

1883. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2002 3907

CANKOVA

1884. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cankova za leto 2001 3910

1885. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2002 3910

CERKNICA

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o po-
možnih objektih, napravah in drugih posegih v pro-
stor v Občini Cerknica, za katere ni potrebno lo-
kacijsko dovoljenje 3912

DOBJE

1887. Odlok o komunalnih taksah v Občini Dobje 3912

DOBREPOLJE

1888. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrepolje 3915

GORENJA VAS – POLJANE

1889. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2001 3915

KRŠKO

1890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Krško za leto 2001 3916

1891. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in
drugih posegov v prostor na območju Občine
Krško, za katere ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje 3917

LOŠKI POTOK

1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Loški Potok za leto 2001 3919

1893. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-
čami v Občini Loški Potok 3920

1894. Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževa-
nju čistoče javnih površin 3924

ODRANCI

1895. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine
Odranci za leto 2001 3926

1896. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2002 3926

1897. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delov-
nem področju Občinske uprave občine Odranci 3928

1898. Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje in
upravljanje sistema CATV na območju Občine
Odranci 3928

1899. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Odranci 3929

1900. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občin-
ske uprave občine Odranci 3930

OSILNICA

1901. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Osilnica 3930

1902. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Osilnica 3931

PREVALJE

1903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prevalje za leto 2001 3932

RIBNICA

1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ob-
činski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in ob-
činskem redarstvu v Občini Ribnica 3932

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

1905. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Ob-
čini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 3933

ŠENTJUR PRI CELJU

1906. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za
leto 2002 3937
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Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI SKD 2002 Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Pravkar izšlo

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI SKD 2002
Od leta 1997 je Standardna klasifikacija dejavnosti, ukrojena po evropskih merilih, tudi na slovenskih tleh
statistični nacionalni standard pri evidentiranju, zbiranju, analiziranju in drugih oblikah obdelovanja podatkov.
Kako širok krog ljudi mora brskati po tej klasifikaciji, pove že podatek, da brez navedbe postavk posameznih
dejavnosti ni vpisa v sodni register, brez tega vpisa pa gopodarske družbe in drugi subjekti ne obstajajo.

Vstop v poslovno življenje pravnih oseb ponuja prav Standardna klasifikacija dejavnosti. V posebni publikaciji,
ki jo je založba Uradni list Republike Slovenije ponovno izdala skupaj s Statističnim uradom Republike
Slovenije, niso na pregleden način objavljeni le klasifikacijski podatki, temveč tudi mnogi drugi avtorski
prispevki strokovnjakov, ki olajšajo spoznavanje tega področja. Veliko pove poglavje z naslovom Metodološka
pojasnila, pomoč pri ažuriranju podatkov ponuja pregled novosti, uveljavljenih v letu 2002, pojasnila k SKD
2002 so natisnjena na modrih straneh, tako da je prijaznejše brskanje po knjigi.

Pri naročilu 10 izvodov založba kupcem podari 11. izvod SKD 2002.

Cena 5859 SIT z DDV 10582
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