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DRŽAVNI ZBOR
432. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu

s 17. členom zakona o volitvah v državni zbor
postane poslanec za preostanek mandatne
dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92, 15/94 – ZustS, 19/94 – ZSS in 44/94 – odl.
US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. 1.
2003 sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se poslanski mandat dr. Radu Bohincu, rojene-
mu 23. julija 1949, stanujočemu Hacetova 9, Ljubljana.

Št. 020-02/92-27/148
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

433. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu s 14. členom zakona o
poslancih

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92, 15/94 – ZustS, 19/94 – ZSS in 44/94 –
odl. US) se je Državni zbor Republike Slovenije seznanil z
naslednjim

S K L E P O M

Dr. Rado Bohinc, ki opravlja funkcijo ministra za notra-
nje zadeve, v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o
poslancih ne more opravljati funkcije poslanca.

Št. 020-02/92-27/148
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

434. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu
s 14. členom zakona o poslancih opravlja
funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja
funkcijo v vladi

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92, 15/94 – ZustS, 19/94 – ZSS in 44/94 –
odl. US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. 1. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

V času dokler poslanec dr. Rado Bohinc, ki opravlja
funkcijo ministra, v skladu s prvim odstavkom 14. člena
zakona o poslancih ne more opravljati funkcije poslanca,
opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena
navedenega zakona, od današnjega dne Jerica Mrzel, roje-
na 11. aprila 1945, stanujoča Stritarjeva 7, Ljubljana.

Št. 020-02/92-27
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
435. Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena zakona o pomi-
lostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi

1. člen
Kazenski pregon se odpusti

Frančišku Galetu, roj. 20. 12. 1937 v Turjaku, se od-
pusti kazenski pregon zaradi kaznivega dejanja sklenitve
škodljive pogodbe po 130. členu KZ RS.

Simonu Lebanu, roj. 7. 3. 1967 v Šempetru pri Gorici,
se odpusti kazenski pregon zaradi kaznivega dejanja nedo-
voljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi
po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 310. člena
KZ RS.
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2. člen
Izrečena kazen zapora se zniža

Leopoldu Husuju, roj. 5. 11. 1923 v Laporju, se kazen
7 let zapora zniža za 6 mesecev.

Ivanu Trontlju, roj. 29. 6. 1934 v Mali vasi, Občina
Grosuplje, se kazen 6 let zapora zniža za 6 mesecev.

Št. 725-02-1/2003-1
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.

Predsednik
Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.

436. Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izda-
jam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Hašemitski kraljevini Jordaniji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji s sedežem v
Kairu imenujem Mitjo Drobniča.

Št. 001-09-3/03
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Predsednik
Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.

VLADA
437. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o

ukrepih proti UNITA (Angola)

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Ura-
dni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti uredbe o ukrepih

proti UNITA (Angola)

1. člen
Z začetkom veljavnosti te uredbe preneha veljati ured-

ba o ukrepih proti UNITA (Angola) (Uradni list RS, št. 79/01).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-7
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

438. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ukrepih proti Talibanom (Afganistan)

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Ura-
dni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih

proti Talibanom (Afganistan)

1. člen
V uredbi o ukrepih proti Talibanom (Afganistan) (Ura-

dni list RS, št 79/01 in 33/02) se za 5. členom doda nov
5.a člen, ki se glasi:

“5.a člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristoj-

no za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe
pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi
prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 3. člena ter
prvega in drugega odstavka 5. člena te uredbe, vključno s
podatki o stanju denarnih sredstev ali drugega finančnega
premoženja Talibanov in pravnih oseb s sedežem na ozem-
lju Afganistana pod nadzorom Talibanov na dan uveljavitve te
uredbe.

(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristoj-
nemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu stori-
tve dejanj iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka
3. člena ter iz prvega in drugega odstavka 5. člena te
uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.”

2. člen
V drugem odstavku 6. člena se “katero koli od dejanj”

nadomesti s “prekršek”.

3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

“7.a člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu,
pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih po-
datkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (5.a člen te
uredbe).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.
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(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.”

4. člen
(1) V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo

pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in če gre za
vojaško orožje in opremo, pristojna organizacijska enota
ministrstva, pristojnega za obrambo.”

(2) V 8. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz

prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrs-
tvo, pristojno za zunanje zadeve.”

5. člen
Točka B Priloge 1 se dopolni z naslednjim besedilom:
“1. The Aid Organization of Ulema (a.k.a. Al Rashid

Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rasheed
Trust); Pakistan, dodatni naslovi za Al Rashid Trust:

– Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4,
Karači, Pakistan, tel. 6683301, tel. 0300-8209199, faks
6623814

– 302b-40, Good Earth Court, nasproti Pia Planitari-
um, Block 13a, Gulshan – I Iqbal, Karači, tel. 4979263

– 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Kara-
či, tel. 5872545

– 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti
Jang Building, Karači, Pakistan, tel. 2623818-19

– Jamia Masjid, Suleiman Park, Bequm Pura, Lahore,
Pakistan, tel. 042-6812081

2. NASREDDIN, Ahmed Idris (tudi NASREDDIN, Ah-
mad I.; tudi NASREDDIN, Hadj Ahmed; tudi NASREDDINE,
Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija;
1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švica; Piazzale Bianca-
mano, Milano, Italija; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maro-
ko; datum rojstva: 22. november 1929; kraj rojstva: Adi
Ugri, Etiopija; italijanska davčna št.: NSRDRS29S22Z315Y

3. ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (tudi ES SAYED,
Kader); datum rojstva 26. december 1962; kraj rojstva:
Egipt; naslov: Via del Fosso di Centocelle n.66, Rim, Italija;
italijanska davčna št. SSYBLK62T26Z336L

4. AL-FAWAZ, Khalid (tudi AL-FAUWAZ, Khaled; AL-
FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ,
Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); datum
rojstva: 25. avgust 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road,
London NW2 7BR, Velika Britanija

5. AL-MASRI, Abu Hamza (tudi AL-MISRI, Abu Hamza);
datum rojstva 15. april 1958; 9 Alboume Road, Shepherds
Bush, London W12 OLW, Velika Britanija; 8 Adie Road,
Hammersmith, London W6 OPW, Velika Britanija

6. BEN HENI, Lased; datum rojstva 5. februar 1969;
kraj rojstva: Libija

7. AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (tudi AOUADI,
Mohamed Ben Belkacem); DOB 12/11/1974; POB Tunizi-
ja; naslov: Via A. Masina n. 7, Milano, Italija; italijanska
davčna št. DAOMMD74T11Z352Z

8. BOUCHOUCHA, Mokhtar (tudi BUSHUSHA, Mok-
htar); datum rojstva 13. oktober 1969; kraj rojstva: Tunizija;
naslov: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italija; italijan-
ska davčna št. BCHMHT69R13Z352T

9. CHARAABI, Tarek (a.k.a. SHARAABI, Tarek); datum
rojstva 31. marec 1970; kraj rojstva: Tunizija; naslov: Viale
Bligny n.42, Milano, Italija; italijanska davčna št.
CHRTRK70C31Z352U

10. ESSID, Sami Ben Khemais; datum rojstva 10. fe-
bruarja 1968; POB Tunizija; naslov: Via Dubini n. 3, Gallara-
te (VA), Italija; italijanska davčna št. SSDSBN68B10Z352F

11. ADEL BEN SOLTANE, Via Latisana n. 6, Milano,
Italija, datum rojstva: 14. julij 1970; kraj rojstva: Tunis, Tuni-
zija; italijanska davčna številka: BNSDLA70L14Z352B

12. NABIL BENATTIA, datum rojstva: 11. maja 1966;
kraj rojstva: Tunis, Tunizija

13. YASSINE CHEKKOURI, datum rojstva: 6. oktober,
1966; kraj rojstva: Safi, Maroko

14. RIADH JELASSI, datum rojstva: 15. december
1970; kraj rojstva Tunizija

15. MEHDI KAMMOUN, Via Masina n.7, Milano, Itali-
ja; kraj rojstva: 3. april 1968; kraj rojstva: Tunis, Tunizija;
italijanska davčna številka: KMMMHD68D03Z352N

16. SAMIR KISHK, datum rojstva: 14. maj 1955; kraj
rojstva: Gharbia, Egipt

17. TAREK BEN HABIB MAAROUFI, datum rojstva:
23. november l965; kraj rojstva: Ghardimaou, Tunizija

18. ABDELHALIM REMADNA, datum rojstva: 2. april
1966; kraj rojstva: Bistra, Alžirija

19. MANSOUR THAER, datum rojstva: 21. marec
1974; kraj rojstva: Bagdad, Irak

20. LAZHAR BEN MOHAMMED TLILI, Via Carlo Porta
n. 97, Legnano, Italija; datum rojstva: 26. marca 1969; kraj
rojstva: Tunis, Tunizija; italijanska davčna številka:
TLLLHR69C26Z352G

21. HABIB WADDANI, Via unica Borighero n. 1, San
Donato M.se (MI), Italija; datum rojstva: 10. junij 1970; kraj
rojstva: Tunis, Tunizija; italijanska davčna številka:
WDDHBB70H10Z352O

22. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (prej znana kot
Akida Islamic Bank International Limited); (prej znana kot
Iksir International Bank Limited); C/o Arthur D. Hanna &
Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahami; P.O. Box
N-4877, Nassau, Bahami

23. AKIDA INVESTMENT CO. LTD (tudi Akida Inves-
tment Company Limited); (prej znana kot Akida Bank Pri-
vate Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10
Deveaux Street, Nassau, Bahami; P.O. Box N-4877, Nas-
sau, Bahami

24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING
LIMITED (tudi Nasreddin Group International Holdings Limi-
ted); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street,
Nassau, Bahami; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahami

25. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat,
219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turčija

26. NASCOTEX S.A., (tudi Industrie Generale De Fila-
ture Et Tissage) ; tudi Industrie Generale De Textile); KM 7
Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route
de Rabat, Tangiers, Maroko

27. NASREDDIN FOUNDATION (tudi Nasreddin Stif-
tung) ; C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein

28. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTA-
TE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (prej c/o
Astat Trust reg.)

29. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN
CHAMBER, (prej znana kot Gulf Office Assoc. Per Lo Svi-
luppo Comm. Ind. E Turis, Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La
Svizzera); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Švica

30. GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69,
20149 Milano, Italija; davčna št.: 07341170152; V.A.T. št.:
IT 07341170152

31. NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69,
20149 Milano, Italija; davčna št.: 08557650150; V.A.T.
št.: IT 08557650150
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32. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS
DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69,
20149 Milano, Italija ; davčna št.: 01406430155 ; V.A.T.
št.: IT 01406430155

33. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liec-
htenstein; (formerly c/o Asat Trust reg.)

34. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED
HOLDING (tudi Nasreddin International Group Ltd. Holding);
c/o/ Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso
Sempione 69, 20149 Milano, Italija

35. WA’EL HAMZA JULAIDAN (tudi Wa’il Hamza Julai-
dan; Wa’el Hamza Jalaidan; Wa’il Hamza Jalaidan; Wa’el
Hamza Jaladin; Wa’il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Mada-
ni); datum rojstva: 22. januar 1958; kraj rojstva: Al-Madi-
nah, Saudska Arabija; saudski potni list št.: A-992535

36. THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT
(tudi The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turki-
stan Islamic Party of Allah)

37. EL MOTASSDEQ, MOUNIR, datum rojstva: 3. april
3, 1974; kraj rojstva: Marakeš/Maroko; državljanstvo: ma-
roško, potni list, št. H 236483 (izdalo maroško veleposla-
ništvo v Berlinu n 24. oktobra 2000); prebiva na naslovu
21073 Hamburg, Göschenstrasse 13

38. BINALSHIBH, RAMZI MOHAMED ABDULLAH (tu-
di Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; tudi Bin Al
Shibh, Ramzi); datum rojstva: 1. maj 1972; POB:
Hadramawt/Jemen; državljanstvo: jemensko; št. potnega
lista: 00085243 (izdan 12. novembra 1997 v Sanaa/Je-
men); tudi Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, datum rojstva:
16. september 1973; kraj rojstva: Kartum, Sudan; držav-
ljanstvo: sudansko

39. BAHAJI, SAID, datum rojstva: 15. julij 1975; kraj
rojstva: Haselünne/Spodnja Saška/Nemčija; državljanstvo:
nemško; začasni potni list št. 28642163 (izdalo mesto Ham-
burg); nekoč prebival na naslovu: Bunatwiete 23, 21073
Hamburg/Nemčija

40. ESSABAR, ZAKARYA, datum rojstva: 13. april
1977; kraj rojstva: Essaouria/Maroko, E 189935; držav-
ljanstvo: maroško; potni list št. M 271351 (izdalo maroško
veleposlaništvo v Berlinu dne 24. oktobra 2000); po evi-
denci prebiva na naslovu Dortmunder Strasse 38, 22419
Hamburg/Nemčija

41. JEMAAH ISLAMIYAH, mreža v jugovzhodni Aziji
(tudi Jema’ah Islamiyah; tudi Jemaah Islamiya; tudi Jemaah
Islamiah; tudi Jamaah Islamiyah; tudi Jama’ah Islamiyah),
ustanovil jo je pokojni Abdullah Sungkar

42. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF), tudi Fon-
dation Secours Mondial (FSM). Urad v ZDA na naslovu:
9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455,
ZDA, P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA. Dru-
gi uradi: Fondation Secours Mondial (tudi Secours mondial
de France (SEMONDE), tudi Fondation Secours Mondial –
Belgique a.s.b.l., tudi Fondation Secours Mondial vzw, tudi
FSM, tudi Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., tudi Fon-
dation Secours Mondial – Kosova, tudi Fondation Secours
Mondial “World Relief”). Dodatni naslovi: 1) 49 rue du Laza-
ret, 67100 Strasbourg, Francija, 2) Vaatjesstraat, 29, 2580
Putte, Belgija; 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek,
Bruselj, Belgija; 4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Bruselj,
Belgija; 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo,
BIH; 6) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, BIH;
7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; 8) Ylli
Morina Road, Djakovica, Kosovo; 9) Rruga e Kavajes, stav-
ba št. 3, stanovanje št. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanija;
10) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad,
Pakistan; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4,
Sirinevler, Turkey; druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan,

Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija,
Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Kašmir,
Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija and
Sirija. Identifikacijska številka zveznega uslužbenca ZDA
(U.S. Federal Employer Identification Number): 36-
3804626. V.A.T. Številka: BE 454,419,759

43. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
(tudi Al Bir Al Dawalia, BIF, BIF-USA, Mezhdunarodnyj
Blagotvoritel’nyl Fond). Identifikacijska št. zaposlenega (Em-
ployee Identification Number) (ZDA) 363823186. Lokacije
v ZDA: 1) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois,
60453 ZDA; 2) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 ZDA;
3) (nekoč na lokaciji) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W,
Palos Hills, Illinois, 60465 ZDA; 4) (nekoč na lokaciji) 20-
24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102
ZDA. Druge lokacije: 1) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azer-
bajdžan; 2) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbajdžan; 3)
Sarajevo, BIH; 4) Zenica, BIH; 5) (zadnji znani naslov) 3
King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Kanada; 6)
(zadnji znani naslov) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga,
Ontario, L4Y 4G2 Kanada; 7) (zadnji znani naslov) 2465
Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kana-
da; 8) Ottawa, Kanada; 9) Grozni, Čečenija; 10) 91 Paihon-
ggou, Lanzhou, Gansu, Kitajska 730000; 11) Hrvatov 30,
41000, Zagreb, Hrvaška; 12) Makhachkala, Dagestan; 13)
Duisi, Gruzija; 14) Tbilisi, Gruzija; 15) Nazran, Ingušetija;
16) Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Nizozem-
ska; 17) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islama-
bad, Pakistan; 18) P.O. Box 1055, Pešavar, Pakistan; 19)
Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Rusija 113149; 20)
Ulitsa Oktyabr’skaya, dom. 89, Moskva, Rusija 127521;
21) P.O. Box 1937, Kartum, Sudan; 22) P.O. Box 7600,
Jeddah 21472, Saudska Arabija; 23) P.O. Box 10845,
Riyadh 11442, Saudska Arabija; 24) Dushanbe, Tadžiki-
stan; 25) Velika Britanija. Druge lokacije aktivnosti BIF: 1)
Afganistan; 2) Bangladeš; 3) Gaza Strip; 4) BIH; 5) Jemen

44. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND (tudi. Be-
nevolent International Fund). Lokacije: 1) (zadnji znani naslov)
2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A
3P2 Kanada; 2) (zadnji znani naslov) P.O. Box 1508, Station
B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada; 3) (zadnji znani
naslov) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo,
Ontario, N2J 4V1 Kanada; 4) (zadnji znani naslov) 92 King
Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada

45. TUNISIAN COMBATANT GROUP (tudi Groupe
Combattant Tunisien)

46. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP (tu-
di Groupe Islamique Combattant Marocain).”

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-5
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

439. Uredba o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Ura-
dni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije
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U R E D B O
o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji

1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega

sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepove-
di in ukrepe proti Eritreji in Etiopiji.

2. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške

opreme, določene z uredbo o oborožitvi, vojaški opremi,
specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Ura-
dni list RS, št. 76/00) v Eritrejo in Etiopijo.

(2) Prepovedano je zagotavljanje tehnične pomoči in
usposabljanja v zvezi z dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali
uporabo orožja in vojaške opreme iz prvega odstavka tega
člena, ki sta namenjena Eritreji in Etiopiji.

(3) Prodaja ali dobava iz prvega odstavka tega člena
zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike
Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali leta-
lom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit tak-
šnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.

3. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristoj-

no za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe
pisno obvestiti o vseh ukrepih (odstop od pogodbe, ustavi-
tev dobave, odstop od pogajanj, preklic naročila ipd.), ki so
jih izvedle na podlagi prvega in drugega odstavka 2. člena
te uredbe.

(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristoj-
nemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu stori-
tve dejanj iz prvega in drugega odstavka 2. člena te uredbe
v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.

4. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– prodaja ali dobavlja orožje in vojaško opremo v Eri-

trejo in Etiopijo (prvi odstavek 2. člena te uredbe);
– zagotavlja tehnično pomoč in usposabljanje v zvezi z

dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo orožja in voja-
ške opreme (drugi odstavek 2. člena te uredbe).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

5. člen
Za prekršek iz 4. člena te uredbe se poleg denarne

kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je pred-
met prekrška, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja
prekrške.

6. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrs-
tvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisa-
nih podatkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (3. člen te
uredbe).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo

pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in Ministrstvo
za obrambo.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka sme-
jo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenje-
ni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz
prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrs-
tvo, pristojno za zunanje zadeve.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-9
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

440. Uredba o ukrepih proti Somaliji

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Ura-
dni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o ukrepih proti Somaliji

1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega

sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepove-
di in ukrepe proti Somaliji.

2. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške

opreme, določene z uredbo o oborožitvi, vojaški opremi,
specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Ura-
dni list RS, št. 76/00) v Somalijo.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za zaščit-
na oblačila, vključno z jopiči protiletalskega topništva in vo-
jaškimi čeladami, ki jih v Somalijo izključno za osebno upo-
rabo začasno izvozi osebje Združenih narodov, predstavniki
medijev ter delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvoj-
nimi zadevami ter pridruženo osebje vseh naštetih oseb.
Ravno tako se prepoved iz prvega odstavka tega člena ne
nanaša na dobavo nesmrtonosne vojaške opreme za upora-
bo v humanitarne ali zaščitne namene.

(3) Prodaja ali dobava iz prvega odstavka tega člena
zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike
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Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali leta-
lom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit tak-
šnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.

3. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristoj-

no za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe
pisno obvestiti o vseh ukrepih (odstop od pogodbe, ustavi-
tev dobave, odstop od pogajanj, preklic naročila ipd.), ki so
jih izvedle na podlagi prvega odstavka 2. člena te uredbe.

(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristoj-
nemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu stori-
tve dejanj iz prvega odstavka 2. člena te uredbe v roku 48
ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.

4. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki prodaja ali
dobavlja orožje in vojaško opremo v Somalijo (prvi odstavek
2. člena te uredbe).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

5. člen
Za prekršek iz 4. člena te uredbe se poleg denarne

kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je pred-
met prekrška, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja
prekrške.

6. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu,
pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih po-
datkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (3. člen te ured-
be).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo

pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in Ministrstvo
za obrambo.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka sme-
jo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenje-
ni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz
prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrs-
tvo, pristojno za zunanje zadeve.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-12
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

441. Uredba o ukrepih proti Liberiji

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Ura-
dni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o ukrepih proti Liberiji

1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega

sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepove-
di in ukrepe proti Liberiji.

2. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške

opreme, določene z uredbo o oborožitvi, vojaški opremi,
specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Ura-
dni list RS, št. 76/00) v Liberijo.

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za
zaščitna oblačila, vključno z jopiči protiletalskega topništva
in vojaškimi čeladami, ki jih v Liberijo izključno za osebno
uporabo začasno izvozi osebje Združenih narodov, pred-
stavniki medijev ter delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi
in razvojnimi zadevami ter pridruženo osebje vseh naštetih
oseb.

(3) Prepovedano je zagotavljanje tehnične pomoči in
usposabljanja v zvezi z dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali
uporabo orožja in vojaške opreme iz prvega odstavka tega
člena, ki sta namenjena Liberiji.

(4) Prepovedi iz prvega in tretjega odstavka tega člena
ne veljata za prodajo ali dobavo nesmrtonosne vojaške opre-
me, ki je namenjena izključno za humanitarne in zaščitne
namene.

(5) Prodaja ali dobava iz prvega odstavka tega člena
zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike
Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali leta-
lom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit tak-
šnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.

(6) Prepoveduje se uvoz surovih diamantov iz Liberije v
Republiko Slovenijo.

3. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristoj-

no za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe
pisno obvestiti o vseh ukrepih (odstop od pogodbe, ustavi-
tev dobave, odstop od pogajanj, preklic naročila ipd.), ki so
jih izvedle na podlagi prvega, tretjega in šestega odstavka
2. člena te uredbe.

(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristoj-
nemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu stori-
tve dejanj iz prvega, tretjega in šestega odstavka 2. člena te
uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
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4. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– prodaja ali dobavlja orožje in vojaško opremo v Libe-

rijo (prvi odstavek 2. člena te uredbe);
– zagotavlja tehnično pomoč in usposabljanje v zvezi z

dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo orožja in voja-
ške opreme (tretji odstavek 2. člena te uredbe);

– uvaža surove diamante iz Liberije v Republiko Slove-
nijo (šesti odstavek 2. člena te uredbe).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

5. člen
Za prekršek iz 4. člena te uredbe se poleg denarne

kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je pred-
met prekrška, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja
prekrške.

6. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu,
pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih po-
datkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (3. člen te ured-
be).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo

pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in Ministrstvo
za obrambo.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka sme-
jo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenje-
ni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz
prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrs-
tvo, pristojno za zunanje zadeve.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-8
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

442. Uredba o ukrepih proti Ruandi

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Ura-
dni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o ukrepih proti Ruandi

1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega

sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepove-
di in ukrepe proti Ruandi.

2. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške

opreme, določene z uredbo o oborožitvi, vojaški opremi,
specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Ura-
dni list RS, št. 76/00) v Ruando.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za prodajo
ali dobavo orožja in vojaške opreme vseh vrst vladi Ruande
skozi določene točke vstopa na ozemlje Ruande, ki jih dolo-
či vlada Ruande in jih pošlje generalnemu sekretarju OZN.

(3) Prodaja ali dobava iz prvega odstavka tega člena
zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike
Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali leta-
lom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit tak-
šnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.

3. člen
Prepoved iz prvega odstavka 2. člena te uredbe ne

velja za izvoz eksploziva za uporabo v humanitarnih progra-
mih razminiranja. V tem primeru je fizična ali pravna oseba,
ki bo opravila izvoz, dolžna pred tem pridobiti dovoljenje
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. Pred izdajo do-
voljenja mora ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, dobi-
ti soglasje Odbora Varnostnega sveta Organizacije Združe-
nih narodov, ki je ustanovljen v skladu z resolucijo
Varnostnega sveta št. 918 (1994).

4. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristoj-

no za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe
pisno obvestiti o vseh ukrepih (odstop od pogodbe, ustavi-
tev dobave, odstop od pogajanj, preklic naročila ipd.), ki so
jih izvedle na podlagi prvega odstavka 2. člena te uredbe.

(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pri-
stojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu
storitve dejanj iz prvega odstavka 2. člena te uredbe v roku
48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.

5. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki prodaja ali
dobavlja orožje in vojaško opremo v Ruando (prvi odstavek
2. člena te uredbe).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
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6. člen
Za prekršek iz 5. člena te uredbe se poleg denarne

kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je pred-
met prekrška, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja
prekrške.

7. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu,
pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih po-
datkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (4. člen te ured-
be).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo

pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in Ministrstvo
za obrambo.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka sme-
jo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenje-
ni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz
prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrs-
tvo, pristojno za zunanje zadeve

9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-10
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

443. Uredba o ukrepih proti Sierra Leone

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Ura-
dni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o ukrepih proti Sierra Leone

1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega

sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepove-
di in ukrepe proti Sierra Leone.

2. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške

opreme, določene z uredbo o oborožitvi, vojaški opremi,
specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Ura-
dni list RS, št. 76/01) v Sierra Leone.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za prodajo
ali dobavo orožja in vojaške opreme iz prejšnjega odstavka
vladi Sierra Leone skozi določene točke vstopa na ozemlje
Sierra Leone, ki jih določi vlada Sierra Leone in jih pošlje
generalnemu sekretarju Organizacije Združenih narodov.
Prepoved iz prejšnjega odstavka tudi ne velja za vojaško
opazovalno skupino gospodarske skupnosti zahodno afri-
ških držav (ECOMOG) ali za Organizacijo Združenih naro-
dov.

(3) Prodaja ali dobava iz prvega odstavka tega člena
zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike
Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali leta-
lom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit tak-
šnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.

(4) Prepoveduje se uvoz surovih diamantov iz Sierra
Leone v Republiko Slovenijo. Prepoved ne velja za uvoz
surovih diamantov, za katere je vlada Sierra Leone izdala
potrdilo o poreklu.

3. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristoj-

no za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe
pisno obvestiti o vseh ukrepih (odstop od pogodbe, ustavi-
tev dobave, odstop od pogajanj, preklic naročila ipd.), ki so
jih izvedle na podlagi prvega in četrtega odstavka 2. člena
te uredbe.

(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristoj-
nemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu stori-
tve dejanj iz prvega in četrtega odstavka 2. člena te uredbe
v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.

4. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– prodaja ali dobavlja orožje in vojaško opremo v Sier-

ra Leone (prvi odstavek 2. člena te uredbe) ali
– izvaža surove diamante iz Sierra Leone v Republiko

Slovenijo (četrti odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

5. člen
Za prekršek iz 4. člena te uredbe se poleg denarne

kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je pred-
met prekrška, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja
prekrške.

6. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu,
pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih po-
datkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (3. člen te ured-
be).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.
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(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo

pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in Ministrstvo
za obrambo.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka sme-
jo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenje-
ni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz
prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrs-
tvo, pristojno za zunanje zadeve.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-11
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ukrepih proti Iraku

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Ura-
dni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe

o ukrepih proti Iraku

1. člen
V uredbi o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 79/01)

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

“9.a člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristoj-

no za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe
pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi
prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena, prve-
ga in tretjega odstavka 5. člena, 6. člena ter prvega odstav-
ka 7. člena te uredbe, vključno s podatki o stanju denarnih
sredstev ali drugega finančnega premoženja iraške vlade in
pravnih oseb s sedežem v Iraku.

(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristoj-
nemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu stori-
tve dejanj iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3.
člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, 6. člena ter
prvega odstavka 7. člena te uredbe v roku 48 ur od takrat,
ko ugotovijo te podatke.”

2. člen
(1) V 10. členu določeni zneski denarnih kazni se

nadomestijo, in sicer:
– v drugem odstavku znesek od 300.000 do

1,500.000 tolarjev z 10.000 do 500.000 tolarjev;

– v tretjem odstavku znesek od 1,500.000 do
10,000.000 tolarjev z 25.000 do 5,000.000 tolarjev;

– v četrtem odstavku znesek 100.000 do 450.000
tolarjev z 10.000 do 150.000 tolarjev.

(2) V drugem odstavku 10. člena se “katero koli od
dejanj” nadomesti s “prekršek”.

(3) V četrtem odstavku 10. člena se “fizična oseba”
nadomesti s “posameznik”.”

3. člen
(1) V 11. členu določeni zneski denarnih kazni se na-

domestijo, in sicer:
– v prvem odstavku znesek od 5,000.000 do

30,000.000 tolarjev z 100.000 10,000.000 tolarjev;
– v drugem odstavku znesek od 300.000 do

1,500.000 tolarjev z 10.000 do 500.000 tolarjev;
– v tretjem odstavku znesek od 1,500.000 do

10,000.000 tolarjev z 25.000 do 5,000.000 tolarjev;
– v četrtem odstavku znesek 100.000 do 450.000

tolarjev z 10.000 do 150.000 tolarjev.
(2) V drugem odstavku 11. člena se “katero koli od

dejanj” nadomesti s “prekršek”.
(3) Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posa-
meznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.”

(4) V četrtem odstavku 11. člena se “fizična oseba”
nadomesti s “posameznik”.

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

“11.a člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu,
pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih po-
datkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (9.a člen te
uredbe).

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.”

5. člen
V 12. členu določen znesek denarne kazni 150.000

tolarjev se nadomesti z 25.000 tolarjev.

6. člen
(1) V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo

pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in Ministrstvo
za obrambo.”

(2) V 14. členu uredbe se doda tretji odstavek, ki se
glasi:

“(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz
prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrs-
tvo, pristojno za zunanje zadeve.”
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7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-6
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
445. Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in

izdatkih proračunov občin

Na podlagi 27. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US,
56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl.
US) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o poročanju občin o prejemkih in izdatkih

proračunov občin

1. člen
Ta pravilnik določa podatke o prejemkih in izdatkih

proračunov občin, ki jih morajo občine mesečno posredo-
vati Ministrstvu za finance.

2. člen
Občine morajo posredovati podatke, ki jih določata

poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev
in naložb ter računu financiranja (obrazec P) in poročilo o
odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta
v prilogi tega pravilnika in sta njegova sestavna dela.

3. člen
Občine morajo podatke iz prejšnjega člena posredova-

ti Ministrstvu za finance do 15. dne v mesecu za obdobje od
1. januarja tekočega leta do konca preteklega meseca teko-
čega leta.

Podatki morajo biti posredovani v pisni obliki in po
elektronskem mediju.

4. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o

poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih
terjatev in naložb in računu financiranja (Uradni list RS, št.
23/01).

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 36297/03
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.

Minister
za finance

dr. Dušan Mramor l. r.
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446. Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za
gozdni reprodukcijski material

Na podlagi šestega odstavka 13. člena, šestega od-
stavka 14. člena in drugega odstavka 25. člena zakona o
gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št.
58/02 in 85/02 - popravek) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni

reprodukcijski material

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa:
– vsebino in obliko potrdila o izvoru gozdnega repro-

dukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: potrdilo);
– podrobnejšo vsebino in obliko glavnih spričeval o

istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadalj-
njem besedilu: glavno spričevalo), pridobljenega iz posa-
meznih tipov gozdnih semenskih objektov;
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– postopek pridobitve glavnega spričevala;
– način vodenja zapisov v gozdnem semenskem ob-

jektu pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin ali
puljenk.

2. člen
(obrazec)

Obrazec iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika,
se:

– šteje za vlogo za pridobitev potrdila;
– uporablja za vodenje zapisov v gozdnem semenskem

objektu pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin
ali puljenk;

– šteje za potrdilo, ki se izda dobavitelju.

3. člen
(postopek pridobitve glavnega spričevala)

Postopek pridobitve glavnega spričevala se začne s
pisno vlogo dobavitelja za pridobitev potrdila, ki jo vloži pri
Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS).

Če dobavitelj ni lastnik gozdnega semenskega objekta
in mu lastnik ni odstopil pravice do pridobivanja za določen
ali nedoločen čas z notarsko overjeno pisno izjavo, mora
dobavitelj vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti tudi pisno
izjavo lastnika, solastnikov oziroma njihovega pooblaščenca
o odstopu pravice do enkratne pridobitve gozdnega repro-
dukcijskega materiala v gozdnem semenskem objektu.

ZGS pred začetkom pridobivanja gozdnega reproduk-
cijskega materiala preizkusi, ali:

– je vlogo vložila upravičena oseba,
– je dobavitelj vpisan v register dobaviteljev,
– se semenski objekt nahaja na seznamu gozdnih se-

menskih objektov v Republiki Sloveniji.
Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, ZGS s

sklepom zavrže vlogo.
Postopek za pridobitev glavnega spričevala za partijo,

pridobljeno v semenski plantaži, starših družine, klonu ali
klonski mešanici vodi Gozdarski inštitut Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: GIS), na način iz prvega, drugega, tretjega
in prejšnjega odstavka tega člena.

4. člen
(potrdilo)

Po končanem pridobivanju gozdnega reprodukcijske-
ga materiala izda ZGS potrdilo. Kopijo potrdila skupaj z
vlogo za njegovo pridobitev nemudoma pošlje GIS.

ZGS vodi evidenco o izdanih potrdilih ter izdela letno
poročilo o izdanih potrdilih, ki ga posreduje ministrstvu,
pristojnemu za gozdarstvo.

5. člen
(glavno spričevalo)

Za gozdni reprodukcijski material, pridobljen v skupini
semenjakov ali sestoju, se izda glavno spričevalo v obliki
obrazca iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za gozdni reprodukcijski material, pridobljen v semen-
ski plantaži ali starših družine, se izda glavno spričevalo v
obliki obrazca iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za gozdni reprodukcijski material, pridobljen iz klonov
ali klonske mešanice, se izda glavno spričevalo v obliki
obrazca iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen
(izdaja glavnih spričeval)

Glavna spričevala GIS izdaja dobavitelju, ki je vpisan v
register dobaviteljev, na podlagi podatkov iz potrdila ter po-
datkov iz seznama semenskih objektov.

Če GIS ugotovi, da pri pridobivanju gozdnega repro-
dukcijskega materiala, za katerega se vodi postopek izdaje
glavnega spričevala:

– niso bile upoštevane z odločbo določene usmeritve
za pridobivanje semenskega materiala, delov rastlin ali pu-
ljenk, ali

– niso bile upoštevane usmeritve za pridobivanje iz na-
črta gospodarjenja z gozdnim semenskim objektom, ali

– gozdni reprodukcijski material ni istoveten z odvzeti-
mi vzorci,

izdajo glavnega spričevala z odločbo zavrne.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odlo-

ča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
Glavno spričevalo se izpolni v dveh izvodih, od katerih

je prva stran izvoda izvirnik, ki ga prejme dobavitelj, druga
stran pa kopija, ki jo obdrži GIS. Dobavitelju se lahko na
njegovo pisno zahtevo izda tudi ena ali več kopij izvirnika.
Vsaka od izdanih kopij mora vsebovati navedbo, da gre za
kopijo, ki je enaka izvirniku.

V že podpisanem spričevalu se ne sme ničesar brisati,
dodajati ali spreminjati.

GIS vodi evidenco izdanih spričeval in izdela letno po-
ročilo o izdanih spričevalih, ki ga posreduje ministrstvu,
pristojnemu za gozdarstvo.

7. člen
(glavno spričevalo za mešano partijo)

Če želi dobavitelj pridobiti glavno spričevalo za meša-
no partijo, mora predhodno pridobiti potrdilo gozdarskega
inšpektorja o opravljenem nadzoru nad mešanjem gozdne-
ga reprodukcijskega materiala.

Potrdilo o nadzoru nad mešanjem gozdnega reproduk-
cijskega materiala se izda v obliki obrazca iz priloge 5, ki je
sestavni del tega pravilnika.

8. člen
(glavno spričevalo za zaloge)

Dobavitelju GIS izda glavno spričevalo za gozdni repro-
dukcijski material, pridelan pred 31. decembrom 2002 v
skladu z zakonom o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št.
42/73, 45/73 - popravek in 29/86), če je zaloge do 31.
januarja 2003 sporočil ministrstvu, pristojnemu za gozdar-
stvo.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-04-10/2002-2
Ljubljana, dne 21. januarja 2003.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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447. Pravilnik o programu usposabljanja Vodja
avtošole

Na podlagi sedmega odstavka 146. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98,
49/00, 61/00, 21/02 in 67/02) izdaja minister za šolstvo,
znanost in šport

P R A V I L N I K
o programu usposabljanja Vodja avtošole

1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme program

usposabljanja Vodja avtošole, katerega splošni del je pred-
lagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slo-
venije za poklicno in strokovno izobraževanje na 43. seji,
dne 10. novembra 2000.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena tega pravilnika objavi

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na svojih spletnih
straneh, lahko pa tudi v posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno-
veljaven.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-03-6/2003
Ljubljana, dne 22. januarja 2003.

Minister
za šolstvo, znanost in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

448. Pravilnik o programu usposabljanja
Učitelj/Učiteljica predpisov o varnosti cestnega
prometa

Na podlagi sedmega odstavka 146. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98,
49/00, 61/00, 21/02 in 67/02) izdaja minister za šolstvo,
znanost in šport

P R A V I L N I K
o programu usposabljanja Učitelj/Učiteljica

predpisov o varnosti cestnega prometa

1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme program

usposabljanja Učitelj/Učiteljica predpisov o varnosti cestne-
ga prometa, katerega splošni del je predlagal, posebni del
pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje na 44. seji, dne 1. decembra 2000.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena tega pravilnika objavi

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na svojih spletnih
straneh, lahko pa tudi v posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno-
veljaven.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-03-5/2003
Ljubljana, dne 22. januarja 2003.

Minister
za šolstvo, znanost in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

449. Pravilnik o programu usposabljanja Voznik
inštruktor/Voznica inštruktorica za motorno
vozilo kategorije A oziroma B oziroma C
oziroma D oziroma E

Na podlagi sedmega odstavka 146. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98,
49/00, 61/00, 21/02 in 67/02) izdaja minister za šolstvo,
znanost in šport

P R A V I L N I K
o programu usposabljanja Voznik

inštruktor/Voznica inštruktorica za motorno
vozilo kategorije A oziroma B oziroma C

oziroma D oziroma E

1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme program

usposabljanja Voznik inštruktor/Voznica inštruktorica za mo-
torno vozilo kategorije A oziroma B oziroma C oziroma D
oziroma E, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa
določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje na 44. seji, dne 1. decembra 2000.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena tega pravilnika objavi

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na svojih spletnih
straneh, lahko pa tudi v posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno-
veljaven.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-03-4/2003
Ljubljana, dne 22. januarja 2003.

Minister
za šolstvo, znanost in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

450. Pravilnik o izobraževalnem programu
praktičnega dela usposabljanja kandidatov za
voznike motornih vozil kategorije H

Na podlagi četrtega odstavka 142. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98,
49/00, 61/00, 21/02 in 67/02) izdaja minister za šolstvo,
znanost in šport
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P R A V I L N I K
o izobraževalnem programu praktičnega dela
usposabljanja kandidatov za voznike motornih

vozil kategorije H

1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraže-

valni program praktičnega dela usposabljanja kandidatov za
voznike motornih vozil kategorije H.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena tega pravilnika objavi

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na svojih spletnih
straneh, lahko pa tudi v posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno-
veljaven.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-03-3/2003
Ljubljana, dne 22. januarja 2003.

Minister
za šolstvo, znanost in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

451. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih
zadev

Na podlagi petega odstavka 38. člena zakona o druš-
tvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99) in 74.
člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02)
izdaja minister za zunanje zadeve

P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje

v javnem interesu na področju zunanjih zadev

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za pridobitev statusa druš-

tva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev
(v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu), posto-
pek za podelitev in prenehanje takšnega statusa ter vpis v
evidenco društev v javnem interesu.

2. člen
(1) O podelitvi statusa društva v javnem interesu odlo-

ča minister, pristojen za zunanje zadeve (v nadaljnjem bese-
dilu: minister).

(2) Status društva v javnem interesu se podeli za dobo
petih let.

II. KRITERIJI IN POGOJI ZA PODELITEV STATUSA
DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

3. člen
Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanja pre-

sega uresničevanje interesov njegovih članov in pomeni ne-

pridobitno delovanje v javnem interesu na področju zunanjih
zadev ter je od njegove ustanovitve preteklo najmanj 5 let,
lahko vloži predlog za podelitev statusa društva v javnem
interesu.

4. člen
Društvo deluje v javnem interesu na področju zunanjih

zadev, če poleg kriterijev iz prejšnjega člena tega pravilnika
hkrati izpolnjuje še naslednje pogoje:

– če je iz predloženega temeljnega akta društva razvi-
dno, da društvo opravlja javnokoristno dejavnost na podro-
čju zunanjih zadev,

– opravlja javnokoristno dejavnost tudi za nečlane druš-
tva in širšo javnost,

– pretežni del svojih prihodkov namenja za delovanje v
javno korist,

– je društvo ali njegov član prejemnik priznanj na lokal-
ni, državni ali mednarodni ravni ali je delovanje društva priz-
nano na drug način,

– če dejavnost ali naloge društva pretežno sodijo na
področje zunanjih zadev,

– dopolnjuje in razvija vsebine, povezane z zunanjimi
zadevami,

– omogoča pridobitev dodatnih strokovnih znanj za po-
sameznike,

– razvija projekte in programe na področju zunanjih
zadev,

– izdaja strokovne revije, periodiko ali knjižne publika-
cije.

5. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva,

ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, se
preverja vsakih pet let.

(2) Društvo, ki želi obdržati status, mora Ministrstvu za
zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) najka-
sneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve
statusa oziroma od zadnjega podaljšanja, vložiti predlog za
podaljšanje veljavnosti dovoljenja.

(3) Predlogu mora predložiti poročilo o delu in o finan-
čno-materialnem poslovanju v tem obdobju, če je društvo
spremenilo temeljni akt, pa tudi spremenjeni temeljni akt.

III. POSTOPEK ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVU

6. člen
(1) Predlogu za podelitev statusa mora društvo priložiti:
– temeljni akt društva,
– odločbo o registraciji društva,
– poročilo o delu društva za zadnje koledarsko leto,
– delovni program društva za tekoče koledarsko leto,
– poročilo o finančno-materialnem poslovanju društva,
– zapisnik oziroma sklep najvišjega organa društva o

vložitvi predloga za pridobitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu,

– utemeljitev predloga za pridobitev statusa.
(2) Minister vodi postopek in izda odločbo v skladu s

predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.

IV. VPIS V EVIDENCO

7. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so pridobila

status društev v javnem interesu.
(2) Podatki, vpisani v evidenco, so javni.
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8. člen
(1) Vpis v evidenco se opravi po dokončnosti odločbe

o podelitvi statusa društva v javnem interesu.
(2) V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa,
2. ime društva,
3. sedež društva (kraj, ulica in hišna številka),
4. številka in datum odločbe o podelitvi statusa,
5. številka in datum odločbe o izgubi statusa,
6. vzrok izgube statusa,
7. opombe.
(3) V evidenco se vpisujejo tudi spremembe podatkov

iz prejšnjega odstavka tega člena in datum sprememb.

V. PRENEHANJE STATUSA

9. člen
(1) Status društva v javnem interesu preneha:
– z iztekom roka, za katerega je bil status podeljen, če

društvo ne vloži predloga za podaljšanje statusa,
– če je društvo prenehalo obstajati,
– če se ugotovi, da je društvo spremenilo temeljni akt

oziroma svoje delovanje tako, da ne izpolnjuje več kriterijev
iz 3. člena tega pravilnika ali pogojev iz 4. člena tega pravil-
nika,

– če društvo predloži zahtevo, da ne želi več imeti
statusa društva v javnem interesu.

(2) O odvzemu statusa izda minister odločbo.
(3) Društvo se izbriše iz evidence, ko postane odloč-

ba o odvzemu statusa dokončna.

VI. KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 13/03-1310
Ljubljana, dne 20. januarja 2003.

dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister

za zunanje zadeve

452. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 201,89 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-

vilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti sta-
novanja (Uradni list RS, št. 117/02).

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-17/2003
Ljubljana, dne 15. januarja 2003.

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

453. Pravilnik o vodenju evidence javne
infrastrukture na področju kulture

Za izvrševanje 70. člena zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ministrica
za kulturo izdaja

P R A V I L N I K
o vodenju evidence javne infrastrukture

na področju kulture

1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa podatke, ki se vpisujejo

v evidenco javne infrastrukture na področju kulture, vsebino
in način vodenja evidence ter vpis in izpis iz evidence.

2. člen
Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za kulturo (v nada-

ljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo vodi evidenco v obliki računalniške baze

podatkov, katere sestavni del je zbirka sklepov pristojnih
organov o tem, katere nepremičnine s pripadajočo opremo
se štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture.

3. člen
Ministrstvo vodi evidenco nepremičnin s pripadajočo

opremo, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kul-
ture, na podlagi sklepov, ki jih predložijo organi, pristojni za
njihov sprejem.

4. člen
V evidenco se vpisujejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka sklepa, naziv pristojne-

ga organa, ki je sklep sprejel,
– datum objave, naziv in številka uradnega glasila,
– zemljiško knjižni podatki in morebitni naslov nepre-

mičnine,
– lastništvo,
– datum izbrisa,
– datum in zaporedna številka sklepa, naziv organa, ki

je sprejel sklep, s katerim nepremičnina izgubi status javne
infrastrukture na področju kulture.

V evidenco se vpisujejo tudi vse spremembe podatkov,
ki so potrebni za vpis v evidenco javne infrastrukture na
področju kulture.

5. člen
Organi, pristojni za sprejem sklepa o določitvi javne

infrastrukture na področju kulture, morajo po uradni dol-
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žnosti predložiti Ministrstvu za kulturo sklepe v roku 15 dni
po njihovem sprejemu. V enakem roku morajo predložiti
tudi spremembe sklepov o javni infrastrukturi na področju
kulture.

6. člen
Ministrstvo izbriše nepremičnino iz evidence na podla-

gi predloženega sklepa pristojnega organa o spremembi
namembnosti rabe nepremičnine, ki začasno ali trajno ni
več potrebna za opravljanje kulturne dejavnosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navo-

dilo o vodenju evidence nepremičnih, ki sestavljajo javno
infrastrukturo na področju kulture (Uradni list RS, št. 38/96).

Evidence, vodene v skladu s tem navodilom, kjer vse-
bujejo podatke iz 4.člena tega pravilnika, postanejo z dnem
uveljavitve tega pravilnika del evidence po tem pravilniku.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 028-4/2003
Ljubljana, dne 24. januarja 2003.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

454. Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov
na področju kulture

Na podlagi 30. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ministrica za
kulturo izdaja

P R A V I L N I K
o vodenju evidence javnih zavodov

na področju kulture

1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa podatke, ki se vpisujejo

v evidenco javnih zavodov na področju kulture, vsebino in
način vodenja evidence ter vpis in izpis iz te evidence.

2. člen
Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za kulturo (v nada-

ljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo vodi evidenco v obliki računalniške baze

podatkov, katere sestavni del je zbirka listin iz 6. člena tega
pravilnika.

3. člen
V evidenco se vpisujejo javni zavodi na področju kultu-

re (v nadaljevanju: zavodi), ki jih ustanovi država, lokalna
skupnost ali druge osebe javnega prava, na podlagi obvesti-
la ustanovitelja ali pristojnega organa zavoda.

4. člen
V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa
– ime in sedež zavoda, telefonska številka, elektronski

naslov, naslov spletne strani,

– naziv in sedež ustanovitelja,
– podatki o registraciji zavoda,
– datum, številka akta o ustanovitvi zavoda,
– področje kulturne dejavnosti v skladu s 4. členom

zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in obmo-
čje delovanja,

– imena pooblaščenih oseb za zastopanje,
– datum prenehanja,
– datum izbrisa.
V evidenco se vpisujejo tudi vse spremembe podatkov,

ki so potrebni za vpis v evidenco zavodov.

5. člen
Obvestilu za vpis v evidenco je potrebno priložiti:
– kopijo ustanovitvenega akta zavoda
– izpis iz sodnega registra.

6. člen
Ustanovitelj oziroma pristojna oseba mora obvestiti mi-

nistrstvo o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v eviden-
co, najkasneje v roku 15 dni od nastale spremembe.

Obvestilu o spremembah morajo biti priložene listine,
na podlagi katerih so spremembe nastale.

7. člen
Zavod se izbriše iz evidence:
– če je izbrisan iz sodnega registra,
– v primeru statusnega preoblikovanja v osebo zase-

bnega prava.

8. člen
Ustanovitelj ali pristojni organ zavoda, ki je vpisan v

sodni register, mora podatke iz 4. člena tega pravilnika
sporočiti ministrstvu v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega pravilnika.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 028-5/2003
Ljubljana, dne 24. januarja 2003.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

455. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
5. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99, 65/02 –
odl. US) izdaja ministrica za kulturo

O D L O Č B O
o podelitvi statusa društva v javnem interesu

na področju kulture

DRUŠTVU ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTUR-
NE DEDIŠČINE GORA, Predmeja 106, 5270 Ajdovščina,
se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture.
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Društvo mora v skladu s 6. členom pravilnika o druš-
tvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture obve-
ščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih
aktov in najkasneje do konca februarja vsakega leta predlo-
žiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.

Društvo se s 1. 1. 2003 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Št. 026-6/2002/10
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

456. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
5. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja minis-
trica za kulturo

O D L O Č B O
o podelitvi statusa društva v javnem interesu

na področju kulture

DRUŠTVU SRPSKA ZAJEDNICA–SRBSKA SKUP-
NOST, Komenskega 7, 1000 Ljubljana, se podeli status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.

Društvo mora v skladu s 6. členom pravilnika o druš-
tvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture obve-
ščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih
aktov in najkasneje do konca februarja vsakega leta predlo-
žiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.

Društvo se s 15. 12. 2002 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Št. 026-9/2002
Ljubljana, dne 10. januarja 2002.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

457. Odredba o določitvi najnižjega dohodka
kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za
vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) izdaja mini-
ster za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z minis-
trom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o določitvi najnižjega dohodka kmečkega
gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v

obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1. člen
Kmet se v letu 2003 obvezno vključi v pokojninsko in

invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: obvezno za-
varovanje) na podlagi 16. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00, 109/01 in 108/02), če je dohodek kmečkega
gospodarstva iz kmetijske dejavnosti v letu 2002 dosegel
najmanj 1,172.812 tolarjev.

2. člen
Kot dohodek kmečkega gospodarstva se šteje katastr-

ski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki je bil podlaga
za zadnjo odmero davka iz kmetijstva oziroma za zadnjo
odmero dohodnine in dobiček, dosežen z opravljanjem kme-
tijske dejavnosti, ki je bil podlaga za zadnjo odmero davka iz
dejavnosti.

Katastrski dohodek se pomnoži s količnikom za prera-
čun katastrskega dohodka, ki ga določi Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odred-

ba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodar-
stva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 18/02 in 25/02
- popravek).

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-008/01-7
Ljubljana, dne 13. januarja 2003.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino

in socialne zadeve

Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

458. Uskladitev zneskov družinskih prejemkov

Na podlagi drugega odstavka 101. člena zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS,
št. 97/01) minister za delo, družino in socialne zadeve
objavlja

U S K L A J E N E  Z N E S K E
družinskih prejemkov

I
Starševski dodatek iz 58. člena zakona o starševskem

varstvu in družinskih prejemkih znaša mesečno 37.520 to-
larjev.

II
Pomoč ob rojstvu otroka iz 63. člena zakona o staršev-

skem varstvu in družinskih prejemkih znaša 53.600 tolarjev.

III
Otroški dodatek iz 65. člena zakona o starševskem

varstvu in družinskih prejemkih znaša mesečno v tolarjih:
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Dohodek na Znesek otroškega dodatka za
družinskega člana posameznega otroka
v % povprečne plače RS 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji

otrok

do 15% 20.230 22.250 24.280
nad 15 % do 25 % 17.300 19.120 20.940
nad 25 % do 30 % 13.190 14.740 16.280
nad 30 % do 35 % 10.390 11.870 13.360
nad 35 % do 45 % 8.500 9.920 11.330
nad 45 % do 55 % 5.390 6.740 8.090
nad 55 % do 75 % 4.040 5.390 6.740
nad 75 % do 99 % 3.510 4.860 6.210

IV
Dodatek za veliko družino iz 76. člena zakona o star-

ševskem varstvu in družinskih prejemkih znaša 53.600 to-
larjev.

V
Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in

varstvo iz prvega odstavka 80. člena zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih znaša mesečno 19.300 to-
larjev.

VI
Dodatek za nego otroka s težko motnjo v duševnem

razvoju in težko gibalno oviranega otroka iz drugega odstav-
ka 80. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih znaša mesečno 38.590 tolarjev.

VII
Usklajeni zneski veljajo od 1. januarja 2003.

Št. 161-01-001/02-05
Ljubljana, dne 27. januarja 2003.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

459. Uskladitev zneska materialnih stroškov za
rejenca in plačila dela rejniku

Na podlagi 61. člena zakona o izvajanju rejniške dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 110/02), minister za delo, družino
in socialne zadeve objavlja

U S K L A J E N I  Z N E S E K
materialnih stroškov za rejenca

in plačila dela rejniku

I
Materialni stroški za rejenca iz 51. člena zakona o

izvajanju rejniške dejavnosti znašajo mesečno 52.080 to-
larjev.

II
Plačilo dela rejniku iz 53. člena zakona o izvajanju

rejniške dejavnosti znaša mesečno 23.580 tolarjev za re-
jenca.

