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NACIONALNI PROGRAM
športa v Republiki Sloveniji (NPS)
1. UVOD
Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja
posameznika. Ljudje se ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se lahko ukvarjajo neorganizirano,
lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.
Z nacionalnim programom športa država soustvarja pogoje za razvoj športa. Nacionalni program zajema celostno
organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno
rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki
je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh
obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in
mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost v
nacionalnem programu športa.
Šport je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen
sistem urejanja strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog lokalnih skupnosti in države. Lokalne skupnosti kot najpomembnejši financer sofinancirajo predvsem programe
športa otrok in mladine, športno rekreacijo in gradnjo športnih objektov in skrbijo za njihovo vzdrževanje. Država Slovenija bo spodbujala razvoj športa s finančno in strokovno
podporo predvsem na tistih področjih, ki pomembno vplivajo na razvoj športa, kot so izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje strokovnih kadrov, gradnja športnih objektov, strokovna in raziskovalna dejavnost. Sledila bo določilom sprejete športne zakonodaje, usmeritvam Sveta Evrope
in mednarodnim konvencijam, ki jih je ratificirala Slovenija
(Konvencija proti dopingu v športu, 1991, Evropska listina o
športu, 1992, Kodeks etike v športu, 1992, Manifest o
športu mladih, 1995 ...).
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Zaradi interdisciplinarnosti je šport prepleten z različnimi družbenimi področji, kot so: zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, gospodarstvo, okolje, turizem, kultura, znanost in
obramba. Zato so pri njegovem razvoju poleg športnih društev in drugih športnih organizacij udeleženi tudi subjekti iz
omenjenih družbenih področij. Velik del športnih programov
otrok in mladine poteka v vzgojno-izobraževalnem sistemu;
ti programi niso vključeni v nacionalni program športa, so pa
kot del sprejetih predmetnikov in šolskih programov pomemben element vzpostavljanja športne aktivnosti in oblikovanja športne kulture.
Glede na usmeritve nacionalnega programa bodo lokalne skupnosti in država sofinancirale šport po merilih za
izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim bodo morali
zadostiti posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti.
Uresničevanje programa na lokalni ravni bo spremljal občinski svet, na državni ravni pa vlada. Vsako leto bo o tem
poročala Državnemu zboru.
2. IZHODIŠČA NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA
ŠPORTA
Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju
med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja
njegovo ustvarjalnost. S spoštovanjem pravil in korektnim
odnosom do vseh udeležencev športa spodbuja medsebojno sodelovanje in vlogo posameznika v skupini.
Ravno tako mora postati pomemben dejavnik o zaveščanja o zdravju. Šport v pomembnem delu predstavlja pri
nas in v svetu dejavnik preprečevanja in zdravljenja vrste
sociopatoloških pojavov, zlasti med mladimi.
V posameznih športnih zvrsteh so športniki Slovenije
dosegali in dosegajo rezultate mednarodne vrednosti, ki so
za slovensko nacijo pomemben dejavnik identitete. S tem
so prispevali in prispevajo pomemben delež k mednarodni
uveljavitvi države Slovenije.
Razvoj športne kulture predstavlja v praksi eno pomembnejših nalog časa, ki ga živimo. Premajhna športna
aktivnost lahko pomeni pomemben primanjkljaj v življenju
posamičnih generacij.
Odgovornost je v tej točki nedeljiva, zato zahteva zavestne napore vseh, tako posameznikov, družine, vrtcev,
šol različnih smeri in stopenj, društev, športnih združenj in
države.
Državljani Slovenije cenimo vrhunsko športno ustvarjalnost, gledamo in obiskujemo športne prireditve, predvsem
pa se s športom množično ukvarjamo. Šport je tudi pomembna sestavina institucionalne vzgoje in izobraževanja. Šport
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pospešuje razvoj športne industrije, trgovine, turizma in zmeraj bolj povečuje možnosti zaposlovanja.
Sklenemo lahko, da je šport pomembno javno dobro in
tudi ekonomska kategorija, zato je smiselno, da ga država
spodbuja in sofinancira. Za uresničevanje javnega interesa v
športu se na ravni države zagotavlja izvajanje nalog skupnega pomena, na ravni lokalnih skupnosti pa neposredno izvajanje nalog, ki so v javnem interesu.
CILJI IN NALOGE
1. Družina pomembno vpliva na stopnjo športne ozaveščenosti. Zato je obdobje otroštva in mladosti prav gotovo najobčutljivejše, a tudi najpomembnejše v razvoju posameznika.
Ko poudarjamo športni slog družin, ne izhajamo le iz
večje notranje povezanosti in kakovosti družinskega življenja, temveč tudi iz spoznanj o športu kot praviloma učinkovitem sredstvu razvedrila in kakovostnega preživljanja prostega časa, pa tudi preprečevanja in zdravljenja socialno-patoloških pojavov, kot so potepuštvo, huliganstvo, mladinsko
prestopništvo, pijančevanje in v zadnjem času med mladimi
vse bolj preteča zasvojenost z drogami. Ti pojavi so vsak
dan številnejši in često posledica neurejenih družinskih odnosov.
Tudi pri športu družin imajo pomembno vlogo društva,
ki združujejo družinske člane v različnih oblikah vadbe. Zato
je treba okrepiti strokovno delo, izboljšati materialne možnosti in z različno medijsko aktivnostjo ozaveščati starše.
2. Da bi bili mladi deležni ustrezne in strokovno vodene
športne vzgoje, je treba posvetiti posebno skrb interesni
športni vzgoji v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Športno vzgojo v šolah je treba oblikovati kot integralni
del vzgojno-izobraževalnega procesa. Ne gre le za razvijanje
gibalnih sposobnosti in pridobivanje športnih znanj, temveč
je športna vzgoja tudi sredstvo za oblikovanje osebnosti in
odnosov med posamezniki. Ravnovesje duha in telesa je
vrednota, ki omogoča ne samo učinkovitejše šolsko delo,
temveč tudi kakovostnejše življenje.
Športni prostori v šolah morajo biti v prihodnje kar
najbolj izkoriščeni tudi za potrebe učencev, staršev in društev zunaj šolskih delovnih dni, zlasti ob sobotah, nedeljah
in med počitnicami. Tako je mogoče najprej najti povezavo
med športom v družini, šoli in društvih.
Tako delo je še posebno dobrodošlo v osnovnih šolah v
ožjih socialnih okoljih, kjer so šolski športni objekti edini v kraju,
kjer se ljudje med seboj praviloma poznajo in kjer je treba v
interesu razvoja otrok celotno šolsko okolje bolj povezati.
3. Temelj vrhunskega športa je kakovostna športna
vzgoja, kjer je posebej pomembna primerna priprava mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Prav njihovim
programom bo treba dati največjo vsebinsko, metodološko
in materialno-finančno podporo. Odločilno vlogo pri tem
morajo opraviti društva, nacionalne panožne športne zveze,
Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez (OKSZŠZ), šole, lokalne skupnosti in država.
4. Vrhunski športni dosežki so samostojna oblika specifičnega kulturnega ustvarjanja, ki ima lastna merila vrednotenja svoje ustvarjalnosti.
Glavni nosilci vrhunskih športnih uspehov so društva in
nacionalne panožne športne zveze, predvsem pa športniki
in njihovi trenerji.1 Vendar se je treba zavedati, da je vrhunski
1
Slovenija ima glede na število prebivalcev izjemno število nosilcev
olimpijskih medalj (50) in še večje število nosilcev medalj z drugih velikih
športnih tekmovanj. Leta 1997 je na svetovnih in evropskih prvenstvih 31
športnikov in športnic osvojilo medalje, več kot 300 pa se jih je na teh
tekmovanjih uvrstilo do 16. mesta (podatki OKS-ZŠZ, 1998).
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športni uspeh produkt, ki ima povsod po svetu podobno
proizvodno ceno.2 Zato moramo ustvariti pogoje, ki bodo
pospeševali vlaganja v šport. Le tako bomo lahko dvignili
splošno raven pogojev uspešnosti, ki se v svetu iz leta v leto
izboljšujejo, in obdržali dosedanjo raven športnih dosežkov.
S tem se bo povečala množičnost vseh oblik športnega
udejstvovanja (gledanost, obiskanost, športna aktivnost), poraba športnih izdelkov, pospeševal se bo razvoj športne
industrije, trgovine, turizma, povezanega s športom, število
delovnih mest. Zboljšalo pa se bo tudi poznavanje Slovenije
in njenih izdelkov v svetu.
5. Število športno aktivnih je tesno povezano z izobrazbo, socialnim statusom in športno ozaveščenostjo.3 Odstotek športno aktivnih je mogoče povečati tudi z akcijami
najširših razsežnosti in s promocijo športa.
V času, ki ga oblikujeta predvsem delo in industrijska
ponudba preživljanja prostega časa, je izjemno pomembno
spodbujati in širiti svobodno ter neformalno ukvarjanje s
športom. Bogatenje prostega časa, s tem pa tudi življenja,
ne bi smelo biti ujeto v industrijsko in porabniško logiko dela
in prostega časa.
Društva so interesna, prostovoljna združenja državljanov. Z izboljšanjem programov športnih društev in povečevanjem njihovega števila želimo povečati število članov društev in s tem število športno aktivnih prebivalcev, njihovo
športno ozaveščenost ter pripadnost posameznika športu.
Delovanja društev in njihovih zvez je velikega pomena za
državo, zato država spodbuja in materialno podpira društveno dejavnost.
V športni rekreaciji so bili v zadnjih letih narejeni pomembni premiki. Kažejo vse številčnejšo navzočnost žensk
v športni rekreaciji. Prav športu žensk, športu otrok in mladine ter starostnikov v svetu namenjajo vse več pozornosti.
Vendarle ne kaže prezreti, da dejavnosti temeljijo tudi na
finančnem prispevku posameznika, zato je zaradi različnih
socialnih možnosti otrok, mladine in odraslih državljanov
treba nujno zagotoviti ugodnejše plačilne pogoje vsaj za
tiste, ki sami ne zmorejo plačila.
V zadnjih letih se je izjemno povečalo število specializiranih športnih centrov, ki za plačilo ponujajo najem športnega prostora, pa tudi športne programe in storitve. Čeprav so
dosedanje izkušnje pokazale, da je treba te oblike razvijati
tudi v prihodnje, je treba bolj kot doslej zagotoviti strokovnost športne ponudbe.
Posodobiti je treba nekatera športna igrišča in pokrite
objekte, tudi tiste pri šolah, in urediti odprte športne površine, ki so dostopne vsem državljankam in državljanom.
Sestavni del športnorekreativnih programov so tudi
športnorekreativne prireditve, ki naj bodo nadgradnja celoletne športne aktivnosti udeležencev, ne pa enkratne akcije.
6. Odnos do invalidov je eno od meril demokratičnosti
in humanosti vsake družbe. Primerna športna dejavnost predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo invalidov,
športni dosežki pa omogočajo posamezniku tudi pestrejše
in bogatejše življenje. Še posebej je treba paziti na primernost gradnje in ureditve športnih objektov in naprav za invalidne osebe.
2
Primerjava s podatki Komiteja za razvoj športa Evropske skupnosti
kaže, da vlade članic držav Evropske skupnosti vlagajo v šport bistveno
več sredstev kot naša. To je razumljivo, saj so te države večje in bogatejše
kot Slovenija. V teh državah več vlagajo tudi drugi, nedržavni viri. Potrebe
po tržnem komuniciranju so pri nas manjše, zaradi majhnosti slovenskega
trga pa smo tudi za velike sponzorje manj zanimivi (Ekonomski pomen
slovenskega športa, Bednarik s sod., 1998).
3
Raziskave kažejo, da se 52,5 odstotkov odraslih državljanov ukvarja s športom občasno, toda le 20,6 odstotkov se jih z njim ukvarja
redno najmanj dvakrat tedensko (Petrović s sod., Športnorekreativna dejavnost v Sloveniji 1997, Ljubljana, 1998).
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7. Šport je pomemben element dejavnosti slovenske
vojske in policije. Delo v vojski in policiji namreč zahteva
ustrezno zmogljivost in s športom povezano življenje.
8. Informirati in biti informiran sta vrednoti, ki sodita
med primarne človekove pravice. Izogibati se je treba vsakršnim manipulacijam z njima, tudi na področju športa. Zato je
potrebno permanentno strokovno spopolnjevanje športnih
novinarjev, ki ga izvaja Društvo športnih novinarjev Slovenije
oziroma Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju s pristojnimi institucijami (Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani,