III
Usklajeni zneski veljajo od 1. januarja 2003.

Št. 161-01-001/02-06
Ljubljana, dne 27. januarja 2003.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

460. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza

in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih po-

šiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01, 90/01, 6/02, 20/02,
36/02, 44/02, 52/02, 63/02 in 83/02) se v Prilogi 1 za
besedilom »Republika Hrvaška – Sisačko-Moslovačka žu-
panija« doda besedilo »Kraljevina Belgija – provinca Liege«.

II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-27/01-12
Ljubljana, dne 15. januarja 2003.

mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. direktorice VURS

USTAVNO SODIŠČE
461. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper

sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp
304/2001 z dne 6. 11. 2001

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na
seji senata dne 10. decembra 2002 in v postopku po četr-
tem odstavku 55. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94)

s k l e n i l o:

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v
Kopru št. I Cp 304/2001 z dne 6. 11. 2001 v zvezi s sodbo
Okrajnega sodišča v Piranu št. P 211/96 z dne 4. 12. 2000
se ne sprejme.
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O b r a z l o ž i t e v

1. V pravdnem postopku je sodišče odločilo, da mora
pritožnik (tedaj toženec) odstraniti določene stvari z dvori-
šča tožnice. V ustavni pritožbi pritožnik ponavlja ugovor, da
lastnica za tožbo ni legitimirana, ker ima na hiši ob tem
dvorišču užitek druga oseba. Pritožnik še navaja, da sporne
stvari sploh ne ležijo na zemljišču tožnice in da sodišče ni
upoštevalo pravila, da dokazno breme za ugotovitev, kje
sploh so stvari, nosi tožnica. Meni, da gre za odstop od
sodne prakse, sojenje naj bi bilo nepošteno in arbitrarno,
sodišči pa naj ne bi obrazložili odstopa od sodne prakse in
zakonskih določb.

2. V skladu z drugo alineo drugega odstavka 55. člena
zakona o ustavnem sodišču (v nadaljevanju: ZUstS) ustavno
sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo, če od
odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vpra-
šanja in če kršitev človekove pravice ali temeljne svobošči-
ne ni imela pomembnejših posledic za pritožnika. V obrav-
navani zadevi gre za tak primer, saj sta izpolnjena oba
navedena pogoja.

3. Odločitev sodišč (tudi če bi z njo bile kršene člove-
kove pravice – glede tega se ustavnemu sodišču ni treba
opredeljevati) ne more povzročiti pomembnejših posledic za
pritožnika. Odločitev sodišča, da mora pritožnik odstraniti
določene stvari, ki jih je prinesel na tuje dvorišče, za pritož-
nika ne more imeti takšnega pomena, da bi to upravičevalo
presojo pred ustavnim sodiščem kot najvišjim organom so-
dne oblasti za varstvo ustavnosti in človekovih pravic ter
temeljnih svoboščin.

4. Prav tako od odločitve ustavnega sodišča v obrav-
navanem primeru ni pričakovati rešitve pomembnega prav-
nega vprašanja. Treba je upoštevati, da od ustavnega sodi-
šča glede na to, da je njegova pristojnost v postopku
ustavne pritožbe omejena na presojo kršitev človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin (50. člen ZUstS), ni mogoče
pričakovati rešitve vseh pomembnih pravnih vprašanj (npr.
vprašanj razlage zakona glede negatorne tožbe), pač pa le
pravnih vprašanj ustavnopravnega pomena. Takšnih vpra-
šanj pa v obravnavani zadevi ni. Kolikor pa se pritožnik
dotika ustavnopravno relevantnih vidikov (arbitrarnost, od-
stop od sodne prakse), pa je o tem ustavno sodišče že
izoblikovalo ustaljena stališča in ni potrebe, da bi jih v tej
zadevi znova ponavljalo.

5. Senat ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na
podlagi druge alinee drugega odstavka 55. člena ZUstS
v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kram-
berger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.
Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni
sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega od-
stavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in
sodnikom ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso
izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v
obravnavo.

Št. Up-490/01-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Predsednica senata
mag. Marija Krisper Kramberger l. r.

462. Odločba o razveljavitvi sklepa vrhovnega
sodišča št. VIII Ips 91/2000 z dne 13. 3.
2001

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji dne 16. januarja 2003

o d l o č i l o:

1. Sklep vrhovnega sodišča št. VIII Ips 191/2000 z
dne 13. 3. 2001 in sklep višjega delovnega in socialnega
sodišča št. Psp 311/99 z dne 14. 4. 2000 se razveljavita.

2. Zadeva se vrne višjemu delovnemu in socialnemu
sodišču v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik z obsežno vlogo izpodbija sklep vrhovnega

sodišča, s katerim je bila kot neutemeljena zavrnjena revizija
zoper sklep sodišča druge stopnje, ki je zavrglo pritožbo
pritožnika zoper sodbo sodišča prve stopnje kot prepozno
in zavrnilo pritožbo zoper sklep o popravi sodbe kot neute-
meljen. Pritožnik med drugim navaja, da je sodbo sodišča
prve stopnje prejel dne 8. 12. 1998 in pritožbo zoper njo
vložil že dne 15. 12. 1998, torej ne šele 17. 12. 1998, kot
ugotavljata vrhovno sodišče in višje sodišče v obravnavanih
sklepih. Tega dne naj bi vložil pritožbo zoper sklep o popravi
navedene sodbe. Pritožbo zoper sodbo naj bi torej vložil
pravočasno. Prilaga tudi fotokopijo poštnega potrdila o spre-
jemu pošiljke z dne 15. 12. 1998 in fotokopijo pozvednice
o njeni vročitvi dne 16. 12. 1998.

2. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-146/01 z dne
2. 7. 2002 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu
z določbo 56. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila ustavna prito-
žba vročena vrhovnemu sodišču, ki je sporočilo, da nanjo
ne bo odgovorilo.

B)
3. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne

presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna, tem-
več preizkusi le, ali so bile z njo kršene človekove pravice in
temeljne svoboščine. Ustavno sodišče je tako presojalo, ali
je bila pritožniku z izpodbijanima sklepoma kršena pravica
do enakega varstva pravic iz 22. člena ustave.

4. Glede na pritožnikove navedbe o pravočasno vlože-
ni pritožbi zoper prvostopno sodbo je bil pridobljen spis
delovnega in socialnega sodišča št. Ps 1041/96. Iz vsebine
lista št. 53 tega spisa je razvidno, da je pritožnik vloge z
datumi 9. 12. 1998, 10. 12. 1998 in 16. 12. 1998 v treh
izvodih priporočeno po pošti poslal na naslov višjega delov-
nega in socialnega sodišča, to pa jih je nižjemu sodišču
dostavilo v pristojno poslovanje, pri čemer pa je priložilo
samo kuverto z datumom 17. 12. 1998 kot dnem pritožniko-
ve priporočeno oddane pošiljke. Pritožnik v pritožbi zoper
sklep o popravi sodbe, datirani s 16. 12. 1998 (list št. 73,
pred navedbo prve tožene stranke), navaja podatke o dne
15. 12. 1998 oddani pošiljki, ki naj bi tehtala 0,469 kg. Tej
pritožnikovi vlogi pripadajoče kuverte v spisu ni najti, vendar
ta okoliščina ne more vplivati na presojo pravočasnosti pri-
tožbe.

5. Sodišče prve stopnje pritožbe zoper sodbo št.
Ps 1041/96 ni štelo za prepozno. Višje delovno in socialno
sodišče pa je ob ugotovitvi, da je bila navedena sodba
pritožniku vročena 8. 12. 1998 in da se je osemdnevni rok
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za pritožbo iztekel 16. 12. 1998, presodilo, da je pritožba,
oddana priporočeno na pošto 17. 12. 1998, prepozna, ker
naj bi bila vložena dan po izteku tega roka. Takšno stališče
je zavzelo tudi vrhovno sodišče. Ugotovitev sodišča, da je
pritožnik pritožbo zoper sodbo Ps 1041/96 vložil 17. 12.
1998, predstavlja ugotovitev dejstva, ki odločilno vpliva na
procesni položaj stranke.

6. Kot je ustavno sodišče že večkrat poudarilo, je za
ustavnosodno presojo pomembno, ali je izpodbijana odloči-
tev sodišča zaradi takšne kršitve tako očitno napačna ter
brez razumne pravne obrazložitve, da jo je mogoče oceniti
za arbitrarno oziroma samovoljno (tako npr. v odločbi št.
Up-347/96 z dne 13. 10. 1999 – OdlUS VIII, 269). Izpod-
bijana odločitev je nedvomno takšna, saj nima podlage v
podatkih spisa. Iz spisa Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani je namreč jasno razvidno, da je pritožnik v relevan-
tnem obdobju vložil več posamičnih pritožb, da so te vloge
po obsegu zelo različne, da je v sodni spis zvezana le ena
njim pripadajoča kuverta, da ta zaradi oznak na njej ne
ustreza pošiljki, v kateri je bila obravnavana pritožba, in da
se zato pravočasnosti pritožbe ne more presojati po datu-
mu, odtisnjenem na njej. Zato sta vrhovno sodišče in višje
delovno in socialno sodišče s sprejetima odločitvama kršili
pritožnikovo pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena
ustave. Iz navedenega razloga je ustavno sodišče razveljavi-
lo izpodbijana sklepa vrhovnega sodišča in višjega delovne-
ga in socialnega sodišča in v skladu s prvim odstavkom 59.
člena ZUstS zadevo vrnilo v novo odločanje višjemu delov-
nemu in socialnemu sodišču.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-146/01-14
Ljubljana, dne 16. januarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

463. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
2. člena zakona o volitvah Predsednika
Republike, 5. člena zakona o lokalnih
volitvah, 7. člena zakona o volitvah v Državni
zbor, 2. člena zakona o državnem svetu,
4. člena zakona o evidenci volilne pravice in
35. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Nuše Ilovar iz Žalca, ki jo zastopa zakonita zastopnica Anica
Ilovar, na seji dne 16. januarja 2003

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
2. člena zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni
list RS, št. 39/92), 5. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02), 7. člena zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list
RS, št. 44/92 in 60/95), 2. člena zakona o Državnem

svetu (Uradni list RS, št. 44/92), 4. člena zakona o eviden-
ci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02) in 35. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 38/96 in 59/01) se sprejme.

2. Do končne odločitve se zadrži izvrševanje izpodbija-
nih določb v 1. točki navedenih zakonov, ki se glasijo: “…
če mu ni odvzeta poslovna sposobnost”, kolikor se nanaša-
jo na osebe, za katere je z odločbo pristojnega sodišča
podaljšana roditeljska pravica čez njihovo polnoletnost, ker
zaradi telesne prizadetosti ne morejo skrbeti zase, za svoje
koristi in pravice.

3. Na podlagi prejšnje točke lahko osebe, za katere je
roditeljska pravica podaljšana zaradi telesne prizadetosti,
zahtevajo vpis v evidenco volilne pravice.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica zatrjuje, da so določbe v izreku navede-

nih zakonov v neskladju s 43. členom ustave (volilna pravi-
ca) in z 90. členom ustave (zakonodajni referendum). Vse
izpodbijane določbe predpisujejo poleg pogoja polnoletno-
sti (starost 18 let), ki ga določa ustava, še pogoj poslovne
sposobnosti. Meni, da določitev takega pogoja nima podla-
ge v 43. členu ustave. Navedeni člen naj zakonodajalcu ne
bi omogočal predpisovanja dodatnih pogojev. Zato naj bi
zakonodajalec izpodbijane določbe sprejel tudi v nasprotju
z drugim odstavkom 15. člena ustave, ki zakonodajalcu
dovoljujejo, da z zakonom predpiše način uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Po tretjem odstav-
ku 15. člena ustave so človekove pravice in temeljne svobo-
ščine lahko omejene samo s pravicami drugih in v primerih,
ki jih določa ustava. Pobudnica meni, da ni izpolnjen nobe-
den od teh pogojev.

2. Pobudnica predlaga prednostno obravnavanje za-
deve.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljnjem

postopku bo ocenilo, ali izpodbijane določbe v nasprotju z
ustavo omejujejo splošno volilno pravico in pravico odloča-
nja na referendumu (43. in 90. člen ustave). Ocenilo bo
tudi, ali so izpodbijane določbe preveč splošne in nedoloč-
ne, kar bi v posledici lahko pomenilo kršitev načel pravne
države iz 2. člena ustave. Ustavno sodišče bo pobudo obrav-
navalo prednostno.

4. Ustavno sodišče lahko do končne odločitve v celoti
ali delno zadrži izvrševanje določb izpodbijanih predpisov,
če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko po-
pravljive škodljive posledice (39. člen zakona o ustavnem
sodišču; Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).
Pobudnica ni predlagala začasnega zadržanja, vendar sklep
o začasnem zadržanju izvrševanja ustavno sodišča lahko
sprejme tudi brez posebnega predloga pobudnice ali pobu-
dnika.

5. Iz navedb v pobudi izhaja, da je bila zakoniti zasto-
pnici – materi pobudnice – podaljšana roditeljska pravica za
pobudnico čez njeno polnoletnost, ker zaradi telesne priza-
detosti ni sposobna sama skrbeti zase, za svoje pravice in
koristi (to izhaja tudi iz pobudi priloženega sklepa Temeljne-
ga sodišča v Celju, enota v Žalcu, št. N 12/88 z dne 1. 3.
1988.). Meni, da bi instituta podaljšanja roditeljske pravice
ne smeli enačiti z odvzemom poslovne sposobnosti. Da je
takšno enačenje napačno, naj bi se pokazalo v primerih
podaljšanja roditeljske pravice, kot je njen, saj je res težko
telesno prizadeta, vendar je duševno povsem zdrava in spo-
sobna izvrševati volilno pravico.
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6. Podaljšanje roditeljske pravice čez polnoletnost ima
za posledico nezmožnost pridobitve poslovne sposobnosti
(oseba, za katero je podaljšana roditeljska pravica, ne pri-
dobi poslovne sposobnosti, čeprav je postala polnoletna)
oziroma njeno izgubo (če se roditeljska pravica prizna in
podaljša po polnoletnosti). Drugi odstavek 43. člena dolo-
ča, da ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, pravico voliti
in biti voljen. Določbe izpodbijanih zakonov predpisujejo
nadaljnji pogoj – da državljanu ni bila odvzeta poslovna
sposobnost. Volilna pravica je torej vezana na polnoletnost
in poslovno sposobnost, ki se sicer pri polnoletnem držav-
ljanu predpostavlja. Ta dodatni pogoj naj bi bil v neskladju s
43. členom ustave.

7. Ne da bi se spuščali v presojo ustavnosti pogoja
poslovne sposobnosti, je treba ugotoviti, da ima podaljšanje
roditeljske pravice po zakonu o nepravdnem postopku (Ura-
dni list SRS, št. 30/86 – v nadaljevanju: ZNP), ne glede na
razloge (telesna ali duševna prizadetost, 57. člen ZNP) za
njeno podaljšanje, za posledico poseg v volilno pravico. Ali
je poseg v ustavno pravico dopusten ali pa pomeni kršitev
ustavne pravice in je zato nedopusten, bo ustavno sodišče
odločalo pozneje. Na tej stopnji postopka ocenjuje samo,
ali so podani razlogi za začasno zadržanje izvrševanja tak-
šne določbe izpodbijanih zakonov. Ker je bila v primeru
pobudnice roditeljska pravica podaljšana zaradi telesne pri-
zadetosti, se je ustavno sodišče pri odločanju o zadržanju
omejilo na primere, kakršen je pobudničin.

8. Škodljive posledice, ki nastanejo z izvrševanjem iz-
podbijanih določb, so nesporne. Pobudnica in vsi, ki jim je
podaljšana roditeljska pravica čez njihovo polnoletnost, ne
morejo izvrševati volilne pravice oziroma pravice glasovati
na referendumu. Takšnih posledic za nazaj ni mogoče od-
praviti. To upravičuje začasno zadržanje izpodbijanih do-
ločb, saj je le tako mogoče takoj zagotoviti, da ne bi nastale
težko popravljive oziroma neodpravljive škodljive posledice.

9. Zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb (2. točka
izreka) pomeni, da imajo osebe, za katere je zaradi telesne
prizadetosti roditeljska pravica podaljšana (bodisi, da je po-
daljšana pred polnoletnostjo, bodisi že polnoletni osebi –
drugi odstavek 59. člena ZNP), volilno pravico. Volilna pra-
vica državljana se evidentira v registru stalnega prebivalstva,
v katerem je vpisan po svojem stalnem prebivališču (8. člen
zakona o evidenci volilne pravice; Uradni list RS, št. 52/02
– ZEVP-1). Zato je ustavno sodišče v 3. točki izreka določi-
lo, da osebe, za katere je roditeljska pravica podaljšana
zaradi telesne prizadetosti, lahko zahtevajo vpis v evidenco
volilne pravice.

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

tretjega odstavka 26. in 39. člena ter drugega odstavka
40. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Trat-
nik. Prvo točko je sprejelo soglasno. Drugo in tretjo točko
je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval
sodnik Tratnik.

Št. U-I-417/02-7
Ljubljana, dne 16. januarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

464. Sklep o zavrženju in delni zavrnitvi pobude za
oceno ustavnosti posameznih določb zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, o zavrženju pobude za oceno
ustavnosti in zakonitosti posameznih določb
pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in
o zavrženju pobude za oceno ustavnosti 1. člena
zakona o upravnem sporu

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Zdenka Lipovca iz Kopra na seji dne 16. januarja 2003

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
82. in 83. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 9/96,
29/98, 6/99 in 99/01) se zavrže.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
13. člena in prvega ter tretjega odstavka 17. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 60/02) se
zavrže.

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
14. člena zakona iz prejšnje točke se v delu, v katerem ta
člen določa, da se lahko zavarovana oseba na sklep imeno-
vanega zdravnika pritoži na zdravstveno komisijo, ki o svoji
odločitvi izda dokončen sklep, zavrne, v preostalem delu pa
zavrže.

4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti prvega odstavka 235. člena, drugega odstavka
239. člena, 240. člena, drugega odstavka 244. člena, dru-
gega odstavka 245. člena, 246., 264. in 265. člena, dru-
gega odstavka 266. člena, 267., 268. in 269. člena ter
drugega odstavka 271. člena pravil obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96,
70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99, 61/00, 64/00, 91/00
in 59/02) se zavrže.

5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
1. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97
in 70/00) se zavrže.

6. Pobuda se v delu, ki se nanaša na zahtevo pobudni-
ka za določitev odškodnine s strani ustavnega sodišča, za-
vrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Ustavno sodišče je z odločbo št. Up-53/96 z dne

28. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 77/98 in Odl. US VII, 238)
ugotovilo, da sta 82. in 83. člen zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ)
v neskladju z ustavo. Zakonodajalcu je naložilo, da mora
ugotovljeno neustavnost odpraviti v roku enega leta po obja-
vi navedene odločbe v Uradnem listu RS. Rok za izvršitev
odločbe ustavnega sodišča je potekel dne 13. 11. 1999.
Zakonodajalec do tega datuma odločbe ustavnega sodišča
ni izvršil, pobudnik pa je na ustavno sodišče vložil ustavno
pritožbo, s katero je zahteval, naj ustavno sodišče ugotovi,
da se z ravnanjem Državnega zbora, ki ni izpolnil odločbe
ustavnega sodišča, posega v njegove ustavne pravice. Tak-
šno vlogo je štelo ustavno sodišče za smiselni predlog za
ponovno oceno ustavnosti 82. in 83. člena ZZVZZ. Glede
na pristojnosti ustavnega sodišča, določene v 160. členu
ustave in 21. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), se lahko namreč
ustavno sodišče na uveljavljano kršitev odzove le tako, da
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ponovno začne postopek za oceno ustavnosti takšnega
predpisa, če kakšna izmed oseb, ki jim je mogoče priznati
pravni interes, to ponovno zahteva. Pobudnik navaja, da
pomeni neizvršitev odločbe ustavnega sodišča hudo kršitev
2. in 3. člena ustave. Prav tako pomeni tudi kršitev
15. člena ustave, ki določa, da se človekove pravice in
temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi
ustave, kršitev 161. člena ustave, ki določa, da pravne po-
sledice odločitve ustavnega sodišča ureja zakon, po ZUstS
pa so odločitve ustavnega sodišča obvezne, ter kršitev 153.
člena ustave, po katerem morajo biti zakoni v skladu z usta-
vo. Pomeni tudi kršitev 51. člena ustave, ki zagotavlja pravi-
co do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon,
izpodbijana ureditev pa ni v skladu z ZUstS. Pobudnik pre-
dlaga, naj ustavno sodišče izpodbijani določbi razveljavi in s
tem omogoči, da se bo postopek uveljavljanja pravic iz zdrav-
stvenega zavarovanja izvajal po določbah zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/0 – v nadaljevanju: ZUP), po katerem bodo zdravniške
komisije v teh postopkih nastopale zgolj kot izvedenski or-
gani.

2. Med postopkom pred ustavnim sodiščem je bil spre-
jet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju:
ZZVZZ-F), s katerim sta bili izpodbijani določbi 82. in 83.
člena ZZVZZ spremenjeni. Pobudnik je ustavno sodišče
obvestil, da vztraja pri vloženi pobudi in jo razširja tudi na
določbe ZZVZZ-F. Ob tem je poudaril, da se začneta skla-
dno z določbo tretjega odstavka 17. člena ZZVZZ-F določbi
14. in 15. člena ZZVZZ-F, ki spreminjata neustavni določbi
82. in 83. ZZVZZ, uporabljati šele s 1. 1. 2003, takšna
podaljšana uporaba neustavnih določb pa je še bolj neu-
stavna. Tretji odstavek 17. člena ZZVZZ-F je zato po mnenju
pobudnika v očitnem neskladju s 161. členom ustave, s
katerim je določeno, da učinkuje razveljavitev zakona v ro-
ku, ki ga je določilo ustavno sodišče, kar pomeni, da bi
morale spremembe ZZVZZ-F veljati že od 13. 11. 1999, ko
je potekel rok za izvršitev odločbe ustavnega sodišča. S tem
v zvezi izpodbija pobudnik tudi določbo 18. člena ZZVZZ-F.
Meni, da je neustavna tudi določba prvega odstavka 17.
člena ZZVZZ-F, ki določa, da mora Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) uskladiti svoje
splošne akte z določbami ZZVZZ-F najpozneje v 60 dneh
od uveljavitve tega zakona, skladno s 153. členom ustave
pa morajo biti podzakonski predpisi vedno v skladu z ustavo
in zakoni.

3. Pobudnik izpodbija tudi določbi 13. in 14. člena
ZZVZZ-F, s katerima se spreminja postopek ugotavljanja
začasne nezmožnosti za delo pred organi ZZZS. Četrti od-
stavek 13. člena ZZVZZ-F, ki napotuje na ureditev postop-
kov uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja s splošnim aktom ZZZS, je po mnenju pobudnika
neustaven, saj bi moral ta postopek urediti že zakon. Izpod-
bijana določba je zato v neskladju z 2., 3., 51., 120. in
153. členom ustave. Neustavna je tudi ureditev, po kateri
pritožba zoper sklep imenovanega zdravnika oziroma zdrav-
stvene komisije ne zadrži njegove izvršitve, saj takšna prito-
žba ne more predstavljati učinkovitega pravnega sredstva.
Izpodbijana ureditev je zato v nasprotju s 25. členom, po-
sredno pa tudi s 23. členom ustave. Pobudnik nadalje me-
ni, da zoper sklep imenovanega zdravnika in zdravstvene
komisije sploh ni mogoče uveljavljati sodnega varstva, saj
sklepa imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije ned-
vomno nista dokončni odločbi, zoper kateri bi bilo skladno z
zakonom o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZDSS) mogoče vložiti tožbo
na sodišče. To naj bi predstavljalo dodaten razlog za ugoto-

vitev neskladja izpodbijanih določb s 23. členom ustave.
Opozarja tudi, da je z ZZVZZ-F še vedno predviden tristo-
penjski postopek varstva pravic znotraj ZZZS. Po 14. členu
tega zakona je namreč zoper odločitev zdravstvene komisije
mogoče vložiti pritožbo, takšna ureditev pa je v neskladju s
pravico do učinkovitih pravnih sredstev iz 25. člena ustave.
Ker z ZZVZZ-F ni določeno, kam in kdaj je treba vložiti
pritožbo, je izpodbijana ureditev tudi v nasprotju z 2. členom
ustave. Pobudnik nadalje meni, da bi se morale odločitve
imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije imenovati
odločbe in ne sklepi, ker gre za odločanje o pravicah, skla-
dno z določbami ZUP pa se s sklepi odloča le o vprašanjih
postopka. Odločanje z odločbami bi bilo tudi skladno z
odločbo ustavnega sodišča št. Up-53/96, po kateri se lah-
ko mnenja zdravniških komisij obravnavajo ali kot gola izve-
denska mnenja ali kot upravne odločbe, ne pa kot sklepi.
Pobudnik nasprotuje tudi ureditvi, po kateri v postopkih za
uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja odločajo ime-
novani zdravniki. Le-ti bodo morali namreč večkrat presojati
tudi mnenje konzilijev, kar pa bo pomenilo, da bo en sam
zdravnik presojal mnenje več zdravnikov. Izpodbijani določ-
bi 13. in 14. člena naj bi bili tudi v neskladju s 16. členom
ZZVZZ-F. Z njima se namreč določa postopek odločanja o
začasni nezmožnosti za delo, kar hkrati predstavlja tudi odlo-
čitev o tem, ali zavarovancu pripada nadomestilo plače.
Ločeno od tega postopka se po 16. členu ZZVZZ-F znova
odloča o pravici do nadomestila plače. O pravici do nado-
mestila plače se torej odloča v dveh postopkih, pri čemer je
postopek po 13. in 14. členu ZZVZZ-F nepotreben. Pobu-
dnik tudi meni, da bi moral imeti možnost pritožbe na odloči-
tev imenovanega zdravnika tudi osebni zdravnik, kar bi bilo v
skladu z 229. členom v zvezi s 60. členom ZUP.

4. Pobudnik izpodbija tudi pravila obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja (v nadaljevanju: POZZ). Pri tem pou-
darja, da izpodbija tako posamezne določbe POZZ kot tudi
POZZ v celoti. Navaja, da iz 51. člena ustave izhaja, da
lahko pogoje za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarova-
nja določa le zakon, zaradi česar meni, da so določbe
POZZ, ki urejajo to materijo, v neskladju z ustavo. Izpodbija
tudi način sprejemanja POZZ, pri čemer ga moti, da daje
soglasje k njihovemu sprejemu minister za zdravje, čeprav
za to ni najti zakonske podlage. Način sprejemanja POZZ
naj bi bil zato v neskladju s 120. in 153. členom ustave.
Pobudnik nadalje navaja, da izpodbija 235., 239., 244. in
246. člen POZZ, ki določajo, da se mora zavarovanec rav-
nati po mnenju osebnega zdravnika oziroma zdravniških
komisij, čeprav se zoper ta mnenja pritoži. Navaja, da te
določbe nimajo zakonske podlage, čeprav se lahko skladno
s 85. členom ZZVZZ postopek, v katerem se odloča o
pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, določa le
z zakonom. Izpodbijane določbe so zato po mnenju pobu-
dnika v neskladju s 85. členom ZZVZZ in 51. členom usta-
ve. Z navedbo, da zaradi obveznosti mnenj osebnega zdrav-
nika oziroma zdravniških komisij zoper ta mnenja nima na
voljo učinkovitih pravnih sredstev, smiselno zatrjuje tudi krši-
tev 25. člena ustave. Izpodbijanim določbam očita pobu-
dnik tudi neskladnost z določbami ZUP (189. do 196. člen),
ker drugače kot omenjeni zakon urejajo delo izvedencev.
Izpodbija tudi določbo 240. člena POZZ, ki je po njegovem
mnenju nepotrebna. Prav tako izpodbija tudi rok iz 245.
člena POZZ, po katerem mora ZZZS dokončno odločbo o
zavarovančevi začasni nezmožnosti za delo izdati v 60 dneh
od prejema popolne dokumentacije. Meni namreč, da ni
razlogov, da se takšna odločba ne bi izdala najkasneje v
enem mesecu od prejema dokumentacije, kar bi bilo skla-
dno z 222. členom ZUP. Ob tem izpodbija tudi drugi odsta-
vek 271. člena POZZ, ki določa 60-dnevni rok za izdajo
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odločbe Direkcije ZZZS. Pobudnik izpodbija tudi določbe
264., 265., 267., 268. in 269. člena POZZ, kolikor dolo-
čajo, da se za odločanje o pravicah iz obveznega zdravstve-
nega zavarovanja uporablja upravni postopek. Meni, da
upravni postopek kot tak ne obstaja, temveč obstajata le
postopek iz ZZVZZ ter ZUP. Ureditev, ki predvideva odloča-
nje po upravnem postopku, je zato v nasprotju s 85. členom
ZZVZZ in 51. členom ustave. Izpodbija tudi drugi odstavek
266. člena POZZ, po katerem se zahteve zavarovanih oseb,
ki zadevajo presojo mnenj zdravniških komisij, ne obravna-
vajo po določbah upravnega postopka, kar naj bi bilo v
nasprotju s 85. členom ZZVZZ.

5. Pobudnik vlaga tudi pobudo za oceno ustavnosti 1.
člena zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju: ZUS) oziro-
ma vseh drugih predpisov, ki bi preprečevali sodno varstvo
človekovih pravic v primerih, ko niso bile kršene s posamič-
nimi akti in ravnanji. Navaja, da je v 1. členu ZUS določeno,
da odloča sodišče v upravnem sporu o zakonitosti posamič-
nih aktov in dejanj, s katerimi se posega v ustavne pravice
posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. Ker
mora biti skladno s 15. členom ustave sodno varstvo člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin zagotovljeno ne glede
na način njihove kršitve, torej tudi, če kršitev ni bila storjena
s posamičnim aktom oziroma dejanjem, so izpodbijana do-
ločba ZUS oziroma določbe katerihkoli drugih predpisov, ki
preprečujejo sodno varstvo zoper posamične akte in deja-
nja, v neskladju s tem členom ustave. Zaradi neizvršitve
odločbe ustavnega sodišča podaja pobudnik tudi odško-
dninski zahtevek. Zahteva, naj mu ustavno sodišče na pod-
lagi 40. člena ZUstS prisodi odškodnino od Državnega zbo-
ra. Ob tem opozarja, da pravico do pravičnega zadoščenja v
primeru, ko sodišče ugotovi zatrjevana kršenja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, zagotavlja tudi 41. člen kon-
vencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št.7/94 – EKČP). Poudarja,
da ne gre za odločanje o odškodnini zaradi civilnega delik-
ta, za katero se je ustavno sodišče že izreklo za nepristojno,
temveč za odškodnino zaradi kršitve človekovih pravic.

6. Na podlagi prvega in četrtega odstavka 26. člena
ZUstS je bila pobuda poslana Državnemu zboru, ZZZS in
vladi. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da je bil
dne 26. 6. 2002 sprejet ZZVZZ-F, ki je spremenil določbi
82. in 83. člena ZZVZZ in s tem odpravil z odločbo ustavne-
ga sodišča ugotovljeno neustavnost teh določb. Pojasnila v
zvezi s pobudo za oceno ustavnosti izpodbijanih določb
ZZVZZ-F je podala vlada. Vlada meni, da je pobuda neute-
meljena. Ureditev v 13. in 14. členu ZZVZZ-F je v skladu z
ustavno pravico do učinkovitega pravnega sredstva in pravi-
co do sodnega varstva. Roka iz prvega in tretjega odstavka
17. člena ZZVZZ-F sta prilagoditvena roka in po mnenju
vlade nujno potrebna, da se lahko obstoječe stanje učinko-
vito prilagodi novim določbam. Glede pobude za razveljavi-
tev 18. člena ZZVZZ-F vlada meni, da ni smiselna, ker ni
pričakovati nobene koristi niti za pobudnika niti za ostale
zavarovance, če bi ZZVZZ-F pričel veljati 14 dni kasneje,
zaradi nekaterih novih pravic, ki jih ureja ta zakon, pa je
kratek uveljavitveni rok celo bolj primeren. ZZZS v odgovoru
na pobudo navaja, da je bila ocena ustavnosti in zakonitosti
izpodbijanih določb POZZ že predmet odločanja ustavnega
sodišča v odločbi št. Up-53/96. Zato naj ustavno sodišče
pobudo v tem delu zavrže.

7. Pobudnik v odgovorih prereka navedbe vlade in
ZZZS, sicer pa v bistvenem ponavlja navedbe iz svojih prej-
šnjih številnih in zelo obsežnih vlog, ki jih je tekom postopka
naslovil na ustavno sodišče.

B)–I
Člena 82 in 83 ZZVZZ
8. Pobudnik izpodbija določbi 82. in 83. člena ZZVZZ.

Ustavno sodišče pritrjuje pobudniku, da predstavlja neizvrši-
tev odločbe ustavnega sodišča, s katero je bilo zakonodajal-
cu naloženo, da mora v roku enega leta po objavi odločbe
ustavnega sodišča v Uradnem listu RS odpraviti ugotovljeno
neustavnost, kršitev ustave. S takšnim ravnanjem zakono-
dajalec krši načela pravne države (2. člen ustave) in načelo
delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena ustave), na kar je
ustavno sodišče že večkrat opozorilo (npr. v odločbi št.
U-I-114/95 z dne 7. 12. 1995, Uradni list RS, št. 8/96 in
Odl. US IV, 120). Noben organ državne oblasti ne sme
opuščati dejavnosti, ki jih mora opraviti znotraj svojega delo-
kroga. S takšnim ravnanjem Državni zbor krši svojo zakon-
sko obveznost iz drugega odstavka 48. člena ZUstS, dolo-
čeno na podlagi tretjega odstavka 161. člena ustave. Ne
glede na navedeno se ustavno sodišče v ponovno meritor-
no presojo izpodbijanih določb ni spuščalo. Med postop-
kom pred ustavnim sodiščem je bil namreč sprejet ZZVZZ-
F, s katerim je bil spremenjen 82. člen in črtan 83. člen
ZZVZZ. Ustavnost predpisov, ki ne veljajo več oziroma se
več ne uporabljajo, presoja ustavno sodišče samo pod po-
goji iz 47. člena ZUstS, to je, če niso bile odpravljene posle-
dice neustavnosti. Možnost ustavnega sodišča, da meritor-
no odloča o ustavnosti predpisa, ki ne velja več, je torej
odvisna od obstoja pravnega interesa oziroma pravovarstve-
ne potrebe pobudnika. Zato je treba najprej ugotoviti, ali bi
morebitna meritorna odločitev ustavnega sodišča še učin-
kovala na pravni položaj pobudnika. Ker lahko ustavno sodi-
šče v primerih, ko je izpodbijana zakonska določba, to le
razveljavi (43. člen ZUstS), ima tudi ob ugotovitvi neskla-
dnosti ta njegova ugotovitev le učinek razveljavitve. Glede
na 44. člen ZUstS navedeno pomeni, da je pravovarstvena
potreba za presojo ne več veljavnega predpisa podana, če
je pobudnik stranka v postopku, v katerem bi morala biti
izpodbijana določba uporabljena, pa postopek še ni pravno-
močno končan, oziroma ima pobudnik v tem postopku še
možnost vložiti izredna pravna sredstva oziroma ustavno pri-
tožbo.

9. Pobudnik pred sodišči izpodbija sklepe sodišč o
zavrženju njegovih tožb zoper mnenja zdravniških komisij
I. stopnje. Tožbe so bile zavržene z obrazložitvijo, da tožnik
pred njihovo vložitvijo ni izčrpal pravnih sredstev v predho-
dnem postopku v okviru ZZZS, predvidenih z izpodbijanima
določbama 82. in 83. člena ZZVZZ. Kolikor bi se izkazalo,
da bodo morala sodišča pri odločanju o pravnih sredstvih
zoper te sklepe še vedno uporabljati izpodbijani določbi, bi
bilo pobudniku treba priznati pravni interes za njuno izpodbi-
janje. Vendar pa tega ni mogoče trditi. Ugotoviti je namreč
mogoče, da sta se skladno s tretjim odstavkom 17. člena
ZZVZZ-F s 1. 1. 2003 začeli izvajati določbi 14. in 15. člena
ZZVZZ-F, ki spreminjata izpodbijani določbi 82. in 83. čle-
na ZZVZZ. S 1. 1. 2003 sta izpodbijani določbi torej prene-
hali veljati in se ne uporabljata več. Pri tem velja ugotoviti, da
ZZVZZ-F ne vsebuje nobene posebne prehodne določbe,
ki bi določala, da se postopki, ki so bili ob začetku uveljavi-
tve procesnih določb ZZVZZ-F že začeti po procesnih do-
ločbah starega predpisa, po starih določbah tudi končajo.
To pa pomeni, da se bodo morale tudi za že začete postop-
ke uporabiti določbe novega predpisa in da zato izpodbija-
nih določb tudi v pobudnikovih sporih ne bo več mogoče
uporabiti. Morebitna ugotovitev neustavnosti teh določb na
pobudnika ne bi mogla več učinkovati, zato je bilo treba
njegovo pobudo v tem delu zavreči.
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B)–II
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdrav-

stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F)
a) Prvi in tretji odstavek 17. člena ZZVZZ-F
10. Pobudnik izpodbija tretji odstavek 17. člena ZZVZZ-

F. Ob tem navaja, da izpodbija tudi določbo 18. člena tega
zakona. Iz vsebine njegove pobude izhaja, da nasprotuje
predvsem ureditvi, po kateri se tudi po uveljavitvi ZZVZZ-F
še naprej uporabljata 82. in 83. člen ZZVZZ, čeprav je
ustavno sodišče zanju že ugotovilo, da sta v neskladju z
ustavo, zakonodajalec pa bi moral to neustavnost odpraviti
najkasneje do 13. 11. 1999. Ustavno sodišče ob tem ugo-
tavlja, da uporabo neustavnih določb 82. in 83. člena ZZVZZ
po uveljavitvi ZZVZZ-F, to je po 11. 7. 2002, določa tretji
odstavek 17. člena ZZVZZ-F. Po tej določbi se začnejo do-
ločbe, s katerimi se nadomeščata neustavni določbi oziro-
ma na splošno na novo ureja postopek uveljavljanja pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajati s 1. 1. 2003.
Iz določbe 18. člena ZZVZZ-F, ki predstavlja klasično pre-
hodno določbo, po kateri začne zakon veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS, kaj takšnega ne izhaja. Zato
gre šteti, da pobudnik dejansko izpodbija le določbo tretje-
ga odstavka 17. člena ZZVZZ-F, ne pa tudi določbe
18. člena tega zakona.

11. Tudi pobudo za oceno ustavnosti tretjega odstavka
17. člena ZZVZZ-F je moralo ustavno sodišče zavreči. Gre
namreč za situacijo, podobno tisti iz 47. člena ZUstS, ko
izpodbijana določba med postopkom pred ustavnim sodi-
ščem preneha veljati. Ob tem velja ugotoviti, da je izpodbija-
ni tretji odstavek 17. člena ZZVZZ-F sicer še vedno v veljavi,
vendar pa je s 1. 1. 2003, ko so se začele izvajati določbe
13., 14., 15. in 16. člena ZZVZZ-F, zatrjevana neustavnost
te določbe, ki naj bi bila v podaljšanju uporabe neustavnih
določb 82. in 83. člena ZZVZZ do 1. 1. 2003, prenehala
učinkovati. Zato je bilo treba tudi v tem primeru najprej
ugotoviti, ali bi morebitna meritorna odločitev ustavnega so-
dišča, s katero bi ugotovilo, da je bil tretji odstavek 17. člena
ZZVZZ-F v neskladju z ustavo, lahko učinkovala na pravni
položaj pobudnika. Odgovor na to vprašanje je nikalen. Ker
bi lahko imela takšna ugotovitev le učinek razveljavitve
(43. člen ZUstS) in bi posledično učinkovala le na postop-
ke, ki še niso pravnomočno končani oziroma v katerih ima
pobudnik še možnost vložiti izredna pravna sredstva oziro-
ma ustavno pritožbo (44. člen), je treba ugotoviti, da ome-
njena ugotovitev neustavnosti na pravni položaj pobudnika
ne bi imela vpliva. To, da se v omenjenih postopkih ne bosta
več mogli uporabiti neustavni določbi 82. in 83. člena
ZZVZZ, zagotavlja namreč pobudniku že izpodbijana določ-
ba tretjega odstavka 17. člena ZZVZZ-F sama, s tem ko od
1. 1. 2003 dalje uzakonja uporabo določb, s katerima se
nadomeščata neustavni določbi 82. in 83. člena ZZVZZ.

12. Iz podobnih razlogov je treba zavreči tudi pobudo
za oceno ustavnosti prvega odstavka 17. člena ZZVZZ-F.
Pobudnik izpodbija ta člen v delu, kolikor se z njim določa,
da morajo biti splošni akti ZZZS usklajeni z zakonskimi do-
ločbami najkasneje v 60 dneh od uveljavitve zakona. Pri tem
meni, da bi morala biti POZZ z ZZVZZ usklajena že najka-
sneje 13. 11. 1999, ko bi morali biti z ustavo usklajeni
neustavni določbi ZZVZZ, ne pa šele v 60 dneh po uveljavi-
tvi ZZVZZ-F. Tudi za izpodbijanje te določbe pobudniku ni
mogoče priznati pravnega interesa. Skladno z izpodbijano
določbo je namreč rok za uskladitev POZZ že potekel (rok
se je iztekel v septembru 2002). To pa pomeni, da z njeno
morebitno razveljavitvijo tega, da bi moral ZZZS svoje splo-
šne akte z zakonskimi določbami uskladiti prej kot pred
potekom 60 dni od uveljavitve ZZVZZ-F, sploh ni več mogo-
če doseči.

b) Člena 13 in 14 ZZVZZ-F
13. Pobudnik izpodbija tudi določbi 13. in 14. člena

ZZVZZ-F. Z izpodbijanima določbama se na novo ureja po-
stopek uveljavljanja (nekaterih) pravic iz obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja in postopek odločanja o začasni ne-
zmožnosti za delo iz bolezenskih oziroma nekaterih drugih
razlogov. Po 1. 1. 2003, ko sta se skladno z določbo tretje-
ga odstavka 17. člena ZZVZZ-F določbi 13. in 14. člena
pričeli izvajati, je v obsegu, kolikor bo treba ti določbi upora-
biti v pobudnikovih postopkih pred sodišči, pobudniku treba
priznati pravni interes za njuno izpodbijanje. Pri tem je treba
upoštevati dvoje. (1) Pobudnik ima odprte postopke, v kate-
rih izpodbija odločitve nižjih sodišč, ki so zavrgla njegove
tožbe zoper mnenja zdravniških komisij I. stopnje, z obrazlo-
žitvijo, da pobudnik pred njihovo vložitvijo ni izčrpal pravnih
sredstev, ki so mu bila na voljo v okviru postopka pred
organi ZZZS. (2) Z izpodbijanimi mnenji so zdravniške komi-
sije odločale o pobudnikovi začasni nezmožnosti za delo. Iz
navedenega izhaja, da je pravni interes za izpodbijanje do-
ločb 13. in 14. člena ZZVZZ-F pobudniku mogoče priznati v
obsegu, kolikor se z njima določajo pravna sredstva, ki jih
mora izkoristiti zavarovanec, preden lahko zoper odločitev
organov ZZZS, ki so odločali o njegovi začasni nezmožnosti
za delo, vloži tožbo na sodišče. O tem velja ugotoviti, da je
po primerjavi ureditve postopka odločanja o zavarovančevi
začasni nezmožnosti za delo pred in po sprejemu ZZVZZ-F
mogoče zaključiti, da je fazo postopka pred zdravniško ko-
misijo I. stopnje po stari ureditvi mogoče vzporejati s fazo
postopka pred imenovanim zdravnikom po novi ureditvi. Z
novo ureditvijo se namreč pristojnost za odločanje o vpraša-
njih, o katerih so prej odločale zdravniške komisije I. sto-
pnje, prenaša na imenovane zdravnike ZZZS. Navedeno
pomeni, da bi na pravni položaj pobudnika, ki pred sodi-
ščem izpodbija mnenja zdravniških komisij I. stopnje, lahko
vplivala kvečjemu sprememba ureditve, po kateri mora zava-
rovanec, ki se ne strinja z oceno imenovanega zdravnika,
najprej izkoristiti možnost pritožbe na zdravstveno komisijo,
šele sklep zdravstvene komisije pa je dokončen in torej tak,
da ga je mogoče izpodbijati s tožbo pred sodiščem
(14. člen v zvezi s 30. členom ZDSS). To pa ureja 14. člen
ZZVZZ-F.

14. V obsegu, v katerem pobudnik izkazuje pravni inte-
res za izpodbijanje 14. člena ZZVZZ-F, je njegova pobuda
očitno neutemeljena. Kar očita pobudnik tej ureditvi, je pred-
vsem to, da zoper odločitev organov ZZZS o zavarovančevi
začasni nezmožnosti za delo ni zagotovljeno sodno varstvo.
Tega, da bi moral biti postopek odločanja o zavarovančevi
začasni nezmožnosti za delo urejen tako, da bi bilo sodno
varstvo zagotovljeno že zoper sklep imenovanega zdravnika
in ne šele zoper sklep zdravstvene komisije, kar bi pomeni-
lo, da bi bile pobudnikove tožbe zoper sklepe zdravniških
komisij I. stopnje dopustne, pobudnik ne uveljavlja. Pobu-
dnikovo prepričanje, da zoper sklep imenovanega zdravnika
oziroma zdravstvene komisije ni mogoče uveljavljati sodne-
ga varstva, je zmotno, očitek o kršitvi pravice do sodnega
varstva (23. člen ustave) pa posledično neutemeljen. Ob
tem velja ugotoviti, da se v zadnjem stavku 14. člena ZZVZZ-
F kot pravno sredstvo zoper dokončen sklep zdravstvene
komisije sicer res omenja pritožba, vendar pa je po oceni
ustavnega sodišča to določbo mogoče razlagati samo tako,
da je s pritožbo na tem mestu mišljena tožba. Z omenjenim
členom je namreč povsem jasno določeno, da je sklep
zdravstvene komisije dokončen, zoper dokončen akt pri-
stojnega organa pa se sme skladno s 30. členom ZDSS
vložiti tožba. Pri tem ni pomembno, da ZDSS govori o do-
končni odločbi, ZZVZZ-F pa o dokončnem sklepu. Za pre-
sojo, ali je skladno s 30. členom ZDSS zoper določen akt
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dopustno vložiti tožbo, je namreč bistveno, da gre za dokon-
čen akt pristojnega organa, s katerim ta odloči o neki pravi-
ci, dejstvo, ali je tak akt poimenovan kot odločba ali kot
sklep, pa na to ne vpliva. Ob tem se kot neutemeljen izkaže
tudi pobudnikov očitek o neskladnosti izpodbijane ureditve
z 2. členom ustave. Za kršitev te ustavne določbe bi sicer
šlo v primeru, če z razlago ne bi bilo mogoče ugotoviti jasne
vsebine izpodbijane določbe in zato ravnanje organov, ki
morajo to določbo izvajati, ne bi bilo predvidljivo (glej sklep
št. U-I-282/94 z dne 18. 10. 1995, Odl. US IV, 108),
vendar pa tega, kot je bilo že obrazloženo, izpodbijani uredi-
tvi ni mogoče očitati.

15. V zvezi z drugimi pobudnikovimi očitki glede do-
ločb 13. in 14. člena ZZVZZ-F pobudniku ni mogoče prizna-
ti pravnega interesa za njuno izpodbijanje. Tako mu ni mo-
goče priznati pravnega interesa za presojo četrtega odstavka
13. člena ZZVZZ-F, ki določa, da bo postopke uveljavljanja
pravic iz 13. člena tega zakona uredil ZZZS s splošnim
aktom. Določba 13. člena ZZVZZ-F se nanaša na postopek
uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
v fazi pred imenovanim zdravnikom ZZZS, pri čemer odka-
zuje na ureditev te faze postopka s splošnim aktom ZZZS.
Pravni interes za izpodbijanje te določbe bi bilo zato mogo-
če priznati zavarovancu, ki bi izkazal, da uveljavlja pravice iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja pred imenovanim
zdravnikom ZZZS, česar pa pobudnik, ki se sklicuje samo
na odprte postopke pred sodišči, ni izkazal.

16. Pobudniku tudi ni mogoče priznati pravnega intere-
sa za izpodbijanje 13. člena ZZVZZ-F v delu, ko določa, da
pritožba zoper sklep imenovanega zdravnika ne zadrži nje-
gove izvršitve (drugi stavek tretjega odstavka), oziroma za
izpodbijanje 14. člena ZZVZZ-F v delu, ki določa, da (pri)to-
žba zoper sklep zdravstvene komisije ne zadrži njegove
izvršitve (tretji stavek). Izpodbijana ureditev se nanaša na
primere, ko zavarovanec vloži pritožbo zoper sklep imeno-
vanega zdravnika oziroma tožbo zoper sklep zdravstvene
komisije. Pobudnik s tožbami pred sodiščem izpodbija mne-
nja zdravniških komisij I. stopnje. Kot že obrazloženo, je
fazo postopka pred zdravniškimi komisijami I. stopnje po
stari ureditvi mogoče vzporejati s fazo postopka pred imeno-
vanimi zdravniki po novi ureditvi. To pomeni, da bi lahko
imel pobudnik pravni interes kvečjemu za izpodbijanje ure-
ditve, po kateri pritožba zoper sklep imenovanega zdravnika
ne zadrži njegove izvršitve (tretji stavek 14. člena ZZVZZ-F).
Glede na primerljivost obeh postopkov bi bilo namreč iz te
določbe mogoče izvesti pravilo o nesuspenzivnem učinku
zahteve za presojo mnenja zdravniške komisije I. stopnje.
To pa bi veljalo samo, če bi pobudnik z zahtevo dejansko
izpodbijal kakšen sklep zdravniške komisije I. stopnje, če-
sar pa ne izkazuje. Pobudnik navaja, da mnenja zdravniških
komisij I. stopnje izpodbija direktno s tožbami pred sodišči.
To pa pomeni, da tudi morebitna sprememba izpodbijane
ureditve v smislu določitve suspenzivnega učinka pritožbe
zoper sklep imenovanega zdravnika (oziroma zahteve za
presojo mnenja zdravniške komisije I. stopnje) na pobudni-
ka ne bi mogla učinkovati. Zato mu pravnega interesa za
izpodbijanje te ureditve ni mogoče priznati.

17. Prav tako pobudniku ni mogoče priznati pravnega
interesa za izpodbijanje ureditve, po kateri osebni zdravnik
ni legitimiran za vložitev pritožbe zoper sklep imenovanega
zdravnika. Iz prvega stavka 14. člena ZZVZZ-F namreč izha-
ja, da lahko pritožbo zoper sklep imenovanega zdravnika
vložita samo zavarovana oseba ali delodajalec, možnosti, da
bi lahko pritožbo vložil tudi osebni zdravnik zavarovanca, pa
ta člen ne določa. Ob tem je bistveno ugotoviti, da je pobu-
dniku kot zavarovancu možnost pritožbe zagotovljena. To pa
pomeni, da za izpodbijanje ureditve, po kateri pravica do

pritožbe ni priznana še kateri drugi morebiti zainteresirani
osebi, pobudnik nima neposrednega pravnega interesa.

18. Pobudnik tudi ni izkazal pravnega interesa za iz-
podbijanje 13. člena ZZVZZ-F v delu, ko ta določa, da v
postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja
odločajo zdravniki, ki jih imenuje upravni odbor ZZZS, to je
imenovani zdravniki (prvi odstavek 13. člena). Kar očita
pobudnik izpodbijani ureditvi je to, da bi morali namesto
imenovanih zdravnikov odločati kolegijski organi, saj bodo
imenovani zdravniki v posameznih primerih morali presojati
tudi odločitve konzilijev, ki so sestavljeni iz več zdravnikov,
kar pa bo pomenilo, da bo ena sama oseba preverjela
odločitev več zdravnikov. Pobudnik ni izkazal, da ima odprt
postopek, v katerem bi prišlo do takšne situacije, kar pa
pomeni, da mu tudi za izpodbijanje te ureditve ni mogoče
priznati pravnega interesa.

19. Prav tako pobudniku ni mogoče priznati pravnega
interesa za vložitev pobude, s katero uveljavlja, da je posto-
pek odločanja o zavarovančevi začasni nezmožnosti za de-
lo, predviden s 13. in 14. členom ZZVZZ-F, nepotreben, ker
bi se moralo o tem odločati v okviru postopka odločanja o
pravici do nadomestila plače, predvidenim s 16. členom
ZZVZZ-F. Postopki v zvezi z ugotavljanjem pobudnikove za-
časne nezmožnosti za delo so namreč pred organi ZZZS že
zaključeni in se nadaljujejo le še pred sodišči. To pa pome-
ni, da morebitna razveljavitev izpodbijane ureditve, po kateri
je predvideno, da se o začasni nezmožnosti za delo in o
pravici do nadomestila plače odloča ločeno, na položaj po-
budnika ne bi mogla več vplivati.

B)–III
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

a) Splošno
20. Skupščina ZZZS je 10. decembra 2002 sprejela

spremembe in dopolnitve POZZ. Te spremembe in dopolni-
tve do odločitve ustavnega sodišča niso bile objavljene in
posledično tudi še niso začele veljati. Navedeno pomeni, da
so bile v času odločanja ustavnega sodišča izpodbijane
določbe POZZ še vedno v veljavi in kot take sposobne za
presojo pred ustavnim sodiščem.