Inštitut za šport, nacionalne panožne športne zveze itd.).
Več pozornosti je treba v medijih nameniti športu otrok
in mladine ter športni rekreaciji, saj lahko z ustrezno pozornostjo, ki jo mediji namenijo tem področjem športa, povečamo število športno aktivnih in njihovo ozaveščenost o pomembnosti zdravega življenja.
9. Ustrezna športna dejavnost v društvih in šolah zahteva vztrajanje pri ustreznejših standardih in normativih, ki
predpisujejo gradnjo športnih objektov, njihovo vzdrževanje
in opremljenost. Samo na tej podlagi je lahko zasnovan
športno-tehnološki premik, ki bo zagotovil kakovostne športne prostore in s tem sodobnejšo športno ponudbo.
Še prav posebno skrb namenja nacionalni program
gradnji in vzdrževanju športnih objektov, ki naj bodo večnamenski, in spremljajoče infrastrukture. Ugotavljamo, da imamo ob pomembnih premikih v zadnjih letih še vedno predvsem v srednjih šolah in na univerzah premalo primernih
objektov za športno vzgojo. Objekti za športno rekreacijo
morajo biti dostopni vsem kategorijam prebivalstva. Objekti
za kakovostni in vrhunski šport morajo slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog. Tudi v bodoče moramo
načrtno spopolnjevati mrežo športnih objektov, ki bo podprta z oceno stanja, rezervacijo prostora, usmeritvami za planiranje, racionalno gradnjo in opremljanjem, pa tudi z gospodarnim upravljanjem in vzdrževanjem zgrajenega.
Celotna podoba športa in športne ozaveščenosti se
navsezadnje kaže tudi z urejenostjo naravnega prostora za
športne namene. Uporaba narave kot največje športne površine zahteva ne samo odnos do zgrajenega, temveč tudi do
naravno danega.
10. Raziskave kažejo, da je v Sloveniji več kot 80 odstotkov športnih delavcev volonterskih.4 Sklenemo lahko, da
bi bil šport brez volonterskega dela v Sloveniji bistveno osiromašen. Tako spoznanje je skladno s spoznanji zahodnoevropskih in skandinavskih držav, ki so športno najrazvitejše.
Kljub temu da delujejo volonterji brezplačno, pa mora
biti njihovo delo čim bolj strokovno. Čeprav je volontersko
delo treba spodbujati tudi med trenerji, pa podatki raziskav
kažejo, da največ trenerskega dela v Sloveniji opravijo honorarni in profesionalni trenerji. Podatki tudi kažejo, da lahko
med profesionalne organizacije uvrstimo večje organizacije
in tiste, ki se ukvarjajo s kakovostnim in vrhunskim športom.
11. Znanstvenoraziskovalno delo v športu, izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov ter
založništvo predstavljajo enega bistvenih pogojev razvoja
športa in humanizacijo dela s športniki. Fakulteta za šport
Univerze v Ljubljani kot najvišja pedagoška in znanstvena
institucija na področju športa se mora kar najbolj vključiti v
razreševanje problemov športne prakse, izobraževati, usposabljati in spopolnjevati športne delavce in skupaj z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami skrbeti za čim višjo
strokovno raven profesionalnih in volonterskih strokovnih
kadrov.
4
Le-ti opravijo prek 40 odstotkov dela v športu. Prav tako je okoli 70
odstotkov športnih organizacij pretežno volonterskih (Ekonomski pomen
slovenskega športa, Bednarik s sod., 1998).
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3. USMERITVE NACIONALNEGA PROGRAMA
Država uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvajanje skupnih nalog javnega interesa, ki
so opredeljene v poglavju “Vsebina in obseg nacionalnega
programa”, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za
razvoj športne dejavnosti, sodelovanjem pri načrtovanju,
gradnji in vzdrževanju javnih športnih objektov in vodenjem
stimulativne davčne politike na področju športa v okviru
davčnega sistema.
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z
zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa, opredeljenega v poglavju “Vsebina in obseg nacionalnega programa”, ki se nanaša na lokalne skupnosti, s
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in
razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov.
3.1. Kratkoročne usmeritve do leta 2001
Država in lokalne skupnosti bodo spodbujale vse oblike športne dejavnosti ter strokovno-razvojne naloge skupnega pomena. Podpirale bodo razvoj športa z letnimi programi.
Usmeritve na področju športne vzgoje
– V sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo,
vsebinsko, kadrovsko in materialno izboljšati obvezno gibalno dejavnost in interesno športno vzgojo predšolskih ter
šolskih otrok, mladine in študentov.
– Izoblikovati tesno povezavo z društvi in nacionalnimi
panožnimi športnimi zvezami, odgovornimi za izpeljavo programov v posameznih športnih panogah. Z njihovim soodgovornim delovanjem v sistemu ustreznih programov, ki jih
lahko imenujemo panožne športne šole,5 zagotoviti kakovostno športno vzgojo mladih športnikov skladno z mednarodno primerljivimi cilji, standardi in normativi.
– Spremljati delovanje programov, poimenovanih “panožne športne šole”, in skrbeti za strokovno izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje trenerjev s poudarkom na
pridobivanju znanj o športni pripravi otrok in mladine.
– Zagotoviti stabilno obliko sofinanciranja programov
otrok in mladine, imenovanih “panožne športne šole”.
– Uveljaviti statusne pravice mladih športnikov skladno
s športno, šolsko in drugo zakonodajo ter drugimi akti, ki
urejajo statusna vprašanja športnikov.
– Izboljšati športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami.
– Z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi
programi povečati motivacijo otrok in mladine za šport.
– Skupaj z drugimi pristojnimi ministrstvi zagotoviti
športne programe za preventivo sociopatoloških pojavov.
Usmeritve na področju športne rekreacije (športa za
vse in vsakogar)
– Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev
za pet odstotkov in vseh športno aktivnih za dva odstotka.
– Izboljšati športnorekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven
znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti.
– V sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo in drugimi
pristojnimi ministrstvi razvijati športne zdravstveno-preventivne programe in športne programe za krepitev zdravja.
5
Ustreznost programov, ki jih lahko imenujemo “panožna športna
šola”, je opredeljena:
– s primernim kadrom,
– z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo
tega programa,
– z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
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– Spremljati in vrednotiti delovanje različnih ponudnikov športnorekreativnih programov.
– Ugotoviti kadrovsko stanje pri izvajalcih športnorekreativne dejavnosti in izdelati sistem izobraževanja, usposabljanja, spopolnjevanja in napredovanja strokovnih kadrov.
– Oblikovati sistem informiranja in promocije.
– Spodbujati izvajalce k povečevanju števila športnorekreativnih programov.
– Izdelati mrežo športnih objektov in površin, namenjenih športnorekreativni dejavnosti.
Usmeritve kakovostnega športa
– Omogočiti delovanje in razvoj kakovostnega športa.
Usmeritve vrhunskega športa
– Dvigovati raven uspešnosti slovenskih športnikov na
mednarodnih tekmovanjih, kar bomo lahko dosegli z izdatnejšo finančno, materialno in strokovno podporo, izboljšanjem organizacije in vodenja.
– Povečati število vrhunskih športnikov za 5 odstotkov.
Posebno pozornost je treba posvetiti predvsem:
– oblikovanju sistema vrednotenja in razvrstitvi športnih
panog,
– pripravam in nastopom tistih slovenskih športnikov in
ekip, ki imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na največjih mednarodnih tekmovanjih,
– razvoju pogojev za izpeljavo programov vrhunskega
športa (kadri, objekti, materialne možnosti programa, tehnologija procesa treninga itd.),
– uveljavljanju statusnih pravic športnikov na področju
štipendiranja, izobraževanja, zdravstvenega varstva, opredeljenega z zakonom o športu, stanovanjskih problemov,
služenja vojaškega roka in pravic, opredeljenih v zakonu o
športu,
– zagotavljanju nadstandardnega zdravstvenega varstva vrhunskih športnikov (kakovost storitev in takojšnja obravnava),
– omogočanju profesionalizacije športnikov s pospeševanjem zaposlovanja v državni upravi, uveljavljanju statusa
poklicnega športnika in zaposlovanju v športnih organizacijah.
Ministrstvo za šolstvo in šport skupaj z Ministrstvom za
finance zagotovi vrhunskim in poklicnim športnikom davčne
olajšave.
Usmeritve v izpeljavi skupnih strokovnih in razvojnih
nalog
– Ugotoviti stanje na področju strokovnih kadrov in
strokovnih razvojnih programov ter bolj načrtno razvijati uveljavljanje stroke.
– Doseči stabilno financiranje strokovno-razvojnih nalog.
– Oblikovati sistem izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
– Uveljaviti statusne pravice trenerjev.
– Podpirati založniško dejavnost s sofinanciranjem izdaje posameznih publikacij in revij.
– Sofinancirati znanstveno-raziskovalno delo v športu.
– Podpirati strokovno-svetovalno delo in spremljanje
pripravljenosti športnikov med treniranjem.
– Najemnine za uporabo javnih športnih objektov (tudi
šolskih) morajo biti za otroke in mladino neprofitne.
Usmeritve v gradnji športnih objektov
– Povečati dinamiko gradnje športnih objektov za deset odstotkov.
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– Standardizirati športno opremo in športne rekvizite.
– Sprejeti nove normative za šolske športne objekte.
– Izdelati mrežo športnih objektov in upoštevati standarde mednarodnih in nacionalnih športnih zvez.
– Vpeljati stopenjski nadzor projektov in športnotehnoloških pregledov na podlagi strokovnih meril.
– Urediti lastništvo športnih objektov.
– Vpeljati realno amortizacijo in učinkovito upravljanje
objektov.
– Revitalizirati športne objekte.
3.2. Srednjeročne usmeritve do leta 2004
Najpomembnejši so naslednji cilji:
– Obogatiti športno vzgojo otrok in mladine, s čimer
dvigujemo športno ozaveščenost, povečujemo število otrok
in mladine, ki se ukvarja s športom, zagotavljamo večjo
športno uspešnost in posredno preprečujemo sociopatološke pojave (alkohol, kriminal, mamila itd.).
– Skladno s kratkoročnimi usmeritvami povečati število
vrhunskih športnikov.
– Omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s ciljem doseganja čim boljših uvrstitev
na poletnih olimpijskih igrah v Atenah 2004 in zimskih olimpijskih igrah leta 2006.
– Uveljavljati strokovno delo v športu, oceniti obseg
strokovnega dela in število kadrov v športu, določiti merila
za opravljanje strokovnega dela in izpeljati sistem strokovnega usposabljanja, izobraževanja, spopolnjevanja ter napredovanja strokovnih delavcev v športu.
– Uveljaviti racionalno mrežo športnih objektov, ki bodo omogočali kakovostno in celostno zasnovano športno
pripravo.
– Vpeljati in sistematično ocenjevati uspešnost nacionalnega programa športa tudi s pomočjo tujih ocenjevalnih
skupin.
– Izboljšati metodologijo za izbiranje skupin, projektov
in nosilcev za javno sofinanciranje in v ta namen pripraviti
ekspertni sistem, ki bo temeljil na avtonomiji strok, vseboval
vrednotenje javnega interesa, koristnosti in racionalne izvedbe nalog v športu.
– Izboljšati sistem animacije in propagiranja športne
rekreacije za različne skupine ljudi.
– Povečati število športno aktivnih skladno s kratkoročnimi usmeritvami, to je dvainpolodstotno letno naraščanje
redno športno aktivnih in enoodstotno naraščanje športno
aktivnih.
– V sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo in drugimi
pristojnimi ministrstvi pospeševati športnopreventivne dejavnosti za izboljšanje zdravstvene ravni prebivalstva Slovenije.
– Na podlagi mreže športnih objektov izoblikovati predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin.
– V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in ekološko
ozaveščenimi posamezniki in skupinami skrbeti za smiselno
urejenost površin, namenjenih športni dejavnosti.
– Doseči stabilno sofinanciranje strokovnega, svetovalnega, razvojnega in raziskovalnega dela v športu ter stalen prenos spoznanj v prakso.
– Uveljaviti interese športa v drugih ministrstvih in institucijah, ki posredno vplivajo na razvoj športa.
– Povečati delež javnih financ za področje športa z
0,16 na 0,21 odstotka BDP (po 0,01 odstotka BDP letno,
kar je spodnja meja držav evropske skupnosti).
– Graditi in dograditi športne objekte v izmeri 25.000 m2
pokritih površin letno.
– Podpirati rešitve, ki bodo v zakonodaji spodbujale
vlaganje kapitala v šport.

Uradni list Republike Slovenije
3.3. Dolgoročne usmeritve do leta 2010
Strateška usmeritev v športu je postati “športna nacija”.
To bomo dosegli:
– s povečanjem števila športno aktivnih prebivalcev,
– s povečanjem deleža javnih financ na 0,32 odstotka
BDP,
– z rastjo športne kulture in ozaveščenosti slovenske
nacije,
– z razvojem športne stroke in znanosti,
– s kakovostnimi mednarodnimi dosežki vrhunskih
športnikov in športnic,
– z optimalno pripravo mladih, nadarjenih športnikov z
glavnim ciljem čim boljših uvrstitev na poletnih in zimskih
olimpijskih igrah,
– z ozaveščenostjo posameznika, da tudi s športno
dejavnostjo skrbi za svoje zdravje v najširšem pomenu besede,
– z uporabo narave kot največje športne površine,
– z izgradnjo mreže športnih objektov in površin,
namenjenih vsem kategorijam prebivalstva (zagotavljanje
0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca).
4. VSEBINA IN OBSEG NACIONALNEGA
PROGRAMA
4.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa
pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni
pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje,
zavzemanje za “fair play”, strpnost, spoštovanje posameznika in vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in
starosti. Zato ima šport mladih prednostno mesto v nacionalnem programu športa.
Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle
osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati le s sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se moramo dejstva, da kar na gibalnem
področju zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več nadoknaditi.
4.1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Aktivnost otroka v prvih letih življenja je
podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na
razvoj njegovih spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti za optimalen razvoj gibalnih sposobnosti, sistematično posredovati
osnovna gibalna znanja, z ustreznimi vsebinami in oblikami
športne vzgoje pa spodbuditi otrokovo aktivnost in ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove osebnosti. Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno
potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.
4.1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Minimalni program je program Zlati sonček; obsega
vsa temeljna športna znanja, ki jih morajo otroci te starosti
spoznati in osvojiti, poudarjeno je zlasti učenje plavanja.
Poleg Zlatega sončka so še “Ciciban planinec”, “Naučimo
se plavati” in druge oblike redne športne vadbe. V program
je vključenih okoli 31.000 otrok.
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Programi na ravni lokalne skupnosti
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva
in drugi izvajalci.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na
skupino, v kateri je največ 20 otrok.
Ocena vrednosti programa je 330,980.000 tolarjev.
Programi na ravni države
– Zlati sonček.
Iz javnih financ države se sofinancira propagandno gradivo v višini 8,500.000 tolarjev.
Skupaj je ocena vrednosti programa 339,480.000 tolarjev.
4.1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
4.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj
otroka in mladostnika se zavzemamo, da bi bil otrok športno
aktiven vsak dan.
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo
vsi izvajalci športne dejavnosti.
V programe redne vadbe bo vključeno vsaj 40 odstotkov šoloobveznih otrok, kar je okoli 80.000 otrok.
Programi na ravni lokalne skupnosti
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi.
Iz javnih financ se na ravni lokalne skupnosti sofinancira: propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo
20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ
10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je
največ 20 otrok, objekt. Ocena vrednosti programa je
1.280,880.000 tolarjev.
Programi na ravni države
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– programi v počitnicah,
– šolska športna tekmovanja,
– športni oddelki.
Sofinancira se: propagandno gradivo, preverjanje znanja plavanja in plavalni tečaji za neplavalce, programi v počitnicah, organizacija in izpeljava regijskih in državnih šolskih
športnih prvenstev, tehnološka oprema.
Ocena vrednosti programa je 130,000.000 tolarjev.
Skupaj je ocena vrednosti programa 1.410,880.000
tolarjev.
4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eno
od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki
jih mora pedagog – trener zasledovati in uresničevati v tem
občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov.
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V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in
vsebina programov je prilagojena posebnostim posameznih
skupin otrok in športnih zvrsti.
V programe od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta je
vključenih okrog 10 odstotkov otrok oziroma približno
20.000 otrok.
Izvajalci programov (“panožnih športnih šol”), ki so sofinancirani iz javnih financ, morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:
1. cicibani, cicibanke
240 ur
2. mlajši dečki in deklice
240 do 400 ur
3. starejši dečki in deklice 300 do 800 ur
Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz javnih financ lokalne skupnosti se financira: objekt,
strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in
spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje. Ocena vrednosti programa je 2.400,000.000 tolarjev.
Materialni stroški tekmovanj, specialna tehnična sredstva in oprema se financirajo v celoti iz drugih virov. Sredstva
bodo morale zagotoviti nacionalne panožne športne zveze
in njeni člani.
Programi na ravni države
Sofinancira se: organizacija državnih športnih prvenstev in strokovni kader. Ocena vrednosti programa je
300,000.000 tolarjev.
Skupaj je ocena vrednosti programa 2.700,000.000
tolarjev.
4.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo
otroci s posebnimi potrebami. V programe je vključenih
okrog 10.000 otrok.
Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz javnih financ se sofinancira: strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok, objekt.
Ocena vrednosti programa je 280,000.000 tolarjev.
Programi na ravni države
Sofinancira se: organizacija, izpeljava in koordinacija
sklepnih državnih športnih prvenstev. Ocena vrednosti programa je 10,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti programa skupaj je 290,000.000 tolarjev.
4.1.3. Športna vzgoja mladine
4.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih,
ki se prostovoljno vključujejo v športne programe.
Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov
sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad
(kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
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Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti. V programe je vključenih
okrog 60.000 mladih.
Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz javnih financ se na ravni lokalne skupnosti sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt. Ocena vrednosti programa na
ravni lokalne skupnosti je 844,000.000 tolarjev.
Programi na ravni države
Sofinancira se: odpravljanje plavalne nepismenosti, priprava programov, vodenje in koordiniranje ter organiziranje
regijskih in zaključnih šolskih športnih prvenstev. Ocena
vrednosti programa je 35,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti programa skupaj je 879,000.000 tolarjev.
4.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi
uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju
šolskih obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah (športnih oddelkih).
V te mladinske programe je vključenih 5 odstotkov (do
6000) mladih športnikov in športnic.
Programi, ki jih lahko imenujemo “panožne športne
šole”, se sofinancirajo, če zadostijo prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa, ki
jih določita Ministrstvo za šolstvo in šport in OKS -ZŠZ.
Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg
treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do
1100 ur.
Programi na ravni lokalne skupnosti
Na ravni lokalne skupnosti se iz javnih financ sofinancira: objekt, strokovni kader. Ocena vrednosti programa na
ravni lokalne skupnosti je 1.220,000.000 tolarjev.
Programi na ravni države
Sofinancira se: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje, materialni stroški tekmovanj, specialna tehnična sredstva in oprema, štipendije. Ocena vrednosti programa na ravni države je 680,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti programa skupaj je 1.900,000.000
tolarjev.
4.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v
tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih
vpliva na uspešno socialno integracijo, polno in bogatejše
življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in
tečaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.
Programi na ravni lokalne skupnosti
V programe je vključeno 5000 mladih od 15. do
20. leta. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira iz javnih
financ: strokovni kader za 80-urni program na skupino, v
kateri je največ 10 mladih, in objekt. Ocena vrednosti programa na ravni lokalne skupnosti je 140,000.000 tolarjev.