21. Pobudnik navaja, da poleg tega, da izpodbija posa-
mezne določbe POZZ, izpodbija tudi POZZ v celoti, saj
lahko skladno z 51. členom ustave pogoje za uveljavitev
pravic iz zdravstvenega zavarovanja določa le zakon, uredi-
tev te materije s POZZ pa je zato neustavna. Ustavno sodi-
šče pobudniku na tem mestu pojasnjuje, da pomeni določ-
ba 51. člena ustave le-to, da mora vsebino in obseg ustavne
pravice do zdravstvenega varstva določiti zakon, ne pa tudi
tega, da s podzakonskim aktom oziroma aktom za izvrševa-
nje javnih pooblastil vsebine takšnih zakonskih norm ne bi
bilo dopustno nadalje razčlenjevati. Pobudnikova pavšalna
trditev o neustavnosti POZZ je zato neutemeljena. Kolikor
pa bi pobudnik menil, da katera izmed posameznih določb
POZZ prekoračuje okvir, ki je dopuščen podzakonskemu
aktu oziroma aktu za izvrševanje javnih pooblastil, in bi bila
kot takšna v nasprotju z legalitetnim načelom iz drugega
odstavka 120. člena ustave, pa bi moral to izrecno uveljav-
ljati in utemeljiti.

22. Pobudnik navaja, da izpodbija tudi sam način, po
katerem se sprejemajo POZZ. Pri tem ga moti, da daje v
postopku sprejemanja POZZ k njim soglasje Minister za
zdravje, za kar po njegovem mnenju ni najti zakonske podla-
ge. Iz navedenega izhaja, da pobudnik ne navaja, da izpod-
bija kakšno določbo ZZVZZ oziroma katerega drugega pred-
pisa, temveč nasprotno zatrjuje, da pravna podlaga za
podelitev omenjenega soglasja sploh ne obstaja, v praksi
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pa se to kljub temu podaja. Pobudo v tem delu je glede na
navedeno mogoče razumeti le tako, da pobudnik z njo uve-
ljavlja nezakonitost ravnanja nosilca javnih pooblastil (ZZZS)
oziroma Ministra za zdravje, ki zahteva oziroma daje sogla-
sje k POZZ. Presoja takšnih zahtevkov pa ni v pristojnosti
ustavnega sodišča (tretji odstavek 21. člena ZUstS). Zato je
bilo treba pobudo tudi v tem delu zavreči.

b) Prvi odstavek 235. člena, drugi odstavek 239. čle-
na, drugi odstavek 244. člena in 246. člen POZZ

23. Pobudnik izpodbija določbe 235., 239. in
244. člena POZZ. Pri tem iz vsebine njegove pobude izha-
ja, da izpodbija te določbe le v delu, kolikor iz njih izhaja,
da se zavarovanec mora ravnati po mnenju osebnega
zdravnika (prvi odstavek 235. člena), zdravniške komisije
I. stopnje (drugi odstavek 239. člena) oziroma zdravniške
komisije II. stopnje (drugi odstavek 244. člena), kljub te-
mu, da se je zoper ta mnenja pritožil, to je zahteval presojo
mnenja osebnega zdravnika oziroma zdravniške komisije I.
stopnje oziroma v primeru, če se ne strinja z oceno ZK II,
izdajo odločbe v upravnem postopku. Navedeno izhaja iz
prvega odstavka 235. člena, drugega odstavka 239. čle-
na in drugega odstavka 244. člena POZZ, kar pomeni, da
gre šteti, da pobudnik dejansko izpodbija te določbe le v
navedenem obsegu. Pri tem velja že uvodoma opozoriti,
da prvi odstavek 235. člena in drugi odstavek 244. člena
izrecno določata, da se zavarovanec mora ravnati po mne-
nju osebnega zdravnika oziroma zdravniške komisije II.
stopnje, ne glede na vloženo zahtevo za oceno mnenja
osebnega zdravnika na zdravniški komisiji I. stopnje oziro-
ma ne glede na zahtevo za izdajo odločbe. Drugi odstavek
239. člena POZZ izrecno določa le, da se zavarovanec
mora ravnati po mnenju zdravniške komisije I. stopnje, ne
da bi še posebej poudaril, da velja to tudi v primeru, če
zahteva zavarovanec presojo tega mnenja na zdravniški
komisiji II. stopnje. Kljub navedenemu pa te določbe ni
mogoče razlagati drugače, kot da se nanaša prav na pri-
mere, ko zavarovanec vloži omenjeno zahtevo za presojo
mnenja zdravniške komisije I. stopnje na zdravniško komi-
sijo II. stopnje, saj obveznosti zavarovanca, da se ravna po
mnenju zdravniške komisije I. stopnje, če tega mnenja
sploh ne izpodbija, ne bi bilo treba posebej določati.

24. Za izpodbijanje določb, navedenih v prejšnji točki
obrazložitve, pobudniku ni mogoče priznati pravnega intere-
sa. Pravni interes pobudnika bi bil podan, če bi njihova
morebitna razveljavitev oziroma odprava lahko privedla do
spremembe pobudnikovega pravnega položaja, česar pa ni
mogoče trditi. Pobudnik pred sodiščem izpodbija mnenja
zdravniških komisij I. stopnje. To pomeni, da določbi prvega
odstavka 235. člena in drugega odstavka 244. člena POZZ,
ki določata obveznost ravnanja zavarovanca po mnenju ose-
bnega zdravnika oziroma po mnenju zdravniške komisije II.
stopnje, na pravni položaj pobudnika sploh ne moreta imeti
vpliva. Pravni interes bi mu bilo torej mogoče priznati kvečje-
mu za izpodbijanje drugega odstavka 239. člena, iz katere-
ga izhaja, da se zavarovanec mora ravnati po mnenju zdrav-
niške komisije I. stopnje, čeprav je zahteval presojo tega
mnenja na zdravniški komisiji II. stopnje. Tudi to pa bi veljalo
samo, če bi pobudnik dejansko vložil zahtevo za presojo
mnenja zdravniške komisije I. stopnje na zdravniški komisiji
II. stopnje. Na pobudnika, ki omenjenega pravnega sred-
stva za izpodbijaje mnenja zdravniške komisije I. stopnje ni
izkoristil (zoper mnenja zdravniških komisij I. stopnje je vložil
direktno tožbo na sodišče), tudi morebitna razveljavitev ozi-
roma odprava določbe o nesuspenzivnem učinku tega prav-
nega sredstva ne bi mogla učinkovati, saj ni mogoče priča-
kovati, da bi si suspenzivni učinek pritožbe zavarovanec

zagotovil že z vložitvijo nedovoljenega pravnega sredstva (v
tem primeru tožbe).

25. Skupaj z določbami prvega odstavka 235. člena,
drugega odstavka 239. člena in drugega odstavka
244. člena POZZ, v zvezi s katerimi opozarja na problem
obveznosti mnenj osebnega zdravnika in zdravniških komi-
sij, izpodbija pobudnik tudi določbo 246. člena POZZ, če-
prav ne gre za vsebinsko enako določbo. Z 246. členom
POZZ se namreč uvodoma sicer res določa, da so ugotovi-
tve in mnenja zdravniških komisij I. in II. stopnje za zavaro-
vance in njihove osebne zdravnike obvezna. Bistvo te do-
ločbe pa je v njenem nadaljevanju, ko je določeno, da
osebni zdravnik, razen izjemoma, pri zavarovancu ne more
ugotoviti začasne zadržanosti od dela zaradi iste bolezni ali
stanja, za katero je zdravniška komisija ugotovila, da ni več
utemeljena, pred potekom 30 dni od takrat, ko je mnenje
izdala zdravniška komisija. Da bi se nahajal v takšni situaciji
oziroma v postopku, v katerem bi bilo treba uporabiti to
določbo, pobudnik ne izkazuje. To pa pomeni, da tudi mo-
rebitna razveljavitev ali odprava te odločbe nanj ne bi mogla
učinkovati. Zato mu pravnega interesa za izpodbijanje te
določbe ni mogoče priznati.

c) Člen 240 POZZ
26. Člen 240 POZZ določa, da lahko zavarovanec, ki

se ne strinja z mnenjem zdravniške komisije I. stopnje, za-
hteva presojo tega mnenja pri zdravniški komisiji II. stopnje
(prvi stavek prvega odstavka). Zahtevo mora vložiti v roku
treh dni po prejemu mnenja, sicer je zdravniška komisija II.
stopnje ne obravnava (drugi stavek prvega odstavka in četrti
odstavek). Zahtevo lahko vloži tudi zavarovančev delodaja-
lec (tretji odstavek). Navedena vsebina določbe 240. člena
POZZ je zajeta že v 82. členu ZZVZZ. Pri tem velja ponoviti,
da pobudniku ni mogoče priznati pravnega interesa za iz-
podbijanje 82. člena ZZVZZ (glej 9. točko obrazložitve), kar
pa pomeni, da tudi ne more imeti pravnega interesa za
izpodbijanje podzakonske določbe enake vsebine. V teh
delih je bilo treba zato pobudo zavreči. V delih, v katerem se
izpodbijana določba 240. člena razlikuje od omenjene do-
ločbe 82. člena ZZVZZ, to je v delu, ko se z njo določa, da
sme zahtevati presojo mnenja zdravniške komisije I. stopnje
tudi ZZZS (tretji odstavek), in v delu, ko se določa, da mora
zdravniška komisija I. stopnje posredovati zdravniški komisi-
ji II. stopnje vso dokumentacijo o zavarovancu, vključno z
obrazložitvijo svojega mnenja (drugi odstavek), pa ustavno
sodišče ugotavlja, da pobudnik ne navaja posebnih razlo-
gov za izpodbijanje te ureditve, zaradi česar se tudi ustavno
sodišče s tem delom pobude ni posebej ukvarjalo.

d) Drugi odstavek 245. člena POZZ
27. Pobudnik izpodbija tudi 245. člen POZZ. Iz vsebi-

ne pobude izhaja, da izpodbija ureditev, po kateri mora
ZZZS izdati odločbo iz 83. člena ZZVZZ v 60 dneh od
prejema popolne dokumentacije, kar ureja drugi odstavek
245. člena POZZ. Zato gre šteti, da pobudnik dejansko
izpodbija le drugi odstavek tega člena. Ta določba se upo-
rablja le v tisti fazi postopka ugotavljanja zavarovančeve za-
časne nezmožnosti za delo, ko mora ZZZS na zahtevo zava-
rovanca izdati dokončno odločbo. Pravni interes za
izpodbijanje te določbe bi bilo zato mogoče priznati le zava-
rovancu, ki bi imel odprt postopek, v katerem bi zahteval
izdajo takšne odločbe. Pobudnik ni izkazal, da bi izdajo
takšne odločbe kdajkoli zahteval (zoper mnenja zdravniških
komisij je vložil tožbo direktno na sodišče). To pa pomeni,
da tudi morebitna razveljavitev oziroma odprava te določbe
nanj ne bi mogla učinkovati. Pobudniku zato ni mogoče
priznati pravnega interesa za izpodbijanje te določbe, pobu-
do v tem delu pa je bilo treba posledično zavreči.
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e) Členi 264, 265, 267, 268 in 269 ter drugi odsta-
vek 271. člena POZZ

28. Izpodbijane določbe 264., 265., 267., 268. in
269. člena POZZ se nahajajo v posebnem XV. poglavju
POZZ, ki nosi naslov varstvo pravic. Z določbami tega po-
glavja so določena pravila za vodenje upravnega postopka v
okviru ZZZS. Pri tem je določeno zlasti, v katerih zadevah se
odloča po tem postopku (npr. v primerih odločanja o pravici
do nadomestila plače, potnih stroškov, pogrebnine in po-
smrtnine), določena pa so tudi nekatera pravila, ki se tičejo
samega teka postopka. Tudi pobudo v tem delu je treba
zaradi pomanjkanja pobudnikovega pravnega interesa za-
vreči. Pobudnik, ki pred sodišči izpodbija mnenja zdravni-
ških komisij, ki se glede na izrecno določbo drugega od-
stavka 266. člena POZZ ne izdajajo v upravnem postopku,
ni izkazal, da so bile izpodbijane določbe zanj sploh kdaj
uporabljene. To pa pomeni, da tudi njihova morebitna razve-
ljavitev oziroma odprava nanj ne bi mogla učinkovati.

29. Iz enakih razlogov je treba zavreči tudi pobudo za
izpodbijanje drugega odstavka 271. člena, ki določa, da
mora Direkcija ZZZS (kot pritožbeni organ v upravnem po-
stopku) izdati odločbo in jo vročiti zavarovani osebi najpoz-
neje v 60 dneh od dneva, ko je zavarovana oseba vložila
popolno pritožbo. Pobudnik, ki niti ne navaja, da bi bil pred
organi ZZZS kdajkoli udeležen v upravnem postopku, ni
izkazal, da bi bila izpodbijana določba zanj sploh kdaj upo-
rabljena. To pa pomeni, da tudi njena morebitna razveljavi-
tev oziroma odprava na njegov pravni položaj ne bi mogla
imeti vpliva.

f) Drugi odstavek 266. člena POZZ
30. Pobudnik izpodbija tudi določbo drugega odstav-

ka 266. člena POZZ, po kateri se zahteve zavarovanih oseb,
ki zadevajo presojo mnenj zdravniških komisij, ne obravna-
vajo po določbah upravnega postopka. Tudi za izpodbijanje
te določbe pobudniku ni mogoče priznati pravnega intere-
sa. Na zavarovančev pravni položaj lahko namreč ta določ-
ba vpliva le takrat, ko se postopek ugotavljanja zavarovanče-
ve začasne nezmožnosti za delo nahaja v fazi pred
zdravniškimi komisijami ZZZS. V kasnejših fazah postopka
uporaba te določbe ni več aktualna. Pobudnik, ki pravni
interes v tej zadevi izkazuje s sklicevanjem na odprte po-
stopke pred sodišči, ni izkazal, da bi imel še vedno odprte
postopke pred zdravniškimi komisijami. To pa pomeni, da je
bilo treba njegovo pobudo tudi v tem delu zavreči.

B)–IV
31. Pobudnik izpodbija tudi 1. člen ZUS oziroma vse

druge predpise, ki bi preprečevali sodno varstvo človeko-
vih pravic v primeru, ko le-te niso bile kršene s posamični-
mi akti in ravnanji. V delu, ko pobudnik zahteva presojo
predpisov, ne da bi navedel katerih, mu je treba pojasniti,
da mora skladno s poslovnikom ustavnega sodišča Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) pobu-
da vsebovati tudi navedbo predpisa, ki se z njo izpodbija
(Priloga 1), zaradi česar njegove pobude v delu, ko se ne
nanaša na konkretne predpise, ni bilo mogoče obravnava-
ti. V delu, ko pobudnik izrecno izpodbija določbo 1. člena
ZUS, pa je bilo treba njegovo pobudo zavreči. Pobudnik
namreč za izpodbijanje te določbe ni izkazal pravnega inte-
resa. Neposreden pravni interes za izpodbijanje te določ-
be bi lahko imel namreč le tisti, ki bi imel odprt kakšen
postopek, v katerem bi bilo treba uporabiti določbo 1.
člena ZUS, česar pa pobudnik ne izkazuje. Tudi o pobu-
dnikovi ustavni pritožbi zoper sklep vrhovnega sodišča, s
katerim je bila na podlagi določbe 1. člena ZUS zavržena
njegova tožba, je bila namreč že odločeno, tako da je bila

ustavna pritožba kot prepozna zavržena (sklep ustavnega
sodišča št. Up-109/01 z dne 27. 3. 2002).

B)–V
32. Pobudnik tudi zahteva, naj mu ustavno sodišče

prisodi odškodnino za škodo, ki mu je nastala z neizvršitvijo
odločbe ustavnega sodišča v zadevi št. Up-53/96. Ustavno
sodišče ponovno pojasnjuje pobudniku, da ni pristojno odlo-
čati o takšnih zahtevkih. Odškodninske zahtevke zaradi mo-
rebitne škode, ki bi mu bila povzročena z ravnanjem Držav-
nega zbora, lahko uveljavlja pobudnik pred pristojnim
sodiščem (26. člen ustave), šele po izčrpanju pravnih sred-
stev v tem postopku pa lahko ob pogojih ZUstS vloži tudi
ustavno pritožbo.

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

25. člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodni-
ki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo
soglasno.

Št. U-I 279/00-42
Ljubljana, dne 16. januarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

465. Odločba o razveljavitvi 47. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Boštjana Vernika in Klemna Jakliča,
obeh iz Ljubljane, ter YHD – Društva za teorijo in kulturo
hendikepa, Ljubljana, na seji dne 22. januarja 2003

o d l o č i l o:

1. Člen 47 zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) se razveljavi,
kolikor se nanaša na referendum na ravni države.

2. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi je v nes-
kladju z ustavo, ker ne določa roka, v katerem morajo držav-
ljanke in državljani Republike Slovenije, ki so na dan glaso-
vanja na referendumu iz prejšnje točke v tujini, ker tam
začasno ali stalno prebivajo, sporočiti Republiški volilni ko-
misiji, da želijo glasovati po pošti v tujini ali na diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.

3. Razveljavitev iz 1. točke izreka začne učinkovati na-
slednji dan po vročitvi te odločbe Državnemu zboru.

4. Ugotovljeno neskladnost iz 2. točke izreka mora
Državni zbor odpraviti v roku enega leta od dneva objave te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Do odprave neskladja iz 2. točke izreka je rok,
določen v prvem odstavku 82. člena zakona o volitvah v
Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95), petnajst
dni pred dnem glasovanja na referendumu.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki v pobudi z dne 25. 6. 2002 in njeni

dopolnitvi z dne 1. 7. 2002 navajajo, da izpodbijana določ-
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ba zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljeva-
nju: ZRLI) izključuje uporabo 82. člena zakona o volitvah v
Državni zbor (v nadaljevanju: ZVDZ), kar naj bi pomenilo, da
svoje pravice glasovati na referendumu ne morejo uresničiti
državljanke in državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju:
državljani Republike Slovenije), ki se nahajajo na dan glaso-
vanja v tujini oziroma imajo tam stalno ali začasno prebivali-
šče. S tem naj bi bila določeni skupini državljanov Republi-
ke Slovenije neupravičeno odvzeta ustavna pravica iz 44. v
zvezi z 90. členom ustave. Poudarjajo, da je mobilnost pre-
bivalstva vedno večja in se bo po vključitvi v enoten evropski
gospodarski prostor še povečevala. Z uzakonitvijo izpodbi-
jane določbe naj zakonodajalec ne bi zasledoval nikakršne-
ga legitimnega cilja. Glasovanje po pošti v tujini ali na diplo-
matsko konzularnih predstavništvih naj bi povzročilo le
“zanemarljivo obremenitev delovanja državne uprave” glede
na tehnične možnosti sodobne informacijske tehnologije.
Izvrševanje pravice iz 44. člena ustave bi moralo biti omogo-
čeno na enak način kot izvrševanje volilne pravice oziroma
med njima ne bi smelo biti nobene večje razlike. Pobudniki
tudi menijo, da bi se določbe ZVDZ morale uporabljati že v
postopku zbiranja podpor za razpis predhodnega zakono-
dajnega referenduma in ne samo glede glasovanja in ugo-
tavljanja izida glasovanja na referendumu, kot to določa
43. člen ZRLI. Določbe ZRLI naj bi Ministrstvo za notranje
zadeve razlagalo v škodo funkcionalno oviranim osebam, ki
ne morejo priti k upravnemu organu, da bi izrazili svojo pod-
poro zahtevi za razpis referenduma. Prav tako naj bi bila vsem
osebam, ki se v času zbiranja podpisov za podporo referen-
dumski zahtevi nahajajo v tujini, odvzeta pravica iz 90. člena
ustave. Uveljavljajo kršitev 3., 14., 15., 22., 42., 44. in 90.
člena ustave ter predlagajo prednostno obravnavo zadeve.

2. Pobudnika Klemen Jaklič in Boštjan Vernik sta dne
3. 1. 2003 vložila predlog, naj ustavno sodišče zadrži izvr-
ševanje izpodbijane določbe 47. člena ZRLI. Svoj predlog
sta utemeljevala z dejstvom, da je Državni zbor razpisal dva
predhodna zakonodajna referenduma in določil kot dan gla-
sovanja 19. 1. 2003. Zadržanje izvrševanja izpodbijane do-
ločbe naj bi bilo nujno, saj bi v nasprotnem primeru bilo
onemogočeno glasovanje vsem državljanom Republike Slo-
venije, ki bodo na ta dan v tujini, kot tudi vsem, ki v tujini
stalno ali začasno prebivajo. Nemožnost glasovanja na refe-
rendumu naj bi povzročila nepopravljivo posledico, ki naj bi
jo bilo mogoče preprečiti le s takojšnjo odločitvijo ustavne-
ga sodišča o zadevi ali vsaj z izdajo začasne odredbe.

3. Državni zbor na pobudo ni odgovoril.
4. Vlada v svojem mnenju pojasnjuje, da državljani

Republike Slovenije, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,
lahko glasujejo na referendumu na voliščih v domovini in da
določba 47. člena ZRLI ne izključuje možnosti, da ti držav-
ljani uveljavijo svojo pravico do sodelovanja pri upravljanju
javnih zadev.

B)–I
5. Iz navedb pobudnika Klemna Jakliča izhaja, da za-

časno prebiva v tujini in torej izkazuje pravni interes za vloži-
tev pobude. Zato se ustavno sodišče v vprašanje pravnega
interesa drugih pobudnikov ni spuščalo.

6. Pobuda odpira dve ustavnopravni vprašanji. Prvo
vprašanje je, ali je določba 47. člena ZRLI, ki izključuje
možnost glasovanja na referendumu po pošti v tujini in na
diplomatsko konzularnih predstavništvih, v skladu z ustavo.
Ali je v skladu z ustavo smiselna uporaba določb ZVDZ le
glede glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja na referen-
dumu, ne pa že v postopku zbiranja podpisov v podporo
zahtevi za razpis referenduma, pa je drugo vprašanje.

7. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo v tistem delu, ki
se nanaša na vprašanje, tj. ali je določba 47. člena ZRLI, ki
izključuje možnost glasovanja na referendumu po pošti v
tujini in na diplomatsko konzularnih predstavništvih, v skladu
z ustavo. Pri presoji navedenega vprašanja se je v okviru
pobude omejilo le na referendumsko odločanje na ravni
države. ZRLI v 3. členu namreč določa smiselno uporabo
določb o postopku za izvedbo referenduma tudi za referen-
dum v lokalni skupnosti. O drugem vprašanju, ki je predmet
ustavnosodne presoje v tej zadevi, bo ustavno sodišče odlo-
čalo posebej. Zato je ta del pobude izločilo iz te zadeve.

8. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je ustavno sodišče po
sprejemu pobude takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami.

B)–II
9. Na podlagi drugega odstavka 3. člena ustave (nače-

lo ljudske suverenosti in načelo delitve oblasti) državljanke
in državljani Republike Slovenije zakonodajne oblasti ne
izvršujejo le posredno (z volitvami) po izvoljenih predstavni-
kih, temveč tudi neposredno. Volitve in referendum sta nači-
na, s katerima ljudstvo izvršuje svojo oblast.1 Pri volitvah gre
za izvolitev predstavnikov, ki kot predstavniki vsega ljudstva
izvršujejo zakonodajno oblast, pri referendumu pa za nepo-
sredno sprejemanje zakonodajnih odločitev. Ustava za obe
obliki izvrševanja oblasti določa, katere državljanke in držav-
ljani Slovenije predstavljajo “ljudstvo”, ki ima pravico voliti in
biti voljeno oziroma pravico glasovati na referendumu. V
prvem in drugem odstavku 43. člena določa, da je volilna
pravica splošna in enaka ter da ima vsak državljan, ki je
dopolnil 18 let, pravico voliti in biti voljen. V tretjem odstavku
90. člena ustave je pravica glasovanja na referendumu dana
vsem državljanom, ki imajo volilno pravico. Kot je razvidno,
se pravica glasovanja na referendumu in volilna pravica na-
našata na enotno volilno telo.2

10. Pravica do glasovanja na referendumu je kot ustav-
na pravica varovana v okviru splošne ustavne pravice do
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena ustave.
Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-47/94 z dne 19. 1.
1995 (Uradni list RS, št. 1/95 in OdlUS IV, 4) navedlo, da
določbe 90. člena ustave omogočajo uresničitev material-
nopravne določbe iz 44. člena ustave o pravici državljanov
do neposrednega in posrednega odločanja pri upravljanju
javnih zadev ter da predstavljajo ustavnopravni okvir, v kate-
rem se lahko giblje oziroma uresničuje ustavna pravica iz
44. člena ustave.

11. Pravico do referendumskega odločanja, opredelje-
no v 90. členu ustave, in pravico do sodelovanja pri uprav-
ljanju javnih zadev iz 44. člena ustave je mogoče omejiti le v
skladu s tretjim odstavkom 15. člena ustave. Ustava namreč
glede njunega izvrševanja ne določa t. i. zakonskega pridrž-
ka, kar pomeni, da ju je mogoče omejiti le tedaj, kadar je to
potrebno zaradi varstva pravic drugih. Enako stališče je
ustavno sodišče sprejelo v že navedeni odločbi št. U-I-47/94
in v odločbi št. U-I-276/96 z dne 10. 2. 2000 (Uradni list
RS, št. 24/00 in OdlUS IX, 21).

12. Kot izhaja iz prakse ustavnega sodišča, so omeji-
tve ustavnih pravic dopustne le, če so v skladu z načelom
sorazmernosti. Navedeno načelo dovoljuje omejitev ustav-
nih pravic, če je omejitev potrebna in nujna za dosego
ustavno dopustnega cilja, če je primerna za dosego tega

1 V Slovenji ima oblast ljudstvo (prvi stavek drugega odstavka 3. člena
ustave).

2 Franc Grad, Volitve in volilni sistem, Inštitut za javno upravo, Ljubljana,
1996, str. 26 –28.
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cilja ter če je med omejitvijo ustavne pravice in varstvom
druge pravice ali javne koristi podano sorazmerje (t. i. sora-
zmernost v ožjem smislu).

13. Referendum, kot posebna oblika neposrednega
odločanja, je urejen v ZRLI, ki se pri urejanju posameznih
vprašanj zaradi podobnosti med referendumom in volitvami
sklicuje na uporabo posameznih določb ZVDZ. Tako se na
podlagi 43. člena ZRLI glede glasovanja in ugotavljanja izi-
da glasovanja na referendumu smiselno uporabljajo določ-
be ZVDZ, kolikor sam ZRLI ne določa drugače. ZVDZ daje
volivcem široke možnosti za izvrševanje volilne pravice in
upošteva njihove različne položaje v času volitev. Tako voliv-
ci na dan glasovanja ne smejo biti vpoklicani na vojaške
vaje, po pošti lahko glasujejo tisti, ki služijo vojaški rok,
oskrbovanci domov za starejše in volivci, ki so na zdravlje-
nju v bolnišnicah; volivci, ki zaradi bolezni ne morejo ose-
bno priti na volišče, pa lahko glasujejo tudi na svojem domu
(81. in 83. člen ZVDZ). Vsi navedeni načini izvrševanja volil-
ne pravice veljajo tudi pri izvrševanju pravice glasovanja na
referendumu.

14. Izpodbijani 47. člen ZRLI je izključil uporabo tistih
določb ZVDZ, ki urejajo izvrševanje volilne pravice državlja-
nov Republike Slovenije, ki se na dan glasovanja nahajajo v
tujini. ZVDZ namreč v 82. členu omogoča, da volivci, ki se
na dan volitev nahajajo v tujini, ker tam začasno ali stalno
prebivajo, lahko uresničijo svojo volilno pravico tudi v tujini,
tako da glasujejo po pošti ali na diplomatsko konzularnih
predstavništvih. S tem, da se navedena določba ZVDZ ne
uporablja v referendumskem postopku, je državljanom Re-
publike Slovenije, ki se na dan glasovanja nahajajo v tujini
(začasno ali stalno), odvzet eden od možnih načinov glaso-
vanja, določen za izvrševanje volilne pravice. Kljub temu, da
navedenim osebam z izpodbijano določbo ni odvzeta pravi-
ca do glasovanja, ker jim še vedno ostane možnost, da
glasujejo na voliščih v Republiki Sloveniji, pomeni izključitev
možnosti glasovanja po pošti v tujini in na diplomatsko kon-
zularnih predstavništvih omejitev izvrševanja te ustavne pra-
vice. Stališče, da mora biti celotna pravna ureditev volitev
takšna, da omogoča dejansko uresničevanje volilne pravice
in da “postavljanje ovir na poti do uresničevanja sicer for-
malno priznane volilne pravice lahko pomeni nedopusten
poseg v načelo splošnosti volilne pravice” je ustavno sodi-
šče sprejelo z odločbo št. U-I-48/98 z dne 1. 6. 2000
(Uradni list RS, št. 64/00 in OdlUS IX, 144). Način uresni-
čevanja pravice do referenduma, za katero je bilo že ugotov-
ljeno, da uživa povsem enako ustavno varstvo kot volilna
pravica, se je za določeno skupino oseb z izključitvijo mož-
nega glasovanja v tujini bistveno omejil, saj ni mogoče pri-
čakovati, da bi se državljani, ki začasno ali stalno prebivajo v
tujini, lahko brez večjih težav udeležili glasovanja na referen-
dumu v domovini. To še toliko bolj velja za glasovanje na
referendumu, ki časovno ni vnaprej določen. Takšna omeji-
tev ustavne pravice do referendumskega odločanja bi bila
ustavno dopustna le, če bi bila v skladu z načelom sora-
zmernosti, obrazloženim v 12. točki te obrazložitve.

15. Glede na to, da nasprotni udeleženec ni odgovoril
na pobudo, iz zakonodajnega gradiva (Poročevalec DZ, št.
39/93, 3/94 in 6/94) pa tudi ni bilo mogoče ugotoviti,
kateri razlog(i) naj bi utemeljeval(i) uzakonitev opisane omeji-
tve, je ta razlog poskušalo ugotoviti ustavno sodišče samo.
V času sprejemanja ZRLI se je glede glasovanja v tujini
uporabljala določba prvega odstavka 82. člena ZVDZ, na
podlagi katere so volivci, ki so začasno ali stalno prebivali v
tujini, morali sporočiti Republiški volilni komisiji najkasneje
30 dni pred dnem glasovanja, da želijo glasovati po pošti v
tujini ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Slove-
nije. Na podlagi tega sporočila se je volivcu poslalo volilno

gradivo z volilno karto. Taka ureditev je veljala tako za tiste
državljane, ki so bili le začasno v tujini, kot za tiste, ki tam
stalno prebivajo. Takrat veljavni zakon o evidenci volilne
pravice (Uradni list RS, št. 46/92 – v nadaljevanju: ZEVP) je
določal, da se za vsake volitve sestavijo posebni volilni ime-
niki in to le na posebno zahtevo državljanov, ki nimajo stal-
nega prebivališča v Republiki Sloveniji in ki so pri Republiški
volilni komisiji najkasneje 30 dni pred glasovanjem vložili
zahtevek za vpis v posebni volilni imenik. Kot je razvidno, je
ureditev glasovanja v tujini iz 82. člena ZVDZ in ZEVP izhaja-
la iz predpostavke, da naj bi bila ta skupina državljanov
dolžna sama poskrbeti za vpis v posebni volilni imenik in s
tem pridobiti možnost glasovanja v tujini. Ker pri referendu-
mu ni mogoče vnaprej predvideti njegovega razpisa, se je
odprlo vprašanje, ali je mogoče opisano ureditev uporabiti
tudi v postopku referendumskega odločanja. Zato ustavno
sodišče meni, da je bil morebiti razlog izpodbijane ureditve v
ugotovitvi, da zaradi nepredvidljivosti razpisa referenduma in
sprotnega oblikovanja posebnega volilnega imenika na pod-
lagi zahteve samih volivcev uporaba določb 82. člena ZVDZ
v postopku referendumskega odločanja smiselno ni bila mo-
goča.

16. V zvezi z glasovanjem državljanov Republike Slove-
nije, ki imajo v tujini stalno prebivališče, je prišlo do bistvene
zakonodajne spremembe. V skladu z odločbo ustavnega
sodišča št. U-I-48/98 je bila z zakonom o evidenci volilne
pravice (Uradni list RS, št. 52/02 – v nadaljevanju: ZEVP-1)
uvedena stalna evidenca državljanov Republike Slovenije, ki
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (prvi od-
stavek 2. člena in 2. točka prvega odstavka 15. člena ZEVP-
1). S tem je bilo navedenim državljanom omogočeno ure-
sničevanje njihove volilne pravice brez obnavljanja vpisa pred
vsakimi volitvami, to je na enak način, kot se volilna pravica
uresničuje v Republiki Sloveniji. V navedeni odločbi je ustav-
no sodišče štelo, da je z zakonsko ureditvijo, po kateri
morajo volivci v tujini pred vsakimi volitvami sami poskrbeti
za vpis v posebni volilni imenik, kršeno načelo enakosti
pred zakonom, ker postavlja volivce s stalnim prebivališčem
v tujini v neenak položaj v primerjavi z volivci s stalnim prebi-
vališčem v Sloveniji. Z vzpostavitvijo stalne evidence sloven-
skih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini je prenehal
obstajati razlog, zaradi katerega naj bi zakonodajalec glede
slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini izklju-
čil uporabo določb 82. člena ZVDZ za glasovanje na refe-
rendumu. Zaradi tega tudi ni bilo treba presojati, ali je bil
razlog za sprejem izpodbijane določbe v skladu s pogoji, ki
jih zahteva načelo sorazmernosti (12. točka te obrazložitve).
Ustavno sodišče glede na veljavno ureditev glasovanja v
tujini ne vidi nobenega stvarnega razloga, ki bi utemeljeval,
da bi bilo treba slovenskim državljanom s stalnim prebivali-
ščem v tujini onemogočiti glasovanje na referendumu v tujini
(po pošti ali na diplomatsko konzularnih predstavništvih).
Ker izpodbijana določba 47. člena ZRLI v nasprotju s tretjim
odstavkom 15. člena ustave omejuje pravico do glasovanja
na referendumu, opredeljeno v 44. in 90. členu ustave, jo
je ustavno sodišče razveljavilo (1. točka izreka). Razveljavi-
tev pomeni, da se bo določba 82. člena ZVDZ in ustrezne
določbe ZEVP-1 morale uporabljati tudi za glasovanje na
referendumu.

17. Pravna ureditev glasovanja v tujini pa se ni spreme-
nila za slovenske državljane, ki se na dan glasovanja le
začasno nahajajo v tujini, kot tudi ne za državljane s stalnim
prebivališčem v tujini, ki še niso vpisani v stalno evidenco
državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebi-
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vališča v Republiki Sloveniji.3 Tej skupini državljanov ni mo-
goče drugače omogočiti izvrševanja volilne pravice kot ta-
ko, da tudi sami poskrbijo za njeno uresničitev. To pomeni,
da morajo Republiški volilni komisiji sporočiti, da želijo gla-
sovati v tujini – po pošti ali na diplomatsko konzularnem
predstavništvu Slovenije (prvi odstavek 82. člena ZVDZ in
45. člen ZEVP-1). Zato se postavlja vprašanje, ali obstaja
kakšen razlog, ki bi tej skupini državljanov upravičeno izklju-
čil možnost glasovanja na referendumu v tujini in na takšen
način omejil njihovo pravico. Edini razlog, ki bi lahko one-
mogočil izvrševanje pravice do glasovanja na referendumu v
tujini, je rok, v katerem morajo navedeni državljani sporočiti
svojo željo, da bi glasovali. Ta rok (najpozneje 30 dni pred
dnem glasovanja) je glede na roke, določene v 33. členu
ZRLI, očitno predolg. Člen 33 ZRLI določa, da od dneva
razpisa do izvedbe referenduma ne sme preteči manj kot
trideset dni in ne več kot petinštirideset dni. Vendar določi-
tev zakonskih rokov ne more biti razlog, ki bi lahko tem
državljanom omejil izvrševanje njihove ustavne pravice do
glasovanja na referendumu. Nobenega utemeljenega razlo-
ga ni, da ti državljani ne bi uresničevali svoje pravice do
referendumskega odločanja na enak način kot uresničujejo
svojo volilno pravico. S tem, ko ZRLI ni določil navedenega
roka, je v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena ustave
prišlo do omejitve pravice do glasovanja na referendumu.
ZRLI bi glede na posebnosti referendumskega postopka
moral določiti poseben rok za navedeno sporočilo Republi-
ški volilni komisiji in ga uskladiti z drugimi roki referendum-
skega odločanja. Predvsem bi moral zagotoviti, da ima na-
vedena skupina državljanov Republike Slovenije na
razpolago primeren čas, da sporoči svojo željo glasovati na
referendumu v tujini.

18. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
ugotovilo, da je ZRLI v neskladju z ustavo, ker ne določa
roka, v katerem morajo državljani, ki bodo na dan glasova-
nja na referendumu v tujini, ker tam začasno ali stalno prebi-
vajo, sporočiti Republiški volilni komisiji, da želijo glasovati
na referendumu (2. točka izreka).

19. Da bi slovenski državljani, ki bodo na dan glasova-
nja začasno prebivali v tujini, in slovenski državljani s stalnim
prebivališčem v tujini, ki še niso vpisani v stalno evidenco,
lahko glasovali na referendumih v tujini, je ustavno sodišče
kot način izvršitve svoje odločitve določilo krajši rok, kot ga
določa prvi odstavek 82. člena ZRLI (5. točka izreka). Kot
je bilo že obrazloženo v 17. točki obrazložitve, določbe prve-
ga odstavka 82. člena ZVDZ v tistem delu, v katerem dolo-
ča, da lahko državljani Republiki Slovenije svoje želje za
glasovanje v tujini sporočijo najkasneje 30 dni pred dnevom
glasovanja, ni mogoče smiselno uporabiti pri glasovanju na
referendumu. V primeru, da je določen 30-dnevni razmik
med dnevom razpisa in dnevom glasovanja, ti državljani
formalno ne bi mogli več doseči vpisa v posebni volilni
imenik za glasovanje v tujini, v primeru daljšega razmika (do
45 dni) pa bi 30-dnevni rok povzročil, da se ne bi mogla
izvesti pravočasno vsa nadaljnja opravila, ki so potrebna za
uresničitev pravice glasovanja na referendumu v tujini. Rok
15 dni, ki ga je določilo ustavno sodišče, velja le v primeru,
ko se določba prvega odstavka 82. člena ZVDZ smiselno
uporablja za referendumsko odločanje.

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

drugega odstavka 40. člena ter 43. in 48. člena ZUstS v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mir-
jam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-261/02-12
Ljubljana, dne 22. januarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

zanjo Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

BANKA SLOVENIJE
466. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o

pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o de-
viznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01) in
prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 58/02 in 85/02 pop.) izdaja Svet banke
Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvahi sklepa o pogojih
in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

1
V sklepu o pogojih in načinu opravljanja plačilnega

prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99, 85/99
in 83/02, v nadaljevanju: sklep) se 6. točka sklepa spreme-
ni tako, da se glasi:

»Kadar v nalogu iz tujine ni naveden račun upravičenca
plačila, banka pa v štirih delovnih dneh po dnevu, v katerem
je obvestila upravičenca plačila o prejetem prilivu, od upravi-
čenca plačila ni dobila navodil, na kateri njegov račun naj
odobri sredstva, priliv najkasneje naslednji dan odobri na
transakcijski račun upravičenca plačila v valuti priliva pri isti
banki. V primeru, ko upravičenec plačila pri banki nima
transakcijskega računa, banka nakaže priliv iz tujine na tran-
sakcijski račun upravičenca plačila pri drugi banki.«

2
8. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Za plačilo nerezidentu oziroma za druga nakazila v

tujino ter za dvig gotovine za plačilo nerezidentu in za stro-
ške službenega potovanja v tujino v devizah predloži nalogo-
dajalec (rezident) b banki nalog za plačilo v tujino:

– ki vsebuje podatke, predpisane z navodilom,
– ki mu je priložen dokument, iz katerega je razvidna

osnova plačila in ostale predpisane priloge,
– za katerega je v banki zagotovljeno devizno ali tolar-

sko kritje.
V primeru, ko je nalogodajalec fizična oseba, kot doku-

ment, iz katerega je razvidna šifra osnove, zadostuje izjava.
Za plačilo v tuji gotovini nalogodajalec – zasebnik ozi-

roma pravna oseba gotovino dvigne s svojega transakcijske-
ga računa ali pa jo kupi v banki.

3 Na podlagi 46. člena ZEVP-1 se je evidenca volilne pravice slovenskih
državljanov s stalnim prebivališčem v tujini vzpostavila na podlagi vpisa v pose-
bne volilne imenike za volitve Predsednika republike leta 1997 in volitve v
Državni zbor leta 2000, in to najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona
oziroma najkasneje do prvih prihodnjih volitev.
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Rezident mora pooblaščenemu udeležencu, preko ka-
terega v tujini kupuje vrednostni papir, za nakup tega vre-
dnostnega papirja zagotoviti devizno kritje na posebnem
deviznem računu izločenih sredstev stranke, če se pri tem
nakupu v tujini zahteva devizno plačilo.«

3
Črta se 10. točka sklepa. Ostale točke sklepa se us-

trezno preštevilčijo.

4
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2003.

Ljubljana, dne 28. januarja 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

467. Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi
papirji

Na podlagi četrtega odstavka 53. člena in 54. člena
zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in
35/01), drugega in tretjega odstavka 13. člena in prvega
odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji

1
Ta sklep določa obveznike poročanja o poslih z vre-

dnostnimi papirji.
Obvezniki so: pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih

papirjev, banke, zavarovalnice, investicijske družbe, vzajem-
ni skladi, pokojninske družbe, vzajemni pokojninski skladi,
drugi institucionalni investitorji in ostali poročevalci, določe-
ni z navodili, ki poročajo o vseh poslih z vrednostnimi papirji
iz 10. in 11. člena zakona o deviznem poslovanju.

Poleg oseb iz drugega odstavka te točke so obvezniki
poročanja tudi rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih
papirjev v tujini, ki poročajo o stanjih, izdajah oziroma pro-
dajah, zapadlostih ter tokovih obresti dolžniških vrednostnih
papirjev, izdanih v tujini.

2
Osebe iz 1. točke tega sklepa poročajo o vrednostnih

papirjih mesečno. Poročilo se predloži Banki Slovenije po
zaključku meseca za pretekli mesec.

3
Guverner Banke Slovenije določi z navodili metodolo-

gijo, način in roke poročanja.

4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS,
št. 50/99).

5
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2003.

Ljubljana, dne 28. januarja 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
468. Poročilo o izidu predhodnega zakonodajnega

referenduma v zvezi s predlogom zakona o
preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja
Slovenske železnice d.d.

P O R O Č I L O
o izidu predhodnega zakonodajnega

referenduma v zvezi s predlogom zakona
o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja

Slovenske železnice d.d.,
 ki je bil 19. januarja 2003

I
Republiška volilna komisija je na 31. seji dne 23. janu-

arja 2003, na podlagi zapisnikov okrajnih volilnih komisij in
zapisnikov volilnih komisij volilnih enot pri ugotavljanju izida
glasovanja na predhodnem zakonodajnem referendumu v
zvezi s predlogom zakona o preoblikovanju in privatizaciji
javnega podjetja Slovenske železnice d.d., ki je bil 19. janu-
arja 2003, ugotovila naslednji izid glasovanja:

Na referendumu 19. januarja 2003 je imelo pravico
glasovati skupaj 1,610.180 volivcev.

Glasovalo je skupaj 501.499 volivcev (31,1%), od tega
je s potrdilom glasovalo 6 volivcev.

Oddanih je bilo 501.429 glasovnic. Ker ni bilo mogo-
če ugotoviti volje volivca, je bilo 9.991 (1,99%) glasovnic
neveljavnih.

Veljavnih je bilo 491.438 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
“Ali naj se s predlaganim zakonom o preoblikovanju in

privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.
(ZPPJPSZ – EPA 578-III – nujni postopek) uredi preobliko-
vanje in privatizacija javnega podjetja Slovenske železnice,
d.d. drugače kot je predlagano, in sicer tako:

– da javno podjetje Slovenske železnice, d.d. deluje
kot javno in enovito podjetje, ki zagotavlja kakovostne želez-
niške storitve in varnost ter urejenost železniškega prometa;

– da se v javno podjetje Slovenske železnice, d.d.
vključijo vse tiste dejavnosti, ki so nujno potrebne za zago-
tavljanje varnega in urejenega železniškega prometa;

– da se v primeru privatizacije javno podjetje Sloven-
ske železnice, d.d. privatizira zgolj kot celota tako, da drža-
va ohrani večinski delež in prevladujoč vpliv;

– da se v skladu z zahtevami Evropske unije javnemu
podjetju Slovenske železnice, d.d. zagotovi takšno finan-
čno strukturo, na podlagi katere se bodo vzpostavile ra-
zmere za uspešno poslovanje javnega podjetja Slovenske
železnice, d.d.;

– da se javnemu podjetju Slovenske železnice, d.d.
zagotovi dolgoročno sistemsko financiranje tistih železni-
ških storitev, ki se izvajajo zaradi javnih koristi tako, da pokri-
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je razliko med ceno, ki jo določa država, in dejanskimi
stroški javnih prevozov, ki jih zahteva država, in zagotavlja
tudi ustrezen razvoj teh storitev;

– da se zagotovi pospešeno izvajanje nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture.“

je z besedo “ZA“ odgovorilo 236.534 volivcev ali
47.17% od vseh oddanih glasovnic

oziroma
z besedo “PROTI“ 254.904 volivcev ali 50.84% od

vseh oddanih glasovnic.

II
Republiška volilna komisija je na podlagi pete alinee

39. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Urad-
ni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96, 43/96 –
odl. odločba US in 59/01), skladno z določbami 23. člena
istega zakona,

u g o t o v i l a,

da večina volivcev, ki so glasovali, ni podprla predloga,
da se uredi preoblikovanje in privatizacija javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d. drugače kot je predlagano s pred-
logom zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega po-
djetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ – EPA 578-III –
nujni postopek), in sicer tako:

– da bi javno podjetje Slovenske železnice, d.d. delo-
valo kot javno in enovito podjetje, ki zagotavlja kakovostne
železniške storitve in varnost ter urejenost železniškega pro-
meta;

– da bi se v javno podjetje Slovenske železnice, d.d.
vključile vse tiste dejavnosti, ki so nujno potrebne za zago-
tavljanje varnega in urejenega železniškega prometa;

– da bi se v primeru privatizacije javno podjetje Sloven-
ske železnice, d.d. privatiziralo zgolj kot celota tako, da
država ohrani večinski delež in prevladujoč vpliv;

– da bi se v skladu z zahtevami Evropske unije javne-
mu podjetju Slovenske železnice, d.d. zagotovilo takšno
finančno strukturo, na podlagi katere bi se vzpostavile ra-
zmere za uspešno poslovanje javnega podjetja Slovenske
železnice, d.d.;

– da bi se javnemu podjetju Slovenske železnice, d.d.
zagotovilo dolgoročno sistemsko financiranje tistih železni-
ških storitev, ki se izvajajo zaradi javnih koristi tako, da bi se
pokrila razlika med ceno, ki jo določa država, in dejanskimi
stroški javnih prevozov, ki jih zahteva država, in zagotavlja
tudi ustrezen razvoj teh storitev;

– da bi se zagotovilo pospešeno izvajanje nacionalne-
ga programa razvoja slovenske železniške infrastrukture.

Št. 10-6/00-8/03
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Člani Namestnik predsednika
Bogdan Biščak l. r. Janez Srebot l. r.

mag. Janez Pogorelec l. r.
dr. Franc Grad l. r.
Marko Štrovs l. r.

dr. Bojan Bugarič l. r.

469. Poročilo o izidu predhodnega zakonodajnega
referenduma v zvezi s predlogom zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

P O R O Č I L O
o izidu predhodnega zakonodajnega

referenduma v zvezi s predlogom zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
 ki je bil 19. januarja 2003

I
Republiška volilna komisija je na 31. seji dne 23. janu-

arja 2003, na podlagi zapisnikov okrajnih volilnih komisij in
zapisnikov volilnih komisij volilnih enot pri ugotavljanju izida
glasovanja na predhodnem zakonodajnem referendumu v
zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omre-
žje, ki je bil 19. januarja 2003, ugotovila naslednji izid gla-
sovanja:

Na referendumu 19. januarja 2003 je imelo pravico
glasovati skupaj 1,610.180 volivcev.

Glasovalo je skupaj 501.780 volivcev (31,1%), od tega
je s potrdilom glasovalo 6 volivcev.

Oddanih je bilo 501.732 glasovnic. Ker ni bilo mogo-
če ugotoviti volje volivca, je bilo 5.664 (1,13%) glasovnic
neveljavnih.

Veljavnih je bilo 496.068 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
“Ali naj se z zakonom o spremembah in dopolnitvah

zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omre-
žje (EPA 596-III, ZVVJTO):

1. Uredi vprašanje upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje tako kot je predlagano, in
sicer, da bi upravičenci imeli pravico do vračila vlaganj ne
glede na datum sklenitve pogodbe s predniki Telekoma
Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi
(SIS).

2. Uredi vprašanje osnove za vračilo vlaganj tako, kot
je predlagano in sicer tako, da se plačani znesek po pogod-
bi, ki predstavlja vlaganje v telefonske centrale, medkrajev-
ne vode in krajevna telefonska omrežja, v celoti povrne v
denarnih sredstvih.

3. Uredi vprašanje začetka vračanja upravičencem, ta-
ko, kot je predlagano, in sicer tako, da se začne vračati
upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu ku-
pnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Sloveni-
je d.d.“

je z besedo “ZA“ odgovorilo 384.925 volivcev ali
76,72% od vseh oddanih glasovnic

oziroma
z besedo “PROTI“ 111.143 volivcev ali 22,15% od vseh

oddanih glasovnic.

II
Republiška volilna komisija je na podlagi pete alinee

39. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Urad-
ni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96, 43/96 –
odl. US in 59/01), skladno z določbami 23. člena istega
zakona,

u g o t o v i l a,

da je večina volivcev, ki so glasovali, podprla predlog,
da se z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
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vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (EPA
596-III, ZVVJTO):

– Uredi vprašanje upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje tako kot je predlagano, in
sicer, da bi upravičenci imeli pravico do vračila vlaganj ne
glede na datum sklenitve pogodbe s predniki Telekoma
Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi
(SIS).

– Uredi vprašanje osnove za vračilo vlaganj tako, kot je
predlagano in sicer tako, da se plačani znesek po pogodbi,
ki predstavlja vlaganje v telefonske centrale, medkrajevne
vode in krajevna telefonska omrežja, v celoti povrne v de-
narnih sredstvih.

– Uredi vprašanje začetka vračanja upravičencem, ta-
ko, kot je predlagano, in sicer tako, da se začne vračati
upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu ku-
pnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Sloveni-
je d.d.

Št. 10-6/00-9/03
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Člani Namestnik predsednika
Bogdan Biščak l. r. Janez Srebot l. r.

mag. Janez Pogorelec l. r.
dr. Franc Grad l. r.
Marko Štrovs l. r.

dr. Bojan Bugarič l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

470. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi cen
za uporabo elektroenergetskih omrežij in
kriterijih za upravičenost stroškov

Na podlagi prvega odstavka 84. člena ter prve in dru-
ge alinee prvega odstavka 87. člena energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in druge alinee prvega
odstavka 8. člena statuta Agencije za energijo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 102/00) je direktor Agencije za
energijo Republike Slovenije sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o določitvi cen
za uporabo elektroenergetskih omrežij

in kriterijih za upravičenost stroškov

1. člen
V pravilniku o določitvi cen za uporabo elektroenerget-

skih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list
RS, št. 30/01, 103/01, 48/02 in 109/02; v nadaljevanju:
pravilnik) se tabela 10 v Prilogi 1 nadomesti z novo tabelo
10, ki je sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Maribor, dne 28. januarja 2003

Agencija za energijo
dr. Jože Koprivnikar l.r.