Uradni list Republike Slovenije
Programi na ravni države
Sofinancira se: priprava programov, organizacija in izpeljava regijskih in zaključnih športnih prvenstev. Ocena
vrednosti programa je 5,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti programa skupaj je 145,000.000 tolarjev.
4.2. Športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina
življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega
telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
4.2.1. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni in državni ravni obsegajo:
– medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,
– 80-urne programe v izbranih športnih panogah,
– odpravljanje plavalne nepismenosti,
– univerziado.
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe
na skupino, v kateri je največ 20 študentov in študentk,
objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih
Ministrstva za šolstvo in šport in udeležba na univerziadi.
Ocena vrednosti programa je 245,000.000 tolarjev.
4.3. Športna rekreacija
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo
življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število
ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno,
koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in
letnega prostega časa.
V posamezne redne programe športne rekreacije se
vključuje 20 odstotkov populacije, kar je 300 000 odraslih.
Programi na ravni lokalne skupnosti
– 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov
in članic, v različnih športnih panogah.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira iz javnih financ: najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
Ocena vrednosti programov je 2.000,000.000 tolarjev.
Programi na ravni države
Sofinancira se: načrtovanje in izpeljava globalne propagandne aktivnosti, informacijski sistem, priprava in načrtovanje programov športne rekreacije na državni ravni, vrednotenje in spremljanje kakovosti športnih programov. Ocena vrednosti programa je 80,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti programa skupaj je 2.080,000.000
tolarjev.
4.4. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije
ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V program je vključenih okrog 15.000 registriranih
športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
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Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira predvsem najemnina objekta za 320 ur programa; ocena
vrednosti programov je 800,000.000 tolarjev.
4.5. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda. Ministrstvo sofinancira predvsem priprave in nastope slovenskih državnih reprezentanc v športnih panogah, ki
so na rednem programu olimpijskih iger.
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne
zvrsti. Na ravni lokalne skupnosti in države se sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani
so kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur programa,
– pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na ravni države skladno z zakonom o športu,
– nezgodno zavarovanje, na ravni države skladno z
zakonom o športu,
– porodniško varstvo, na ravni države skladno z zakonom o športu,
– osnovno zdravstveno zavarovanje, na ravni države
osnovno in nadstandardno zdravstveno zavarovanje po merilih Ministrstva za šolstvo in šport,
– štipendije vrhunskim športnikom – dijakom in študentom.
Na ravni države se sofinancira
– spremljanje pripravljenosti in svetovanje trenerjem
in športnikom na Inštitutu za šport pri Fakulteti za šport
Univerze v Ljubljani, v sodelovanju z drugimi ustreznimi
institucijami,
– dve leti pred nastopom na OI najmanj 30 dni priprav
na leto po merilih Ministrstva za šolstvo in šport za predvidene udeležence; nastop na OI,
– v olimpijskih športnih panogah najmanj 15 dni priprav za EP in SP po merilih Ministrstva za šolstvo in šport za
predvidene udeležence,
– 7 dni priprav za sredozemske igre in nastop na njih
po merilih Ministrstva za šolstvo in šport,
– nagrade za nosilce olimpijskih medalj.
Ocena vrednosti programa na ravni lokalne skupnosti
je 300,000.000 tolarjev, na ravni države pa 700,000.000
tolarjev.
Ocena vrednosti programa skupaj je 1.000,000.000
tolarjev.
4.6. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
V te programe je vključenih 7000 invalidov.
Programi na ravni lokalne skupnosti
– 80 ur programa na skupino, v kateri je največ
10 invalidov.
Na ravni lokalne skupnosti se iz sredstev javnih financ
sofinancira uporaba objekta in strokovni kader. Ocena vrednosti programa je 196,000.000 tolarjev.
Programi na ravni države
Sofinancirajo se vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih v višini 6,500.000 tolarjev.
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Za mednarodna tekmovanja se sofinancirajo priprave:
– v letu Paraolimpijskih iger 15 dni priprav po merilih
Ministrstva za šolstvo in šport in nastop na Paraolimpijskih
igrah
– v Paraolimpijskih športnih panogah 10 dni priprav za
EP in SP za predvidene udeležence.
Ocena vrednosti programa skupaj je 202,500.000 tolarjev.
5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE
V ŠPORTU
Razvojne in strokovne naloge ne moremo dovolj natančno razmejiti med posamezne sklope neposredne dejavnosti, omogočajo pa uspešnost na vseh področjih športa.
Brez uresničevanja teh nalog bi slovenski šport v primerjavi z
razvitim svetom izredno hitro nazadoval. Namen je zagotoviti
takšne možnosti, standarde in normative za izpeljavo športne dejavnosti, ki bodo primerljivi s športno razvitimi nacijami.
Kot nacija s številčno šibko populacijo moramo še bolj krepiti temeljne možnosti za športno uspešnost, da bi dosegali
mednarodno odličnost. Le tako bomo lahko enakovredno
vstopili v športnokulturni prostor razvitega sveta.
Glede splošnega družbenega razvoja temeljnih dejavnikov uspešnosti športa bo država spodbujala razvoj naslednjih področij:
5.1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov,
zato mora nacionalni program podpirati usposabljanje, izobraževanje in spopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev,
povezanih s športom. Vzporedno z urejenim univerzitetnim
izobraževanjem je treba pripraviti program visokošolskega
strokovnega izobraževanja trenerjev.
Država mora posebej podpirati usposabljanje in spopolnjevanje volonterskih delavcev, ki prevladujejo v slovenskem športu.
Pospešiti je treba pripravo programov za izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje managerjev v športu.
OKS-ZŠZ, nacionalne panožne športne zveze in ustrezne izobraževalne institucije morajo pri usposabljanju, izobraževanju in spopolnjevanju strokovnih delavcev in drugih
delavcev, povezanih s športom, kar najtesneje sodelovati.
Pri tem sta glavna koordinatorja pri usposabljanju strokovnih
kadrov Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze v
Ljubljani in OKS-ZŠZ.
Program na ravni lokalne skupnosti
Iz sredstev javnih financ se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje. Ocena vrednosti programa je 40,000.000
tolarjev.
Program na ravni države
Iz sredstev javnih financ se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje. Ocena vrednosti programa je 50,000.000
tolarjev.
Ocena vrednosti skupaj je 90,000.000 tolarjev.
5. 2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je
izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne

Uradni list Republike Slovenije
skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen
prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež
drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Druge raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni
delež drugih financerjev, se lahko sofinancira iz javnih financ
športa po merilih, ki jih sprejmejo ustrezni organi.
Nosilec: Raziskovalne institucije.
Ocena vrednosti sofinanciranja na ravni lokalne skupnosti je 40,000.000 tolarjev, ocena vrednosti sofinanciranja države je 40,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti programov skupaj je 80,000.000 tolarjev.
5.3. Založniška dejavnost
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.
Vrste publikacij:
Periodična literatura
– revije za teoretična in praktična vprašanja športne
vzgoje, športnega treniranja in rekreacije,
– znanstvene revije s področja športa,
– zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov.
Strokovna literatura
– temeljna strokovna dela iz osnovnih in mejnih področij športa,
– strokovna dela s področja športne vzgoje, športnega
treniranja in športne rekreacije,
– učbeniki in gradiva za potrebe usposabljanja, izobraževanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov,
– literatura, namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno vključevanje prebivalstva v športne dejavnosti.
Propagandno gradivo
Avdio in videokasete ter računalniški programi
Ocena vrednosti sofinanciranja na lokalni ravni je
5,000.000 tolarjev na državni ravni pa 50,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti skupaj je 55,000.000 tolarjev.
5.4. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo
pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu.
Dejavnosti:
– svetovanje pri vključevanju otrok v šport,
– ugotavljanje zdravstvenega statusa športnikov in svetovanje,
– ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje njihovega razvoja,
– razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje
pri pripravi treninga,
– razvijanje tehnologije procesa treniranja in merilnih
postopkov,
– pripravljanje strokovnih informacij in prenos tega znanja v prakso,
– spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja
udeležencev v športni rekreaciji.
Nosilci: Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze
v Ljubljani v koordinaciji z drugimi ustreznimi institucijami,
OKS-ZŠZ, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in
društvi.
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Iz javnih financ lokalnih skupnosti se sofinancira izvedba storitev v ocenjeni vrednosti 20,000.000 tolarjev.
Na ravni države se sofinancira: nabava opreme, strokovni kader in materialne stroške. Ocena vrednosti je
60,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti skupaj je 80,000.000 tolarjev.
Zavod za zdravstveno zavarovanje financira na ravni
države preventivne zdravstvene preglede skladno z zakonom
o športu.
5.5. Velike mednarodne športne prireditve
Velike mednarodne športne prireditve, ki so opredeljene v skladu z 52. členom zakona o športu, lahko pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski
učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
Iz javnih financ lokalnih skupnosti se sofinancirajo materialni stroški v ocenjeni višini 20,000.000 tolarjev.
Na ravni države se sofinancirajo materialni stroški v
ocenjeni višini 20,000.000 tolarjev.
Ocenjena vrednost skupaj je 40,000.000 tolarjev.
5.6. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov
Izvajalci športnih programov, športniki in zdravstveni
delavci morajo spoštovati določila Evropske konvencije proti dopingu v športu in določila medicinskega pravilnika Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki sta v Sloveniji opredeljena v pravilniku o doping kontroli in kontroli spola.
Krovna institucija za področje dopinga v Republiki
Sloveniji je Nacionalna antidoping komisija, ki deluje pri
OKS-ZŠZ in Ministrstvu za šolstvo in šport. Izvaja aktivnosti
skladno z določili Evropske konvencije o boju proti dopingu v športu, Dopinškega kodeksa mednarodnega olimpijskega komiteja in Agencije za doping pri mednarodnih
panožnih športnih zvezah. Komisija je sprejela svoj pravilnik, ki sta ga potrdila ustanovitelja.
Dejavnosti:
– izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu,
– informiranje o novostih v boju proti dopingu,
– mednarodno sodelovanje,
– testiranje,
– vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.
Iz javnih financ na ravni države se financira vrednost
programa v ocenjeni višini 5,000.000 tolarjev.
5.7. Športni objekti
Dejavnosti:
Strokovne naloge na področju načrtovanja in gradnje
novih ter posodobitve obstoječih športnih objektov in gospodarjenja z njimi:
– načrtovanje in urejanje prostora za športno dejavnost
kot sestavni del Prostorskega plana Republike Slovenije,
– izdelava normativov, standardov in priporočil za načrtovanje, graditev, opremljanje in vzdrževanje športnih objektov,
– svetovalno delo na področju investiranja v športne
objekte in njihovo opremo,
– vzpostavitev mreže športnih objektov,
– gradnja športnih objektov, primernih za vse kategorije uporabnikov,
– razvoj športnih pripomočkov in opreme,
– svetovanje in pomoč pri upravljanju športnih objektov, ki obsegata storitve na področju športa, vzdrževanje in
obratovanje objekta, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega zemljišča, varovanje bivalnega okolja in vse storitve povezane s tem,
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– vzdrževanje javnih športnih objektov.
Za načrtovano letno gradnjo 25.000 m2 športnih objektov se bodo sredstva namenjala iz naslednjih virov:
– proračunska sredstva Ministrstva za šolstvo in šport Sektorja za šport v višini 800,000.000 tolarjev,
– proračunska sredstva lokalnih skupnosti za gradnjo
športnega standarda v višini 1.000,000.000 tolarjev,
– proračunska sredstva Ministrstva za šolstvo in šport
za investicije v šolski športni standard,
– investicijska sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij,
– proračunska sredstva lokalnih skupnosti za šolski
športni standard,
– drugi viri.
Ocenjena vrednost proračunskih sredstev za šport je
1.800,000.000 tolarjev.
5.8. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu.
Programi na ravni lokalne skupnosti
– informacijske baze za potrebe lokalnih skupnosti,
– nakup tehnologije.
Ocena vrednosti sofinanciranja na ravni lokalnih skupnosti je 15,000.000 tolarjev.
Programi na ravni države
– centralne informacijske baze z domačimi in tujimi
podatki,
– razvidi, ki jih opredeljuje zakon o športu,
– nakup tehnologije.
Na ravni države se sofinancira: vzpostavitev informacijskega sistema v ocenjeni vrednosti 30,000.000 tolarjev.
Ocena vrednosti skupaj je 45,000.000 tolarjev.
5.9. Mednarodna dejavnost
Mednarodna dejavnost obsega sodelovanje s Slovenci v
zamejstvu, na začasnem delu v tujini, s sosednjimi državami
ter drugimi državami na podlagi podpisanih meddržavnih protokolov, sodelovanje nacionalnih športnih zvez z zvezami drugih držav, sodelovanje z drugimi nevladnimi in vladnimi mednarodnimi organizacijami, Unescom, Evropsko unijo, Svetom
Evrope, Evropsko športno konferenco, Alpe-Jadranom…
Programi na ravni države
Sofinancira se materialne stroške in obveznosti iz protokola na podlagi letnih dogovorov o sodelovanju v ocenjeni
višini 20,000.000 tolarjev.
5.10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih zvez, zamejskih športnih zvez, občinskih športnih zvez,
zavodov za šport in zavodov, povezanih s športom, Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez kot osrednje krovne športne organizacije in drugih zvez
Športna društva kot osnovne športne organizacije se
združujejo v občinske športne zveze oziroma zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze združene v
OKS-ZŠZ kot osrednje krovne športne organizacije in drugih zvez.
Na področju športa delujejo na državni in lokalni ravni
tudi zavodi in druge institucije. Vse te institucije za svoje
osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih
materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
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Na ravni lokalne skupnosti
Sofinancira se delovanje društev, občinskih in drugih
zvez ter zavodov na lokalni ravni v ocenjeni višini
200,000.000 tolarjev.
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Na ravni države
Sofinancira se delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, OKS-ZŠZ, drugih zvez in zavodov na državni ravni v
višini 300,000.000 tolarjev.
Ocenjena vrednost skupaj je 500,000.000 tolarjev.

– spremljanje in ocenjevanje izpeljave letnega programa športa,
– dajanje mnenj k letnemu finančnemu načrtu za izpeljavo programa športa,
– dajanje pobud in predlogov za urejanje drugih pomembnih vprašanj v športu.
Inšpektorat za šolstvo in šport opravlja naloge iz
54. člena zakona o športu.
Vlada Republike Slovenije poroča o uresničevanju nacionalnega programa enkrat letno.

6. UPRAVLJANJE ŠPORTA NA RAVNI NACIONALNEGA
PROGRAMA

7. MERILA ZA FINANČNO OVREDNOTENJE
NACIONALNEGA PROGRAMA

Upravljanje in izpeljava Nacionalnega programa športa
temelji na racionalni obliki povezovanja upravnih, strokovnih, organizacijskih in izvajalskih nalog. Za izpeljavo nacionalnega programa odgovarjajo Ministrstvo za šolstvo in šport
in lokalne skupnosti.
Nacionalni program je samo del programov športa.
Vsebuje tiste programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih
financ. Izpeljava nacionalnega programa se določi z letnim
programom. Večji del športnih programov je odvisen od
avtonomnega dela interesne športne sfere in se ne financira
iz javnih financ, temveč iz drugih virov.
Za načrtovanje, organiziranje, izpeljavo in nadziranje
Nacionalnega programa športa v Sloveniji imamo naslednjo
mrežo:
1. Ministrstvo za šolstvo in šport vodi in povezuje aktivnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi nacionalnega
programa. Odgovorno je za uresničevanje nacionalnega programa na državni ravni, za uresničevanje nacionalnega programa na lokalni ravni pa so odgovorni ustrezni organi lokalne skupnosti.
2. Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez
povezuje članice, nacionalne in občinske športne zveze ter
druge dejavnike. V skladu s pooblastili zakona o športu
sodeluje pri koordinaciji in izpeljavi nacionalnega programa.
3. Zavod za šport Slovenije opravlja naloge, opredeljene v 24. členu zakona o športu, na ravni države; na
lokalni ravni jih opravljajo javni zavodi za šport, občinske,
medobčinske in regionalne športne zveze, tam kjer so
ustanovljene.
4. Izvajalci letnega programa športa so opredeljeni v
8. členu zakona o športu. Status izvajalca si subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo
z Ministrstvom za šolstvo in šport za raven države in z
lokalno skupnostjo za raven lokalne skupnosti. Športna
društva in njihova združenja imajo po 8. členu zakona o
športu pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
5. Strokovno-razvojne naloge za Nacionalni program
športa opravljajo Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, ki pomaga pri uveljavljanju stroke v praksi,
in strokovni sveti nacionalnih panožnih športnih zvez ter
drugih nacionalnih in lokalnih športnih zvez.
6. Strokovni svet za šport sodeluje v izvedbi Nacionalnega programa športa na ravni države v skladu z nalogami,
ki so opredeljene v zakonu o športu. Strokovno javnost za
raven lokalnih skupnosti lahko predstavljajo tudi strokovni
sveti za šport.

Nacionalni program športa v Sloveniji se sofinancira
skladno s 3. členom zakona o športu.
Javna sredstva za pokrivanje nacionalnega programa
se zagotavljajo iz proračunskih sredstev lokalnih skupnosti
in države.
Potrebna sredstva za izpeljavo Nacionalnega programa
športa na državni ravni določi Ministrstvo za šolstvo in šport
na podlagi vsebine in obsega nacionalnega programa z
letnimi finančnimi načrti, za raven občin pa občinski sveti.
Občinski svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine
nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost in upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni
skupnosti. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega
razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za šolstvo in šport za državno raven in lokalna skupnost za lokalno raven na podlagi
meril. Le-ta sprejme minister, pristojen za šport, za programe skupnih nalog na državni ravni in občinski svet za programe na lokalni ravni.
Izhodišča za pripravo meril so opredeljena z razvrstitvijo športnih panog oziroma programov v naslednje skupine:
1. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci,
ki izpeljujejo programe v individualnih športih, in v katerih
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci,
ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, in v katerih
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez le za naslov ekipnega državnega
prvaka.
3. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci,
ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe.
4. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci
miselnih iger.
V posamezni skupini razvrščamo izvajalce športnih panog oziroma programov v razrede glede na razširjenost in
kakovost dosežkov športnikov. Kazalce razširjenosti in kakovosti določijo lokalne skupnosti same z upoštevanjem
specifične razvitosti športa v posameznih okoljih.

Njihove naloge so predvsem:
– obravnavanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za izpeljavo letnega programa športa na lokalni ravni,
– dajanje mnenj pri določanju objektov lokalnega in
regionalnega pomena,

Kazalci za razširjenost športne panoge:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev,
– število društev, vključenih v nacionalno panožno
športno zvezo ...
Kazalci za kakovost športnih dosežkov:
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih,
– uvrstitve na državnem prvenstvu,
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– nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze ...
Lokalne skupnosti določijo število razredov in višino
vrednotenja kazalcev po posameznih razredih na podlagi
razvrstitve izvajalcev športnih panog oziroma programov.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure dela strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov ...
Za izpeljavo Nacionalnega programa na ravni države je
treba zagotoviti 3.575,000.000 tolarjev, na ravni lokalnih
skupnosti pa 11.131,860.000 tolarjev, kar je skupaj
14.706,860.000 tolarjev. Izračun je narejen na podlagi
vrednosti programa 1. 1. 1999.
Višina sredstev za sofinanciranje posameznih programskih točk na ravni države se določi vsako leto posebej po
Merilih za vrednotenje letnega programa športa, ki se sofinancira iz državnega proračuna, po predhodnem mnenju
OKS-ZŠZ in Strokovnega sveta za šport.
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega
programa, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega programa v posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge, kot so določene v 8. poglavju
nacionalnega programa.
8. PREDNOSTNE NALOGE NACIONALNEGA
PROGRAMA
Najpomembnejše vprašanje pri pripravi nacionalnega
programa športa je obseg programov, ki naj jih ta zagotavlja
iz javnih financ. Znano je, da predstavljajo proračunska
sredstva (sredstva države in lokalnih skupnosti) le 25 odstotkov vseh sredstev, ki so v športu. Realizacijo vseh segmentov nacionalnega programa v celoti bo mogoče uveljaviti
postopoma, skladno z uspešnostjo prizadevanj za večjo rast
sredstev, ki se namenjajo za šport na državni in lokalni ravni.
Program športa in nacionalni program se sofinancirata
tudi iz drugih virov, kot so donatorstva, sponzorstva, volontersko delo, sredstva udeležencev, sredstva Fundacije za
financiranje športnih organizacij, televizijskih pravic itd. Za
izpeljavo celotnega programa športa ni dovolj finančnih sredstev, zato se morajo povečati finančna sredstva iz javnih
financ in drugih virov.
Pričakujemo, da bomo nacionalni program športa v
celoti realizirali do leta 2010. Zato je pri določanju letnih
programov, ki opredeljujejo financiranje nacionalnega programa, treba upoštevati prednostne naloge, razvrščene v
dve skupini.
Prva skupina
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov.
2. Vrhunski šport.
3. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
4. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
5. Založniška dejavnost.
6. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov.
7. Informacijski sistem na področju športa.
8. Spremljanje priprave športnikov in svetovanje treninga.
9. Mednarodna dejavnost.
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10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih
zvez, občinskih športnih zvez, zamejskih športnih zvez, študentskih športnih zvez, zavodov za šport in zavodov, povezanih s športom, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in drugih zvez.
11. Šport invalidov.
Druga skupina
V drugo skupino so uvrščene naslednje naloge:
1. Kakovostni šport.
2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost.
3. Športna dejavnost študentov.
4. Športnorekreativna dejavnost.
5. Velike mednarodne športne prireditve.
Št. 620-01/90-1/34
Ljubljana, dne 3. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1066.