Direktor

Priloga 1

Cena za uporabo omrežij za trgovanje čez mejo RS
Tabela 10

Cena za napovedano uporabo Točka*/MWH
prenosnega omrežja za prenos
električne energije po prenosnih poteh,
ki so neposredna povezava med
prenosnimi omrežji dveh sosednjih
upravljalcev prenosnih omrežij, in se
plača slovenskemu upravljalcu prenosnega
omrežja, za:

IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti
med Slovenijo in Avstrijo oziroma med Slovenijo
in Italijo, ki jo plača izvoznik 0,5

IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti
med Slovenijo in Hrvaško, ki jo plača izvoznik 1
UVOZ za odjemalce ali nadaljnjo prodajo
na ozemlju Slovenije z uporabo prenosnih
poti med Avstrijo in Slovenijo oziroma med
Italijo in Slovenijo 0

UVOZ za odjemalce ali nadaljnjo prodajo
na ozemlju Republike Slovenije z uporabo
prenosnih poti med Hrvaško in Slovenijo,
ki jo plača odjemalec oziroma uvoznik 1

TRANZIT, ki v prenosno omrežje Slovenije
vstopa po prenosnih poteh med Avstrijo in
Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med
Slovenijo in Italijo, ali vstopa po prenosnih poteh
med Italijo in Slovenijo in izstopa po prenosnih
poteh med Slovenijo in Avstrijo 0

TRANZIT, ki v prenosno omrežje Slovenije
vstopa po prenosnih poteh med Hrvaško in
Slovenijo in ki izstopa po prenosnih poteh med
Slovenijo in Avstrijo ali med Slovenijo in Italijo ter
jo plača naročnik tranzita 1

TRANZIT, ki v prenosno omrežje Določa jo UPO
Slovenije vstopa po prenosnih za vsako
poteh med Avstrijo in Slovenijo transakcijo posebej
ali med Italijo in Slovenijo, na tržen način,
in ki izstopa po prenosnih ki ne nasprotuje
 poteh med Slovenijo pravnemuredu EU
in Hrvaško ter jo plača naročnik tranzita

NEIZKORIŠČENO DODELJENO ČEZMEJNO
PRENOSNO ZMOGLJIVOST, ki ni bila dodeljena
na avkciji in jo plača imetnik pravice 0,5

* – vrednost točke je enaka 1 EUR po veljavnem srednjem
tečaju Banke Slovenije na zadnji dan mesečnega obračunskega
obdobja

471. Sklep o določitvi povprečnih stroškov
priključevanja za nove uporabnike omrežja in za
povečanje priključnih moči obstoječih
uporabnikov

Na podlagi prvega odstavka 84. člena in prvega od-
stavka 87. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99 in 8/00) in na podlagi drugega odstavka 22. člena
uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne
energije (Uradni list RS, št. 117/02) izdaja Agencija za ener-
gijo RS
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S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov priključevanja
za nove uporabnike omrežja in za povečanje

priključnih moči obstoječih uporabnikov

1. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) za nove uporabni-

ke omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih upo-
rabnikov je izražen v vrednosti SIT/kW naročene moči in
brez DDV znaša:

S =6.240 SIT/kW

2. člen
Povprečni strošek priključevanja v posamezni odjemni

skupini (SO) plača odjemalec za priključitev ali za spremem-
bo moči. Določi se na podlagi faktorja odjemne skupine
odjemalca in povprečnega stroška priključevanja na način:

SO = Faktor * S
kjer je:
SO – povprečni strošek priključevanja za posamezno

odjemno skupino v SIT/kW naročene moči,
Faktor – faktor odraža razmerje stroškov, potrebnih za

širitev elektroenergetskega omrežja po posamezni skupinah
odjemalcev nad priključkom, na različnih napetostnih nivojih
zaradi priključitev novih odjemalcev in povečanja moči ob-
stoječih odjemalcev,

S – povprečni strošek priključevanja v SIT/kW naroče-
ne moči.

3. člen
Faktorji odjemnih skupin odjemalcev so:

Skupina odjemalcev Faktor
Gospodinjski odjem 1
Ostali odjem na nizki napetosti 0,4 kV
do 1 kV – do 41 kW 1,78
Ostali odjem na nizki napetosti 0,4 kV
do 1 kV – nad 41 kW 2,52
Odjem na srednji napetosti 1 kV do 35 kV 1,76
Odjem na visoki napetosti nad 35 kV 0,96

4. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) iz 1. člena tega

sklepa se poveča enkrat letno upoštevaje letni dejanski koe-
ficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. marca 2003.

Maribor, dne 27. januarja 2003.

Agencija za energijo RS
dr. Jože Koprivnikar l. r.

Direktor

OBČINE

BELTINCI

472. Odlok o spremembi odloka o oblikovanju
volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
in župana Občine Beltinci

Na podlagi 22., 23. in 117. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) ter 15., 16. in 122. člena statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Ob-
činski svet občine Beltinci na 2. seji dne 28. 12. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot

za volitve članov občinskega sveta in župana
Občine Beltinci

1. člen
V odloku o oblikovanju volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 64/98, 78/02) se v prvem odstavku 1. člena število
»18« nadomesti s številom »19«.

Za tretjo alineo 1. člena se doda četrta alinea, ki se
glasi:

»– Volilna enota 4, ki zajema celotno območje Občine
Beltinci, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. V tej volilni
enoti pripadniki romske skupnosti volijo enega člana občin-
skega sveta – predstavnika romske skupnosti.«

2. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Volitve za predstavnika romske skupnosti v občinski

svet vodi in izvaja posebna občinska volilna komisija.«

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01/2-11/2002
Beltinci, dne 28. decembra 2002.

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l. r.
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473. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Beltinci

Na podlagi 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) in v skladu z določbami
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 51/02) je Občinski svet občine
Beltinci na 2. seji dne 28. 12. 2002 sprejel

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

Občine Beltinci

1. člen
V statutu Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,

118/00, 67/01) se v prvem členu doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:

»V Občini Beltinci živi naseljena romska skupnost. Po-
ložaj in pravice pripadnikov romske skupnosti se urejajo v
skladu z zakonom.«

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek, postane-
jo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni in se pravilno glasi:
»Občinski svet šteje 19 članov, od teh je en član ob-

činskega sveta predstavnik romske skupnosti.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01/2-9/2002
Beltinci, dne 28. decembra 2002.

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l. r.

474. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije občine Beltinci

Na podlagi 33., 35., 36. in 38. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Ura-
dni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je Občinski svet
občine Beltinci na 2. seji dne 28. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju posebne Občinske volilne komisije

občine Beltinci

I
V posebno Občinsko volilno komisijo občine Beltinci

se imenujejo:
1. Valerija Mes Forjan, Pot ob Črncu 5, 9231 Beltinci

– predsednik komisije,
2. Marija Zver, Dokležovje, Nova ulica 8, 9231 Beltinci

– namestnik predsednika,
3. Iztok Jerebic, Kmečka ul. 9231 Beltinci – prvi član

komisije,
4. Marta Klemenčič, Dokležovje, Nova ulica 2, 9231

Beltinci – namestnik prvega člana,
5. Ludvik Horvat, Poljska pot 9, 9231 Beltinci – drugi

član komisije,

6. Ignac Horvat, Dokležovje, Murska 24, 9231 Beltin-
ci – namestnik drugega člana,

7. Lilijana Žižek, Lipovci 205, 9231 Beltinci – tretji
član komisije,

8. Boštjan Čolig, Bratonci 44 a, 9231 Beltinci – na-
mestnik tretjega člana.

II
Mandatna doba članov posebne občinske volilne ko-

misije traja štiri leta.

III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-01/2-13/2002
Beltinci, dne 28. decembra 2002.

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l. r.

475. Sklep o imenovanju komisije za pripravo
volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Na podlagi 41. člena zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 52/02) in 16. člena statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je
Občinski svet občine Beltinci na 2. seji dne 28. 12. 2002
sprejel

S K L E P
o imenovanju komisije za pripravo volilnega

imenika pripadnikov romske skupnosti

I
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov

RS, pripadnikov romske skupnosti se imenujejo:
1. Mes Forjan Valerija, Pot ob Črncu 5, 9231 Beltinci,

predsednik,
2. Glavač Slava, Melinci 59, 9231 Beltinci, član,
3. Horvat Jože, Poljska pot 9, 9231 Beltinci, član.

II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-01/2-012/2003
Beltinci, dne 28. decembra 2002.

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l. r.

BREŽICE

476. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta
krajevne skupnosti Bizeljsko

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 20/98 in 51/02), drugega odstavka 63. člena sta-
tuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in
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79/02), odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Obči-
ne Brežice (Uradni list RS, št. 15/96 in 80/02) ter na
podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta KS Bizeljsko o prene-
hanju mandata šestim članom Sveta krajevne skupnosti Bi-
zeljsko

r a z p i s u j e m
nadomestne volitve članov Sveta krajevne

skupnosti Bizeljsko

I
V Krajevni skupnosti Bizeljsko se izvedejo nadomestne

volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bizeljsko, in sicer:
1. v 2. volilni enoti – Bukovje (voli se en član),
2. v 3. volilni enoti – Drenovec (voli se en član),
3. v 5. volilni enoti – Stara vas (voli se en član),
4. v 6. volilni enoti – Gregovce (voli se en član),
5. v 11. volilni enoti – Vitna vas (voli se en član),
6. v 12. volilni enoti – Nova vas (voli se en član).

II
Nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Bizelj-

sko bodo v nedeljo, 23. marca 2003.

III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila, se šteje 22. januar 2003.

IV
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 008-2/02
Brežice, dne 22. januarja 2003.

Župan
Občine Brežice

mag. Andrej Vizjak l. r.

GORNJI PETROVCI

477. Poročilo o izidu naknadnih volitev za člana
Sveta krajevne skupnosti Šulinci, na območju
Občine Gornji Petrovci

P O R O Č I L O
o izidu naknadnih volitev za člana Sveta krajevne

skupnosti Šulinci, na območju Občine
Gornji Petrovci

Občinska volilna komisija občine Gornji Petrovci je
skladno z 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98
in 51/02), na seji dne 19. 1. 2003 na podlagi zapisnikov o
delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za
naknadne volitve člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci v
VE 5, 19. januarja 2003, ugotovila rezultate glasovanja ter
izid volitev v Svet krajevne skupnosti Šulinci v VE 5.

I
Rezultati glasovanja za volitve člana Sveta krajevne sku-

pnosti Šulinci, VE 5 na naknadnih volitvah dne, 19. januarja
2003:

a) Skupaj volivcev 128,
b) Skupaj glasovalo 84 oziroma 65,62%,

c) Število oddanih glasovnic 84,
– neveljavnih glasovnic 1,
– veljavnih glasovnic 83.

Območje volilne enote Neradnovci:
– Jože Štefanicki, Neradnovci 33 42 glasov
– Drago Zrim, Neradnovci 1 34 glasov
– Lovrenc Gorza, Neradnovci 8 7 glasov

Št. 006-08/2003-1
Gornji Petrovci, dne 28. januarja 2003.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Gornji Petrovci
Milan Horvat, univ. dipl. jur. l. r.

LOŠKI POTOK

478. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Loški Potok

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.
117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne
15. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Loški Potok

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, način in po-

stopki ter pogoji vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Loški Potok.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe z območja Občine Loški Potok, ki so prek
takratnih krajevnih skupnosti ali takratnih občin Kočevje ali
Ribnica od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali sredstva in
delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežja na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov bivših krajevnih skupnosti ali drugih
pravnih in fizičnih oseb.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob
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upoštevanju določb zakona o vračilu vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca
ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre
za vlagatelja v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v
rokih, ki jih določa zakon.

8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega

odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasled-
stvu.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nasto-
pa dvoje ali več oseb, morajo dediči enega izmed sebe
pooblastiti, da jih bo zastopal v postopku. Skupno pisno
pooblastilo je potrebno izročiti komisiji.

9. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporablja-

jo neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 345/03-1
Loški Potok, dne 15. januarja 2003.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

LJUBLJANA

479. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, Ljubljana, v skladu z 97. členom Energetskega zako-
na (Uradni list RS, št. 79/99) in uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 33/02 in Uradni list RS, št. 80/02) objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljub-

ljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

Tarifna Skupina Cena

Stanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 5,904,45 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
 po vodomeru 394,44 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem
števcu  in obračun po
vodomeru 1,441.642,65 SIT/MW/leto

Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 6,739,46 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru 449,87 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem
števcu in obračun po
vodomeru 1,689.503,96 SIT/MW/leto

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vre-
dnost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za

posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št.
92/02).

3. člen
Ta cenik začne veljati 5. februarja 2003.

Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Mira Filipič l. r.
Prokuristka

MARKOVCI

480. Sklep o imenovanju podžupana Občine
Markovci

Občinski svet občine Markovci je na podlagi 16. člena
statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00
in 76/02) na seji dne 25. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Markovci

1
Za podžupana Občine Markovci se imenuje Franc Ko-

stanjevec, roj. 26. 2. 1950, stanujoč Stojnci 149, Markovci.

2
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-

lja posamezne naloge iz pristojnosti župana za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

3
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

RS.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
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481. Sklep o višini najemnine za mrliško vežico

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
24/95, 20/95, 63/95, 73/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02),
16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99
in 110/00) in 16. člena odloka o pokopališkem redu in
pogrebnih svečanostih Občine Markovci (Uradni vestnik Ra-
dia Tednik Ptuj, št. 7/99) je Občinski svet občine Markovci
na 2. seji Občinskega sveta občine Markovci dne 13. 12.
2002 sprejel

S K L E P
o višini najemnine za mrliško vežico

1. člen
Višina najemnine za uporabo mrliške vežice je 4.000

SIT po posameznem smrtnem primeru.

2. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2003 in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 015-04-4/00
Markovci, dne 13. decembra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

482. Sklep o določitvi cene za izvajanje zimske
službe

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
24/95, 20/95, 63/95, 73/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02),
16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99
in 110/00) in 6. člena odloka o zimski službi Občine Mar-
kovci (Uradni list RS, št. 118/00) je Občinski svet občine
Markovci na 2. seji Občinskega sveta občine Markovci dne
13. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cene za izvajanje zimske službe

1. člen
Za zimsko sezono 2002/2003 se določi cena izvaja-

nja zimske službe – pluženja v višini 4.734 SIT (+ DDV) za 1
uro pluženja.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 015-04/00-7
Markovci, dne 13. decembra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

483. Sklep o višini točke za izračun komunalne takse
za leto 2003

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
24/95, 20/95, 63/95, 73/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02),
16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99
in 110/00) in 11. člena odloka o komunalnih taksah v Obči-
ni Markovci (Uradni list RS, št. 18/02) je Občinski svet
občine Markovci na 2. seji Občinskega sveta občine Mar-
kovci dne 13. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o višini točke za izračun komunalne takse

za leto 2003

1. člen
Višina točke za izračun komunalne takse po odloku o

komunalnih taksah v Občini Markovci je 210 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2003 in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 015-04/01-7
Markovci, dne 13. decembra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

484. Program priprave za lokacijski načrt za hitro
cesto Hajdina-Ormož na območju Občine
Markovci, odsek od meje z Občino Videm do
regionalne ceste R 228 Spuhlja–Zavrč ter za
spremembe in dopolnitve dela lokacijskega
načrta za hitro cesto Hajdina–Ormož, odsek
Markovci–Gorišnica, od mostu preko
dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228
Spuhlja–Zavrč, do km 3,0

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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,
44/97, 9/01) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni
list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet obči-
ne Markovci na 2. redni seji dne 13. 12. 2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
za lokacijski načrt za hitro cesto Hajdina-Ormož

na območju Občine Markovci, odsek od meje
z Občino Videm do regionalne ceste R 228

Spuhlja–Zavrč ter za spremembe in dopolnitve
dela lokacijskega načrta za hitro cesto Hajdina–

Ormož, odsek Markovci–Gorišnica, od mostu
preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti

R 228 Spuhlja–Zavrč, do km 3,0

1. člen
(uvodne določbe)

(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega pla-
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na za območje Občine Markovci (Uradni vestnik občin Or-
mož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90,
25/91, 12/93, 16/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 8/97) določa, za odsek hitre ceste Hajdina-Ormož na
območju Občine Markovci, način urejanja s prostorskim
izvedbenim aktom – lokacijskim načrtom.

(2) Za hitro cesto Hajdina-Ormož na območju Občine
Markovci, odsek od meje z Občino Videm do mostu preko
dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228 Spuhlja–
Zavrč, se pripravi lokacijski načrt.

(3) Prostorski izvedbeni akt se spremeni oziroma do-
polni po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem. Z
odlokom o lokacijskem načrtu za hitro cesto Hajdina–Or-
mož, odsek Markovci–Gorišnica (Tednik, Ptuj–Uradni ve-
stnik, št. 11/00) so določeni prostorski pogoji za realizacijo
te planske odločitve.

(4) Za del trase odseka Markovci–Gorišnica, potekajo-
če od mostu preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti
R 228 Spuhlja–Zavrč, do km 3,0, se pripravijo spremembe
in dopolnitve lokacijskega načrta.

(5) Za pripravo lokacijskega načrta iz drugega odstav-
ka tega člena in za pripravo sprememb in dopolnitev lokacij-
skega načrta iz četrtega odstavka tega člena se v nadaljeva-
nju tega programa priprave uporablja izraz: lokacijski načrt.

2. člen
(vsebina programa priprave)

S tem programom se podrobneje določijo:
– izhodišča za pripravo lokacijskega načrta,
– območje lokacijskega načrta,
– posebne strokovne podlage in gradiva, ki jih je po-

trebno izdelati ali pridobiti,
– obvezna vsebina tekstualnega in grafičnega dela lo-

kacijskega načrta ter vsebina odloka,
– subjekti, ki sodelujejo v postopku priprave lokacij-

skega načrta,
– organi, organizacije in skupnosti, ki morajo pred za-

četkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje in usme-
ritve za njegovo pripravo in ki se v postopku sprejemanja
akta vključijo v pridobitev pogojev, soglasij in mnenj,

– potek priprave in roki,
– obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta.

3. člen
(izhodišča za pripravo lokacijskega načrta)

(1) Zemljišče, za katerega je predvidena izdelava loka-
cijskega načrta, je v lasti večih, tako zasebnih kot pravnih
oseb. Realizacija lokacijskega načrta bo predvidoma fazna,
s tem, da mora biti vsaka posamezna faza izvedena kot
funkcionalno zaključena celota.

(2) Lokacijski načrt mora biti pripravljen skladno z do-
ločili 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, 44/97, 9/01) ter po
navodilih o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

(3) Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upošte-
vati:

– idejne projekte cest in mostu preko reke Drave;
– prostorske sestavine družbenega plana za območje

Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 32/90, 25/91,
12/93, 16/94) ter odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine
Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Ptuj, št. 8/97);

– podatke o naravni danosti prostora;
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in na-

pravah;
– veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij.

4. člen
(območje lokacijskega načrta)

(1) Območje celotnega lokacijskega načrta leži ob juž-
nem in jugovzhodnem delu naselja Markovci, na obeh bre-
govih reke Drave ter vedno na jugovzhodni strani dovodne-
ga kanala za HE Formin. Zajema traso hitre ceste
Hajdina–Ormož na območju Občine Markovci, in sicer:

– odsek, potekajoč od meje z Občino Videm do mo-
stu, ki preči dovodni kanal HE Formin, na regionalni cesti R
228 Spuhlja–Zavrč, v dolžini približno 1.450 m, z vsemi
pripadajočimi ureditvami prostora;

– del odseka Markovci–Gorišnica, potekajočega od
mostu preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228
Spuhlja–Zavrč, do km 3,0 (oznaka, ki je povzeta po veljav-
nem lokacijskem načrtu); v dolžini približno 1.600 m, z
vsemi pripadajočimi ureditvami prostora.

(2) Parcele ali deli parcel ležijo v katastrskih občinah
Markovci, Nova vas pri Markovcih in Bukovci.

5. člen
(posebne strokovne podlage in gradiva)

Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta bo investitor
izdelal oziroma pridobil posebne strokovne podlage in gra-
diva:

– geodetsko topografski načrt, izdelan v M 1:1.000,
reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje
podatke o komunalnih vodih ter morebitne druge geodetske
podloge, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodet-
skih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Ura-
dni list SRS, št. 17/85),

– katastrski načrt z vrisanim območjem obdelave loka-
cijskega načrta, v M 1:1.000 ali 1:2.880;

– posebne strokovne podlage, zlasti;
– idejno rešitev prostorsko-urbanistične zasnove pozi-

dave z razporeditvijo objektov in naprav ter drugih odprtih
površin z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in ve-
likosti, z določitvijo njihove okvirne površine ter horizontal-
nih in vertikalnih gabaritov objektov;

– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in
naprav;

– idejne rešitve vseh novih infrastrukturnih omrežij, ob-
jektov, naprav in ureditev, potrebnih za normalno rabo ob-
močja obdelave, z določitvijo njihovih kapacitet;

– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilago-
ditev obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov, naprav in
ureditev, potrebnih zaradi realizacije posega;

– geološko in geotehnično poročilo;
– vodnogospodarske ureditve s prikazom sistema od-

vodnjavanja meteornih in odpadnih voda;
– morebitne ukrepe v času gradnje ter
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale

iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.

6. člen
(lokacijski načrt)

(1) Osnutek lokacijskega načrta se izdela na podlagi
posebnih strokovnih podlag, določenih v 5. členu tega odlo-
ka ter ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, dolo-
čenih v 8. členu tega odloka.

(2) Osnutek lokacijskega načrta mora vsebovati:
a) osnutek odloka o lokacijskem načrtu:
– navedbo prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega plana občine;
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– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam
parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;

– funkcijo območja s pogoji urejanja;
– pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko obli-

kovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namem-
bnosti, velikosti (površine, gabariti) in ureditve objektov, na-
prav in odprtih prostorov;

– pogoje glede komunalnega urejanja območja;
– pogoje za ohranjanje narave, ki so pomembni za

izvedbo predvidenih posegov;
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji obmo-

čja pozidave, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z
uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovane
pozidave na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani
videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in de-
lovne razmere obravnavanega območja;

– seznam morebitnih objektov, predvidenih za rušitev
ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, kata-
strske občine in parcelne številke;

– možnosti etapnega izvajanja posegov;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne

zazidajo v prvi fazi ali se njihova namembnost v času gradnje
ne spremeni ter pogoji za ureditev morebitnih začasnih ob-
jektov in naprav;

– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju loka-
cijskega načrta;

b) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Obči-

ne Markovci;
– opis prostorskih pogojev za realizacijo predvidene

pozidave;
– opis prostorskih, urbanističnih in arhitekturnih reši-

tev območja pozidave, vključno z opisom namembnosti ob-
jektov, naprav in odprtiih površin ter določitvijo njihove veli-
kosti (površine, gabariti) ter njihov vpliv na obstoječe objekte
in naprave;

– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za
funkcioniranje objektov predvidene pozidave ter opis pre-
stavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in
naprav;

– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
1. varstvo naravnih vrednot na obravnavanem obmo-

čju;
2. varstvo kulturne dediščine,
3. ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
4. varstvo kmetijskih zemljišč,
5. vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih vi-

rov,
6. zasnova ureditve zelenih površin,
7. rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami;
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z

navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske obči-
ne in parcelne številke;

– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-
vanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu;

– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
– etapnost izvajanja lokacijskega načrta;
– pogoji organov in organizacij, določenih v 8. členu

tega odloka;
c) grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoroč-

nega in srednjeročnega plana za obravnavano območje;
– (po potrebi) prikaz širšega območja lokacijskega na-

črta v M 1:25.000 ali 1: 50.000;

– pregledni situacijski načrt v M 1:5.000, vključujoč
namensko rabo prostora;

– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1.000
ali 1:500 (na topografski osnovi), ki vsebuje:

1. prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta s
prostorsko-urbanistično zasnovo,

2. razporeditev objektov in naprav ter drugih odprtih
površin z določitvijo njihove namemnosti, kapacitete in veli-
kosti, z določitvijo okvirne površine ter horizontalnih in verti-
kalnih gabaritov objektov in zasnovo ureditve zelenih povr-
šin,

3. usmeritve za arhitekturno oblikovanje objektov in
naprav,

4. usmeritve za urbanistično-krajinsko oblikovanje ure-
ditve odprtih površin,

5. funkcionalne in tehnične rešitve in ureditve,
6. okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve in ure-

ditve,
7. objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev:
– idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov,

naprav in ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez ter
drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih
služb v merilu 1:1.000 ali 1:500;

– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-
stoječih infrastrukturnih objektov in naprav v merilu 1:1.000
ali 1:500;

– karakteristične poglede in prereze obravnavanega
območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu;

– načrt gradbenih parcel v M 1:1.000 ali 1:500;
d) gradivo:
– za javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka loka-

cijskega načrta.
(3) Predlog lokacijskega načrta mora poleg vsebin iz

osnutka lokacijskega načrta ter ob upoštevanju predloga
stališč o utemeljenosti predlogov in pripomb z javne razgrni-
tve vsebovati tudi

a) v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,

določenih v 8. členu tega odloka;
b) v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav,

ki jih določa lokacijski načrt in elemente za zakoličenje
gradbenih parcel.

(4) V predlogu lokacijskega načrta morajo biti jasno
opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja po 19. členu zakona o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
40/94, 69/94, 29/95, 59/96, 23/97, 83/98, 45/99,
42/00 in 52/00).

7. člen
(subjekti, ki sodelujejo v postopku priprave)

Pri pripravi lokacijskega načrta sodelujejo:
– Občina Markovci, ki je tudi naročnik lokacijskega

načrta;
– Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, ki v imenu

Občine Markovci opravi del nalog iz 67. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor;

– pooblaščeni predstavnik naročnika (v nadaljevanju:
pooblaščena družba), ki je dolžna v celotnem postopku
priprave lokacijskega načrta, po lastni presoji ali na zahtevo
Občine Markovci ali skupne občinske priprave, seznanjati
slednji z vsemi vsebinskimi rešitvami in morebitnimi dilema-
mi ter z vsemi strokovnimi podlagami;

– izbrani izdelovalec lokacijskega načrta, ki mora iz-
polnjevati z zakonom predpisane pogoje (69. člen ZUNDPP)
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in ki mora zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, ob-
vezno sestavljeno v skladu z določili veljavnih predpisov;

– dajalci pogojev, soglasij in mnenj (našteti v 8. členu);
– investitor.

8. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)

(1) V pripravo in sprejem lokacijskega načrta se vključi-
jo naslednji organi, organizacije in skupnosti, ki morajo pred
začetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje in
usmeritve za njegovo pripravo, v postopku sprejemanja akta
pa k predlogu lokacijskega načrta posredujejo svoja sogla-
sja oziroma mnenja:

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Ptuj, Prešernova ulica 29, Ptuj,

– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljublja-
na (objekti, ki se prilagajajo obrambi),

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ptuj, Slom-
škova ulica 10, Ptuj,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova cesta 1/b,
Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS
za varstvo narave, izpostava Maribor,

– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Can-
karjeva ulica 4/II, Ljubljana,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-
močna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana,

– Zavod za gozdove RS, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija

RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova cesta
1/b, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za
energetiko, Dunajska cesta 47, Ljubljana,

– ELES, Elektro-Slovenija d.o.o, Hajdrihova 2, Ljublja-
na,

– Elekro Maribor, Poslovna enota Ptuj, Ormoška cesta
26/a, Ptuj,

– Telekom Slovenije, Poslovna enota Maribor, Titova
cesta 38, Maribor,

– Družba RS za avtoceste, Dunajska cesta 7, Ljublja-
na,

– Občina Markovci, občinski urad, Markovci 43, Mar-
kovci (za lokalne ceste),

– Komunalno podjetje Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za
energetiko, Dunajska cesta 47, Ljubljana,

– Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljub-
ljana,

– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– KTV sistem, Markovci.
(2) Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta

ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in po-
goje ter soglasja organov, ki niso našteti v prešnjem odstav-
ku tega člena, se le-ta pridobi v postopku.