Sklep o prenehanju mandata poslancu v skladu
z drugim odstavkom 9. člena zakona o
poslancih

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US)
se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. 3.
2000 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslancu Petru Lešniku na podlagi drugega odstavka 9. člena
zakona o poslancih prenehal mandat.
Št. 020-02/92-27/111
Ljubljana, dne 15. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1067.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
državah Amerike

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
državah Amerike

Stran

3300 / Št. 24 / 17. 3. 2000

Odpoklicujem dr. Dimitrija Rupla, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
državah Amerike.
Št. 001-19-4/00
Ljubljana, dne 10. marca 2000.
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Odpoklicujem dr. Dimitrija Rupla, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
državah Mehike s sedežem v Washingtonu.
Št. 001-19-5/00
Ljubljana, dne 10. marca 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA
1068.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
državah Mehike

1069.

Seznam zdravil, za katera je bilo od 12. 6. 1999
do 19. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91) izdajam

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

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
državah Mehike

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 12. 6. 1999
do 19. 11. 1999 izdano dovoljenje
za promet
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S tem seznamom se dopolnjujeta seznama objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 101/99 z dne 16. 12.
1999 in Uradnem listu Republike Slovenije, št. 7/00 z dne 28. 1. 2000.
Št. 512-4/00-99
Ljubljana, dne 6. marca 2000.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

1070.

Seznam zdravil, za katera je od 12. 6. 1999 do
19. 11. 1999 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

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

SEZNAM
zdravil, za katera je od 12. 6. 1999
do 19. 11. 1999 prenehalo veljati dovoljenje
za promet
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S tem seznamom se dopolnjujeta seznama objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 101/99 z dne 16. 12.
1999 in Uradnem listu Republike Slovenije, št. 7/00 z dne 28. 1. 2000.
Št. 512-5/00-100
Ljubljana, dne 6. marca 2000.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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USTAVNO SODIŠČE
1071.

Odločba, da 12.a člen zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo podpisnikov pobude za zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis referenduma o volilnem sistemu,
na seji dne 10. februarja 2000