9. člen
(potek priprave in roki)

Potek priprave lokacijskega načrta in roki:
– aktivnosti priprave osnutka lokacijskega načrta se

pričnejo po sprejemu tega programa priprave;

– k idejni rešitvi lokacijskega načrta pridobi poblašče-
na družba pogoje organov in organizacij, določenih v 8.
členu; gradivo (dokumentacijo) za pridobivanje pogojev za-
gotovi pooblaščena družba;

– v 30 dneh po prejemu tega gradiva morajo organi in
organizacije posredovati svoje pogoje v pisni obliki, sicer se
šteje, da pogojev nimajo;

– izdelovalec lokacijskega načrta (v nadaljevanju: izde-
lovalec) pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo
posebnih strokovnih podlag;

– ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogo-
jev in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobi po-
oblaščena družba potrebne posebne strokovne podlage,
določene v 5. členu tega odloka;

– izdelovalec izdela osnutek lokacijskega načrta v
6 mesecih po tem, ko so izdelane vse posebne strokovne
podlage;

– skupna občinska uprava zagotovi pregled osnutka
lokacijskega načrta in ugotovi, ali je osnutek lokacijskega
načrta pripravljen v skladu z usmeritvami dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana občine;

– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka loka-
cijskega načrta; sklep se objavi v Uradnem listu RS;

– javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta traja naj-
manj 30 dni in se izvede na sedežu Občine Markovci;

– javna obravnava osnutka lokacijskega načrta se izve-
de v času javne razgrnitve;

– rok za pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo na
razgrnjeneno gradivo, poteče zadnji dan javne razgrnitve;

– v 15 dneh po preteku javne razgrnitve posreduje
skupna občinska uprava vse pripombe in predloge z javne
razgrnitve in javne obravnave izdelovalcu osnutka lokacij-
skega načrta;

– izdelovalec, v roku 15 dni po prejemu pripomb, v
sodelovanju z naročniki in skupno občinsko upravo, prouči
pripombe in predloge iz javne razgrnitve, oblikuje predlog
strokovnih stališč, z obrazložitvijo razlogov,

– Občinski svet občine Markovci obravnava pripombe
in predloge, podane v času javne razgrnitve osnutka lokacij-
skega načrta, in predlog strokovnih stališč izdelovalca ter o
njih odloči s sklepom;

– na podlagi sklepa o stališčih do pripomb in predlo-
gov z javne razgrnitve pridobi pooblaščena družba morebit-
ne spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag;

– izdelovalec izdela dopolnjeni osnutek lokacijskega
načrta v 30 dneh po tem, ko so izdelane vse morebitne
spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag;

– dopolnjeni osnutek lokacijskega načrta posreduje po-
oblaščena družba v soglasje oziroma v pridobitev mnenja
soglasjedajalcem in mnenjedajalcem, navedenim v 8. členu
tega programa priprave;

– župan posreduje dopolnjen osnutek lokacijskega na-
črta, skupaj s pridobljenimi soglasji in mnenji, kot usklajen
predlog, v sprejem Občinskemu svetu občine Markovci;

– Občinski svet občine Markovci obravnava in sprejme
predlog lokacijskega načrta z odlokom;

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

10. člen
(financiranje)

Investitor zagotovi vsa sredstva, potrebna za izdelavo
posebnih strokovnih podlag.

Naročnik (občina) poskrbi za izdelavo lokacijske doku-
mentacije in javne objave.
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11. člen
(končna določba)

Ta program priprave začne veljati naslednji dan po ob-
javi v Uradnem listu RS.

Št. 344-02/99-1
Markovci, dne 13. decembra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

ROGATEC

485. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto
2003

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 70. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št.
35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na
3. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Rogatec za leto 2003

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

2003 (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:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 510.376
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 252.432

70 DAVČNI PRIHODKI 148.316
700 Davki na dohodek in dobiček 101.431
703 Davki na premoženje 26.992
704 Domači davki na blago in storitve 19.893
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 104.116
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 26.066
711 Takse in pristojbine 2.529
712 Denarne kazni 44
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 400
714 Drugi nedavčni prihodki 75.077

72 KAPITALSKI PRIHODKI 12.352
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.352
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja 10.000

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2003

73 PREJETE DONACIJE 420
730 Prejete donacije iz domačih virov 420
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 245.172
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij 245.172

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 517.171
40 TEKOČI ODHODKI 87.215

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 28.138
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.314
402 Izdatki za blago in storitve 51.263
403 Plačila domačih obresti 2.500
409 Rezerve 2.000

41 TEKOČI TRANSFERI 167.822
410 Subvencije 3.500
411Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 24.487
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 18.752
413 Drugi tekoči domači transferi 121.083
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 233.900
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 233.900

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.234
430 Investicijski transferi 28.234

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) –6.795

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 3.000
55 ODPLAČILA DOLGA 3.000

550 Odplačila domačega dolga 3.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –9.795
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 6.795
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 6.795

Splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasi-
fikaciji:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
in po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračun-

ske porabe; posebni del proračuna – področja proračunske
porabe po kontih oziroma podkontih ter načrt razvojnih pro-
gramov so priloga k temu odloku.
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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 posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi
realizaciji.

4. člen
Proračunske rezerve se v letu 2003 oblikujejo v višini

2,000.000 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
100.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

5. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave 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 2003 lahko
zadolži do višine 0 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogatec, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 tolarjev.

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

ko v letu 2003 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 Rogatec v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-4/2003
Rogatec, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

486. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Rogatec za leto 2003

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99 – odločba
US, 61/99 - odl. US, 79/99, 89/99 – odločba US),
18. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (Uradni list RS, št. 21/98) in 16. člena statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet
občine Rogatec na 3. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Rogatec za leto 2003

1. člen
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003 znaša 0,145 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. janu-

arja 2003.

3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o us-

kladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto
2002 (Uradni list RS, št. 2/02).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-12/2003
Rogatec,  dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

487. Pravilnik o spremembah pravilnika o
financiranju športa v Občini Rogatec

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena
statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01)
je Občinski svet občine Rogatec na 3. redni seji dne 23. 1.
2003 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o financiranju športa

v Občini Rogatec

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja pravilnik o financiranju

športa v Občini Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 16/02.
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2. člen
V 9. členu se drugi stavek četrtega odstavka črta.

3. člen
V prilogi 1: Točkovni sistem se pod B) Tabele nadomestijo s Tabelami 1- 6, ki so priloga tega pravilnika.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-14/2003
Rogatec,  dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

488. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) in 15. člena statuta Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet
občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 2. redni seji dne 21. 1.
2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parcela št.

812/2 k.o. Selišči (cesta) v skupni izmeri 2659 m2.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra in postane last Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici.

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

dnem listu RS.

Št. 46505-00001/2003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. januarja 2003.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l. r.

ŠALOVCI

489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99) in 16. člena statuta Občine Šalov-
ci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalov-
ci na 2. redni seji dne 16. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni list RS, št. 44/01) v 21. členu se prva beseda
“Mesečna” nadomesti z besedo “Letna” in se črta drugi
odstavek.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 420-08/03-1
Šalovci, dne 16. januarja 2003.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

490. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v
Občini Šalovci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih star-
šev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98, 102/00 in 92/02) in 16. člena statuta Občine
Šalovci je Občinski svet občine Šalovci na 2. redni seji dne
16. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o višini cene programov v otroških vrtcih

v Občini Šalovci

I
Ekonomska cena za otroka znaša mesečno:
– Vzgojnovarstvena enota Domanjševci, celodnevno

varstvo do 10 ur do 2. do 7. leta starosti – 60.000 SIT,
– Vrtec pri OŠ Šalovci, celodnevno varstvo do 10 ur

od 3. do 7. leta starosti – 60.000 SIT.

II
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu

staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 102/00 in 92/02).

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 2003 dalje.

Št. 420-01/03-13
Šalovci, dne 16. januarja 2003.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

ZREČE

491. Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Občinski upravi občine Zreče

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 9/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98,70/00,
51/02) in 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99, 11/01, 81/02) izdajam

O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur

v Občinski upravi občine Zreče

1. člen
S to odredbo se določa začetek, konec, trajanje ter

razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v
Občinski upravi občine Zreče.

2. člen
Delovni čas v občinski upravi se razdeli na pet delovnih

dni v tednu, in sicer na ponedeljek, torek, sredo, četrtek in
petek.
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V primerih, ko to narekuje značaj nalog v občinski
upravi ali način njihovega dela, lahko župan ali po njegovem
pooblastilu tajnik občinske uprave za posamezno delovno
mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi na
soboto in nedeljo oziroma drugače kot je določeno v prvem
odstavku 3. člena te odredbe.

3. člen
Delovni čas v Občinski upravi občine Zreče traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v petek od 7. do 13. ure.

4. člen
V sprejemni pisarni Občine Zreče so uradne ure:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v petek od 7. do 13. ure.
Uradne ure na sedežih krajevnih skupnosti so:
– KS Zreče vsak torek od 9. do 11. ure in vsako sredo

od 14. do 16. ure v prostorih Krajevne skupnosti Zreče,
– KS Gorenje vsako sredo od 17. do 19. ure v prosto-

rih Krajevne skupnosti Gorenje,
– KS Stranice vsako sredo od 15. do 17. ure v prosto-

rih Krajevne skupnosti Stranice,
– KS Resnik vsak drugi torek v mesecu od 18. do

19. ure v prostorih Krajevne skupnosti Resnik,
– KS Skomarje vsako sredo od 17. do 18. ure v pro-

storih Krajevne skupnosti Skomarje,
– KS Dobrovlje vsako sredo od 18. do 19. ure v stano-

vanjski hiši na naslovu Dobrava 73.

5. člen
Župan Občine Zreče sprejema občane in druge stran-

ke:
– v sredo od 14. do 17. ure.
Obisk pri županu se predhodno najavi v tajništvu ob-

činske uprave.

6. člen
Ne glede na določbo 3. člena te odredbe se določi

tudi obvezna prisotnost delavca v času uradnih ur občinske
uprave.

Obvezna prisotnost delavca v času uradnih ur Občin-
ske uprave občine Zreče je:

– v ponedeljek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 13. do 17. ure,
– v četrtek od 8. do 12. ure.
Kolikor delavec, zaradi nujnih obveznosti, ne more biti

prisoten na sedežu občine v času uradnih ur občinske upra-
ve, mora tajnik občinske uprave delo organizirati tako, da je
omogočeno nemoteno delo v občinski upravi.

7. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),

se sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom.
Nadurno delo odredi župan s pismeno odredbo pravi-

loma vnaprej. Če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge
to ni možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisno
odredbo pa se izda naknadno, najkasneje do konca delov-
nega tedna po opravljenem nadurnem delu.

Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksi-
malno število nadur v posameznem mesecu je 20 ur oziro-
ma na leto 180 ur.

Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača pri me-
sečni plači, delavec pa lahko nadure izkoristi v obliki prostih
ur oziroma celodnevne odsotnosti.

8. člen
Delavci evidentirajo prihod in odhod z dela ter odsot-

nosti med delovnim časom z vpisi v evidenčno knjigo, ki se
nahaja v tajništvu občinske uprave ter na obrazcu evidenca
o izostankih, dopustih, nadurah in udeležbah na sejah (v
nadaljevanju: obrazec).

Konec meseca se obrazec odda v kadrovski službi.
Obrazec pregleda tajnik občinske uprave, ki ga nato odda
kadrovski službi oziroma v računovodstvo.

9. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem

dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skraj-

ša, predstojnik razporedi tako, da dosežejo poln delovni čas
v istem tednu.

Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prve-
ga odstavka tega člena pravočasno in na primeren način
obvestiti stranke.

10. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur za stranke

v Občini Zreče mora biti objavljena in na primeren način
označena v poslovnih prostorih Občinske uprave občine
Zreče.

11. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 080-05-01/2003-2
Zreče, dne 22. januarja 2003.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

492. Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99)
objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja

1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distribu-

terju Geoplin d.o.o. Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 2.
2003 spremeni cena toplotne energije.

Povprečna cena MWh toplotne energije se zviša za
0,61%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne ener-
gije 9.972,19 SIT/MWh.

Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana

skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribu-
cije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02).
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Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vre-
dnost.

Št. 25/2003-02
Zreče, dne 22. januarja 2003.

Direktor
SPITT d.o.o.

Djura Sabo l. r.

VLADA
493. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz

obveznice Republike Slovenije serije RS
151095I

Na podlagi 9. člena zakona o zamenjavi obveznic Re-
publike Slovenije za obveznice Agencije Republike Sloveni-
je za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in
30/98) in 12. člena uredbe o izdaji obveznic Republike
Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Agencije Republike
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št.
64/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznice

Republike Slovenije serije RS151095I

1. člen
Republika Slovenija v celoti predčasno izpolni obvez-

nosti iz obveznice Republike Slovenije serije RS151095I v
skladu s pogoji obveznic, določenimi z zakonom o zamenja-
vi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Re-
publike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 59/95 in 30/98) in uredbo o izdaji obveznic Repu-
blike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Agencije Re-
publike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 64/95).

2. člen
Dan predčasne izpolnitve je 18. marec 2003.

3. člen
Ob predčasni izpolnitvi bo Republika Slovenija pri pla-

čilu glavnice in pripadajočih obresti štela za zakonitega imet-
nika obveznice serije RS151095I osebo, ki bo kot zakoniti
imetnik obveznice vpisana v centralnem registru pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana na dan,
ki je dva delovna dneva pred dnem predčasne izpolnitve.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 447-01/2001-7
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

494. Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu delitve
količin blaga v okviru carinskih kvot

Na podlagi drugega odstavka 8. člena, v zvezi s 6. in
23. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/01 in 58/02) ter v zvezi s 3. členom Marakeškega
sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije in
v njegovem okviru sporazuma o postopkih za izdajanje uvoz-
nih dovoljenj (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št.
10/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o načinu delitve količin blaga

v okviru carinskih kvot

1. člen
V uredbi o načinu delitve količin blaga v okviru carin-

skih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) se v prvem odstavku
11. člena za besedo “finance,” doda besedilo “Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije”.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 424-06/2001-4
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

495. Uredba o spremembah uredbe o podrobnejših
pogojih in merilih za spodbujanje razvoja
turistične infrastrukture

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena zakona o po-
speševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98, 68/00,
21/02, 86/02 – odl. US in 94/02 – odl. US) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o podrobnejših pogojih

in merilih za spodbujanje razvoja turistične
infrastrukture

1. člen
V uredbi o podrobnejših pogojih in merilih za spodbu-

janje razvoja turistične infrastrukture (Uradni list RS, št.
11/99, 102/00 in 50/01) se drugi odstavek 2. člena spre-
meni tako, da se glasi:

»Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko dodelijo le
skladno s pravili dodeljevanja neposrednih razvojnih spod-
bud, določenimi s programom za pospeševanje podjetniš-
tva in konkurenčnosti za obdobje 2002 -2006 – povzetek
izhodišč in ciljev (Uradni list RS, št. 28/02).«.

Črta se tretji odstavek.

2. člen
V 3. členu se črta prva alinea.
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3. člen
V 5. členu se črta četrta alinea.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-09/2001-2
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

496. Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02
– odl. US in 110/02) ter drugega odstavka 7. člena uredbe
o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št.
51/97, 48/98, 84/98, 51/99, 105/00 in 109/02) je Vla-
da Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o dopolnitvah sklepa o določitvi cestninskih cest

in višine cestnine

I
V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

(Uradni list RS, št. 109/01, 55/02 in 64/02) se v I. točki v
tabeli pri cestninski cesti »Ljubljana–Klanec« za vrstico, ki
določa odsek ceste »Ljubljana–Klanec« doda nova vrstica,
ki se glasi:

»Ljubljana–Razdrto 55,0 km Razdrto zaprt«.

II
Za I. točko se doda nova I.a točka, ki se glasi:

»I.a
Na cestninski postaji Razdrto se lahko z avtoceste

izstopa le z vozili prvega cestninskega razreda, ki so oprem-
ljena z elektronsko tablico za avtomatski brezgotovinski na-
čin plačevanja cestnine (tablica ABC) z zadostnim dobro-
imetjem za plačilo cestnine. Na avtocesto pa se preko te
cestninske postaje lahko vključujejo vozila vseh cestninskih
razredov, katerih vstop se evidentira s tablico ABC ali s
cestninskim listkom iz avtomatskega podajalca cestninskih
listkov.«.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem predaje cestninske postaje Razdrto v promet.

Št. 425-03/2001-6
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Popravek

V ceniku daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore v Občini Štore, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
8-298/03, z dne 24. 1. 2003, se znesek variabilnega dela
cene pravilno glasi:

– variabilni del cene 9,591 SIT/KWh

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
direktor

– Popravek programa priprave zazidalnega načrta K 24 Kamnik–Schlenk

Popravek

V programu priprave zazidalnega načrta K 24 Kamnik–
Schlenk, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 117-5757/02
z dne 28. 12. 2002, se v naslovu in v vseh členih besedilo
“K 24 Kamnik–Schlenk”, nadomesti z besedilom: “K 26
Schlenk” v odgovarjajočem sklonu.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.
– Popravek poročila o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Kočevje

Popravek

V poročilu o izidu volitev župana in članov Občinskega
sveta občine Kočevje, ki so bile 10. novembra 2002, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 100-5059/02 z dne 22. 11.
2002, se v točki III, pod d) številki 6. in 8. pravilno glasita:

Ime liste Število mandatov

6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA,
SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS 2
8. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD 7

Uredništvo

– Popravek poročila o izidu volitev za župana Občine Radeče

Popravek

V poročilu o izidu volitev za župana Občine Radeče,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 3-68/03 z dne 10. 1.
2003, se v točki II. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet
občine Radeče, v oznaki c), zap. št. 1, v drugi alinei naslov
pravilno glasi: Prnovše 9, in doda nova točka 9.

9. SNS – Slovenska nacionalna stranka
– Drago Slak, 25. 1. 1962, stanujoč Obrežje 51.

Predsednik
OVK Občine Radeče

mag. Igor Karlovšek l. r.

– Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskihfunkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskihorganov ter o povračilih stroškov

Popravek

V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah čla-
nov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih ob-
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činskih organov ter o povračilih stroškov, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 3-71/03 z dne 10. 1. 2003, se:

– v 2. členu v drugem odstavku v vsaki alinei pred
procentualno vrednostjo doda beseda “do”,

– v 3. členu v drugem odstavku pri zadnjem stavku
doda besedilo: “vendar skupno plačilo mesečno ne sme
preseči 15% mesečne županove plače”.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.

– Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini Tržič

Popravek

V odloku o komunalnih taksah v Občini Tržič, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 69-3368/02 z dne 2. 8.
2002, se v TARIFI KOMUNALNIH TAKS:

pod TARIFNO ŠTEVILKO 2 glava v tabeli pravilno glasi:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/dan
št.

v TARIFNI ŠTEVILKI 3, pod tarifno št. 3.5 se številka
300 izbriše. V drugem odstavku se glava v tabeli pravilno
glasi:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/mesec
št.

V tretjem odstavku se glava v tabeli pravilno glasi:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/dan
št.

v TARIFNI ŠTEVILKI 4, se v prvem odstavku glava v
tabeli pravilno glasi:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/dan/m2

št.

v TARIFNI ŠTEVILKI 5, se glava v tabeli pravilno glasi:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/dan
št.

v TARIFNI ŠTEVILKI 6, se glava v tabeli pravilno glasi:

Tarifna Opis taksnega predmeta Število točk/dan
št.

Uredništvo
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DRŽAVNI ZBOR
432. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu  s 17.

členom zakona o volitvah v državni zbor postane
poslanec za preostanek mandatne dobe namesto
poslanca, ki mu je prenehal mandat 1653

433. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
v skladu s 14. členom zakona o poslancih 1653

434. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu  s 14.
členom zakona o poslancih opravlja funkcijo po-
slanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v
vladi 1653

PREDSEDNIK REPUBLIKE
435. Odlok o pomilostitvi 1653
436. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski
kraljevini Jordaniji 1654

VLADA
437. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o ukrepih

proti UNITA (Angola) 1654
438. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

ukrepih proti Talibanom (Afganistan) 1654
439. Uredba o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji 1656
440. Uredba o ukrepih proti Somaliji 1657
441. Uredba o ukrepih proti Liberiji 1658
442. Uredba o ukrepih proti Ruandi 1659
443. Uredba o ukrepih proti Sierra Leone 1660
444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

ukrepih proti Iraku 1661
493. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obvez-

nice Republike Slovenije serije RS 151095I 1715
494. Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu delitve koli-

čin blaga v okviru carinskih kvot 1715
495. Uredba o spremembah uredbe o podrobnejših

pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistič-
ne infrastrukture 1715

496. Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi cestninskih
cest in višine cestnine 1716

MINISTRSTVA
445. Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdat-

kih proračunov občin 1662
446. Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za goz-

dni reprodukcijski material 1673
447. Pravilnik o programu usposabljanja Vodja avtošole 1680
448. Pravilnik o programu usposabljanja Učitelj/Učite-

ljica predpisov o varnosti cestnega prometa 1680
449. Pravilnik o programu usposabljanja Voznik inštruk-

tor/Voznica inštruktorica za motorno vozilo kate-
gorije A oziroma B oziroma C oziroma D oziroma
E 1680

450. Pravilnik o izobraževalnem programu praktičnega
dela usposabljanja kandidatov za voznike motor-
nih vozil kategorije H 1680

451. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju zunanjih za-
dev 1681

452. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja 1682

453. Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture
na področju kulture 1682

454. Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na
področju kulture 1683

455. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem inte-
resu na področju kulture 1683

456. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem inte-
resu na področju kulture 1684

457. Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečke-
ga gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v ob-
vezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1684

458. Uskladitev zneskov družinskih prejemkov 1684
459. Uskladitev zneska materialnih stroškov za rejenca

in plačila dela rejniku 1685
460. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza

in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge 1685

USTAVNO SODIŠČE
461. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sod-

bo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 304/2001 z
dne 6. 11. 2001 1685

462. Odločba o razveljavitvi sklepa vrhovnega sodišča
št. VIII Ips 91/2000 z dne 13. 3. 2001 1686

463. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 2. člena
zakona o volitvah Predsednika Republike, 5. čle-
na zakona o lokalnih volitvah, 7. člena zakona o
volitvah v Državni zbor, 2. člena zakona o držav-
nem svetu,  4. člena zakona o evidenci volilne
pravice in 35. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi 1687

464. Sklep o zavrženju in delni zavrnitvi pobude za oce-
no ustavnosti posameznih določb zakona o zdrav-
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, o
zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonito-
sti posameznih določb pravil obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja in o zavrženju pobude za
oceno ustavnosti 1. člena zakona o upravnem spo-
ru 1688

465. Odločba o razveljavitvi 47. člena zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi 1694

BANKA SLOVENIJE
466. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o po-

gojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino 1697

467. Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji 1698

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
468. Poročilo o izidu predhodnega zakonodajnega re-

ferenduma v zvezi s predlogom zakona o preobli-
kovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske
železnice d.d. 1698

469. Poročilo o izidu predhodnega zakonodajnega re-
ferenduma v zvezi s predlogom zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje 1699

VSEBINA



Uradni list Republike Slovenije Št. 11 / 31. 1. 2003 / Stran 1719

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
470. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi cen za

uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
upravičenost stroškov 1700

471. Sklep o določitvi povprečnih stroškov priključeva-
nja za nove uporabnike omrežja in za povečanje
priključnih moči obstoječih uporabnikov 1700

OBČINE

BELTINCI
472. Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih

enot za volitve članov občinskega sveta in župana
Občine Beltinci 1701

473. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci 1702
474. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne ko-

misije občine Beltinci 1702
475. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega

imenika pripadnikov romske skupnosti 1702

BREŽICE
476. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne

skupnosti Bizeljsko 1702

GORNJI PETROVCI
477. Poročilo o izidu naknadnih volitev za člana Sveta

krajevne skupnosti Šulinci, na območju Občine
Gornji Petrovci 1703

LOŠKI POTOK
478. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno te-

lekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lo-
ški Potok 1703

LJUBLJANA
479. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote 1704

MARKOVCI
480. Sklep o imenovanju podžupana Občine Markovci 1704
481. Sklep o višini najemnine za mrliško vežico 1705
482. Sklep o določitvi cene za izvajanje zimske službe 1705
483. Sklep o višini točke za izračun komunalne takse

za leto 2003 1705
484. Program priprave za lokacijski načrt za hitro cesto

Hajdina-Ormož na območju Občine Markovci, od-

sek od meje z Občino Videm do regionalne ceste
R 228 Spuhlja–Zavrč ter za spremembe in dopol-
nitve dela lokacijskega načrta za hitro cesto Hajdi-
na–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica, od mostu
preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti R
228 Spuhlja–Zavrč, do km 3,0 1705

ROGATEC
485. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2003 1709
486. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Rogatec za leto 2003 1710

487. Pravilnik o spremembah pravilnika o financiranju
športa v Občini Rogatec 1710

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
488. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1713

ŠALOVCI
489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-

domestilu za uporabo stavbnega zemljišča 1713
490. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v

Občini Šalovci 1713

ZREČE
491. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih

ur v Občinski upravi občine Zreče 1713
492. Cenik daljinskega ogrevanja 1714

POPRAVKI
– Popravek cenika daljinskega ogrevanja za

stanovanjske prostore v Občini Štore 1716
– Popravek programa priprave zazidalnega načrta K

24 Kamnik–Schlenk 1716
– Popravek poročila o izidu volitev župana in članov

Občinskega sveta občine Kočevje 1716
– Popravek poročila o izidu volitev za župana Obči-

ne Radeče 1716
– Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah

pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcio-
narjev in nagradah članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov 1716

– Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini
Tržič 1717
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Pravkar izšlo

UREJANJE PROSTORA

GRADITEV OBJEKTOV
ZakZakZakZakZakon o uron o uron o uron o uron o ureeeeejanju prjanju prjanju prjanju prjanju prososososostttttororororora in Zaka in Zaka in Zaka in Zaka in Zakon o gron o gron o gron o gron o graditvi obaditvi obaditvi obaditvi obaditvi objektjektjektjektjektooooov s prv s prv s prv s prv s predgoedgoedgoedgoedgovvvvvorororororomomomomom
mag. Janeza Kmag. Janeza Kmag. Janeza Kmag. Janeza Kmag. Janeza Kopača in sopača in sopača in sopača in sopača in stvtvtvtvtvarararararnima knima knima knima knima kazalomaazalomaazalomaazalomaazaloma

“Pred dolgimi leti sem kot mnogi drugi sanjal o svoji lastni hiši … Po devetih letih grozljivih
izkušenj z birokracijo in silnih stroškov sem obupal … Naključje je hotelo, da sem kasneje sam
postal minister, pristojen za prostor. Zaradi te osebne izkušnje sem še posebej vztrajal pri
poenostavitvah postopkov in pri zagotavljanju pravne varnosti tudi za investitorje, kar je
najpomembnejša nova kvaliteta obeh zakonov. Prepričan sem, da sta zakona, po dolgih letih
političnih debat in po desetih letih pisanja neštetih variant, dobra za ljudi,” je v uvodnem delu
predgovora zelo osebno  zapisal minister za okolje, prostor in energijo.

V knjigi oba zakona ločita različni barvi papirja, pomoč pri iskanju pa ponujata tudi stvarni kazali,
ki sta ju pripravila mag. Andrej Prelovšek in Sabina Šerko.

Čez mesec dni izideta zakona z obsežnimi uvodnimi pojasnili strokovnjakov  Ministrstva za
okolje, prostor in energijo. Za ZGO jih pripravlja Tomaž Jeglič, za ZUreP pa nastajajo pod
taktirko Nika Vladimirova.
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	– Popravek cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Občini Štore
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