odločilo:
Člen 12.a zakona o referendumu in ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) ni v neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo podpisnikov pobude za zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis referenduma o volilnem sistemu,
odločilo o ustavnosti izpodbijanega 3., 4. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 38/96 – v nadaljevanju:
novela ZRLI), pobudo za oceno ustavnosti 1. člena pa je
izločilo in jo sklenilo obravnavati kot samostojno zadevo
(odločba št. U-I- 266/96 z dne 31. 7. 1996, Uradni list RS,
št. 43/96 in OdlUS V, 124).
2. Pobudniki predlagajo, naj ustavno sodišče razveljavi
1. člen novele ZRLI (novi 12.a člen zakona o referendumu
in ljudski iniciativi, Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96 – v
nadaljevanju: ZRLI), ki omejuje razpis zakonodajnega referenduma, ki se nanaša na volitve v Državni zbor, v obdobju
enega leta pred rednimi volitvami. Menijo, da izpodbijana
določba omejuje ustavni pravici iz 44. in 90. člena ustave, v
nasprotju pa je tudi s tretjim in petim odstavkom 15. člena
ustave. Izpodbijana določba 12.a člena je po mnenju pobudnikov tudi nejasna, ker rok volitev po tretjem odstavku
81. člena ustave ni točno določen, z razpisom predčasnih
volitev pa bi se lahko tudi trajno “blokiralo” referendumsko
zahtevo za spremembo volilne zakonodaje.
3. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve v odgovoru na pobudo navaja, da pri določbi o
prepovedi razpisa referenduma v določenem času pred
rednimi volitvami ne gre za neutemeljeno omejevanje ustavnih pravic. Možnost referenduma o vseh vprašanjih in
ob vsakem času lahko ogrozi stabilnost političnega sistema kot ustavne vrednote in možnost odgovornega ter nemotenega izvajanja volilne pravice državljanov. Referendumi o volilni zakonodaji v zadnjem letu pred volitvami ali
celo tik pred volitvami bi lahko povzročili nestabilne razmere in ogrozili normalne priprave na volitve po veljavni sistemski ureditvi. Po mnenju sekretariata takih razumnih
omejitev ni mogoče kvalificirati kot poseganje v ustavne
pravice oziroma jih označevati kot onemogočanje izražanja
ljudske volje. Šlo naj bi za dopusten poseg v izvajanje
pravice do referenduma, ki ga poznajo tudi številni tuji
pravni sistemi. Sekretariat opozarja na posebno vsebinsko
zahtevnost sistemske zakonodaje o volitvah, odgovornost
Državnega zbora za kakovostno urejanje teh vprašanj in na
to, da zadnje leto pred volitvami oziroma tik pred volitvami
»ni nobenega zagotovila, da bo zakon, ki ureja oziroma
bistveno spreminja volilni sistem, tudi dejansko in brez
zapletov s potrebno posebno večino tudi v tem času lahko
normalno pripravljen in sprejet.«
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B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili
izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.
5. Ustava v drugem odstavku 3. člena določa, da ima v
Sloveniji oblast ljudstvo in da to oblast izvršujejo državljanke
in državljani neposredno in (posredno) z volitvami. Načelo
ljudske suverenosti pomeni, da lahko ljudje svojo zakonodajno voljo izrazijo tudi neposredno in ne samo posredno
po svojih izvoljenih predstavnikih. Pravica do neposrednega
zakonskega urejanja se uresničuje z zakonodajnim referendumom. Ustava v 90. členu vsebuje temeljne določbe o
zakonodajnem referendumu. Zakonodajni referendum je dopusten o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom (prvi odstavek
90. člena). Referendum lahko razpiše le Državni zbor; razpiše pa ga lahko na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če
to zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali štirideset tisoč volilcev (prvi in drugi odstavek 90. člena ustave). Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani,
ki imajo volilno pravico (tretji odstavek 90. člena). Za sprejem referendumskega predloga je v četrtem odstavku
90. člena ustave določena navadna večina. Predlog je na
referendumu sprejet, če je zanj glasovala večina volilcev, ki
so glasovali (odločba ustavnega sodišča št. U-I-266/96 z
dne 31. 7. 1996, Uradni list RS, št. 43/96 in OdlUS V,
124). Z navedenimi določbami je ustava določila vsebino in
obseg (materialnopravni okvir) pravice do referendumskega
odločanja.
6. Iz prvega odstavka 90. člena ustave izhaja, da so
lahko predmet referenduma vsa vprašanja, ki se urejajo z
zakonom. Da ustava ne določa nobenih omejitev glede vprašanj, o katerih je mogoče odločiti na zakonodajnem referendumu, je ustavno sodišče ugotovilo že z odločbo št.
U-I-47/94 z dne 19. 1. 1995 (Uradni list RS, št. 13/95 in
OdlUS IV, 4) ob presoji 10. člena ZRLI, ki je izključeval
referendum glede določenih vprašanj. V skladu s tem je
odločilo, da vsako omejevanje ustavne pravice zahtevati
razpis referenduma, tako da bi bila glede nekaterih vrst
zakonov ta pravica izvzeta, pomeni njeno omejitev. Izpodbijana določba 12.a člena ZRLI, ki izključuje zakonodajni
referendum o vprašanjih, ki se nanašajo na volitve v Državni
zbor, v času enega leta pred rednimi volitvami, torej pomeni
omejitev pravice do referendumskega odločanja iz 90. člena ustave in pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih
zadev iz 44. člena ustave, ki jo državljani neposredno izvršujejo z glasovanjem na referendumu.
7. Pravica do referendumskega odločanja, ki jo omogoča 90. člen ustave, in pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena ustave sta pravici, za kateri
ustava ne določa zakonskega pridržka. To pomeni, da ju je
dopustno omejiti le tedaj, kadar je to potrebno zaradi varstva pravic drugih (tretji odstavek 15. člena ustave). Enako
stališče je ustavno sodišče sprejelo že v odločbi št.
U-I- 47/94.1 Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ustave
1
Obrazložitev odločbe U-I-47/93, točka 2: “Tudi določbe 44. člena
ustave, po kateri ima “vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev”,
ni mogoče razumeti tako, da bi zakon ustavnopravni okvir za neposredno
odločanje, določen v prvem odstavku 90. člena ustave, lahko poljubno
zoževal. To bi bilo možno kvečjemu, če ta okvir ne bi bil postavljen v ustavi
sami – tako pa lahko zakon ureja samo način uresničevanja te ustavne
pravice v skladu z drugim odstavkom 15. člena ustave, medtem ko bi
morebitne omejitve te ustavne pravice lahko predpisal le v skladu s tretjim
odstavkom 15. člena ustave (torej, ker v sami ustavi možnost omejevanja te
ustavne pravice ni predvidena, samo v primeru, če bi bilo to nujno zaradi
varstva pravic drugih – oziroma zaradi varstva javnega interesa, kadar varstvo javnega interesa pomeni hkrati tudi varstvo “pravic drugih”).”
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so omejitve ustavnih pravic dopustne le, če so v skladu s
t. i. načelom sorazmernosti. To pomeni, da morajo biti izpolnjeni trije pogoji za dopustnost takih omejitev ali posegov:
nujnost, primernost in sorazmernost v ožjem smislu. Poseg
v ustavno pravico je dopusten samo v primeru, če je nujen
(neizogiben) za varstvo drugih človekovih pravic, kar pomeni, da zakonodajnega cilja ni mogoče doseči z nobenim
milejšim posegom v ustavno pravico ali brez njega. Poseg
mora biti primeren za dosego zaželjenega, ustavno dopustnega cilja (npr. varstva pravic drugih ali tudi javnega interesa, kadar je varstvo javnega interesa ustavno dopusten cilj).
Poseg tudi ne sme biti prekomeren, kar pomeni, da je
dopusten le najblažji izmed možnih posegov, s katerim se
lahko zagotovi ustavno dopustni in zaželeni cilj, to je varstvo
enako pomembnih pravic drugih. V okviru sorazmernosti pa
je treba tehtati pomembnost posega v prizadete pravice v
primerjavi s pomembnostjo pravice, ki se s tem posegom
želi zavarovati (odločba št. U-I-158/95 z dne 2. 4. 1998,
Uradni list RS, št. 70/98 in OdlUS VII, 56).
8. Izpodbijana določba 12.a člena ZRLI določa, da se
predhodni zakonodajni referendum o vprašanjih, ki se nanašajo na volitve v Državni zbor, ne sme razpisati v času enega
leta pred rednimi volitvami. Čeprav določba 12.a člena govori le o zakonodajnem referendumu in ne določa izrecno,
za katero obliko zakonodajnega referenduma velja, jo je
mogoče razlagati le tako, da velja prepoved za predhodni
zakonodajni referendum. Takšno razlago izpodbijane določbe v celoti utemeljuje njen namen, ki naj bi bil dosežen z
njeno uporabo v referendumskem postopku (namenska –
teleološka razlaga). Izpodbijani 12.a člen je bil sprejet z
novelo ZRLI iz leta 1996. Njen sprejem so narekovale razmere, ki so nastale v času pred rednimi volitvami konec leta
1996. V aprilu leta 1996 so bile namreč vložene kar tri
različne zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma za spremembo volilnega sistema. Iz zakonodajnega gradiva (EPA 1558) je razvidno, da je bila izpodbijana
določba predlagana kot amandma k predlogu novele ZRLI z
namenom, da bi se preprečilo “referendumsko politično
tekmovanje” v obdobju pred volitvami v Državni zbor. Predlagana določba naj bi omogočala volilcem, da bi potekala
razprava o vprašanjih spremembe volilnega sistema v umirjenem političnem ozračju in da referendumi ne bi postali
sredstvo za merjenje moči političnih sil pred volitvami. Predlagana določba naj bi zagotavljala, da bi volilci “v miru in
brez časovne stiske” odločali o referendumskih vprašanjih v
zvezi z volilnim sistemom ter da bi tudi Državni zbor imel
dovolj časa za pripravo volitev.
9. Kot je razvidno iz zakonodajnega gradiva, se izpodbijana določba nanaša na predhodni zakonodajni referendum. ZRLI v 9. členu določa, da se zakonodajni referendum lahko izvede kot predhodni referendum (volivci se
lahko vnaprej izjavijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom)
ali kot naknadni referendum (volivci potrdijo zakon, ki ga je
Državni zbor že sprejel). Naknadni zakonodajni referendum je možen glede vprašanj, ki jih je zakonodajalec že
uredil z zakonom, in se na referendumu sprejeti zakon le
potrdi ali zavrne (24. člen). S predhodnim referendumom
pa se odloča o vseh vprašanjih, ki so lahko predmet zakonskega urejanja, in je zato možnost uporabe predhodnega referenduma v praksi dosti večja, tako glede predmeta odločanja kot glede časa njegove izvedbe.
Prepogoste pobude oziroma zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma bi lahko omajale zakonodajno vlogo predstavniškega telesa in s tem stabilnost ustavne (državne) ureditve. Zakonodajna pristojnost namreč
prvenstveno pripada Državnemu zboru (87. člen ustave).
Iz navedenega razloga zakonska ureditev predhodnega re-
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ferenduma že pred novelo ZRLI ni dopuščala vložitve pobude oziroma zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma kadarkoli in o kateremkoli vprašanju, ki
se ureja z zakonom. ZRLI v prvem odstavku 17. člena
določa, da se predlog ali zahteva za razpis predhodnega
referenduma lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona
predložen Državnemu zboru, do začetka tretje obravnave
predloga zakona. Predhodni zakonodajni referendum je
torej možen, če se predlog oziroma zahteva za razpis referenduma nanaša na povsem določen zakonski predlog, ki
je že v zakonodajnem postopku. Izpodbijana določba
12.a člen ZRLI pa razpisa zakonodajnega referenduma o
vprašanjih, ki se nanašajo na volitve v Državni zbor, časovno še dodatno omejuje.
10. Ustavno sodišče ugotavlja, da izpodbijana določba, kot je razvidno iz zakonodajnega gradiva in odgovora
nasprotnega udeleženca, zasleduje ustavno dopusten cilj in
da je zakonodajalec imel nujne razloge za sprejem izpodbijane določbe. Z izpodbijano določbo je zakonodajalec omejil pravico do referendumskega odločanja in s tem tudi pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev z namenom,
da bi zagotovil pravočasno uresničitev referendumske odločitve (prelitje v zakon, po katerem naj bi se opravile prihodnje volitve) in večje varstvo volilne pravice, ki se uresničuje
na volitvah (43. člen ustave). Volitve v Državni zbor, če ne
upoštevamo možnosti predčasnih volitev (drugi odstavek
81. člena in četrti ter peti odstavek 111. člena ustave) se
opravijo vsake štiri leta (prvi odstavek 81. člena ustave). Do
uporabe zakona, ki ureja volilni sistem (zakon o volitvah v
Državni zbor, Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95 – v nadaljevanju: ZVDZ), pride torej praviloma vsake štiri leta (redne
volitve). Nov Državni zbor mora biti izvoljen najprej dva meseca in najkasneje 15 dni pred potekom štirih let od prve
seje prejšnjega Državnega zbora (drugi odstavek 81. člena
ustave in 13. člen ZVDZ). Navedeni roki zahtevajo, da zakon določa časovni okvir, v katerem morajo biti opravljena
določena volilna opravila. Tako se redne volitve razpišejo
najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let
od prve seje prejšnjega Državnega zbora. Od dneva razpisa
volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in
ne manj kot 60 dni (15. člen ZVDZ). Čeprav se formalno
začnejo izvajati volilna opravila z dnevom razpisa volitev, se
politične stranke kot tudi sami volilci začnejo pripravljati na
volitve mnogo prej. Upoštevati je treba, da na predhodnem
zakonodajnem referendumu volilci ne odločajo o celotni
volilni ureditvi (celotnem zakonu), ampak odločajo le o vprašanjih, ki naj bi se šele na novo uredila z zakonom. Odločitev, sprejeto na predhodnem zakonodajnem referendumu,
je treba še preliti v zakon, to je oblikovati zakonsko besedilo
in ga obravnavati v vseh fazah zakonodajnega postopka.
Zakon o volilnem sistemu morajo poslanci sprejeti s kvalificirano dvetretjinsko večino. Zakonodajni postopek o spremembi volilnega zakona je glede na svojo politično pomembnost nedvomo zahteven in lahko tudi dolgotrajen. Že narava
predhodnega zakonodajnega referenduma, katerega predmet je odločanje o bodoči zakonski ureditvi volitev, ki se
lahko izvedejo le v določenem časovnem okviru, opravičuje
posebno ureditev tega predhodnega zakonodajnega referenduma. Razpis referenduma, katerega odločitev ne bi mogla biti uresničena, ker je bila sprejeta prepozno oziroma je
objektivno ne bi bilo mogoče več uresničiti, bi bil ustavno
sporen.2 Ustavno sodišče je že v odločbi št. Up-62/96 z
2
Tako je iz strokovne literature razvidno, da švicarski zvezni parlament zavrne ljudsko iniacitivo, če njen predlog ne more biti realiziran (The
Referendum and its Control in Switzerland, Report by Mr Ulrich Hafelin,
professor, Zurich, Constitutional Justice and Democracy by Referendum,
Science and Technique of Democracy, No14, Council of Europe).
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dne 11. 4. 1996 (OdlUS V, 68) postavilo vprašanje ustavnosti predhodnega zakonodajnega referenduma o volilni zakonodaji v času tik pred volivami. Izrecno je navedlo: “... je
za parlamentarno demokracijo zakon o bistvenih spremembah volilnega sistema tako ključnega pomena, da bi bil
lahko ustavno sporen referendum o bistvenih spremembah
volilnega sistema v času tik pred volitvami, ko parlamentu ne
bi ostalo dovolj časa za normalno in dovolj pretehtano odločanje o morebitnih različnih možnih načinih vgraditve referendumske sprejete odločitve v celovit in konsistenten volilni sistem”.
11. Ustavno sodišče v skladu z načelom sorazmernosti tudi ugotavlja, da zakonodajalec ni mogel doseči svojega
zakonodajnega cilja s kakšnim drugim ukrepom, s katerim
ne bi posegel v ustavne pravice iz 44. in 90. člena ustave ali
s katerim bi posegel z manjšo intenziteto in da je podano
sorazmerje med posegom v prizadete pravice v primerjavi s
pomembnostjo ustavne pravice, ki se s tem posegom želi
zavarovati, to je splošno in enako volilno pravico vseh državljanov, da na svobodnih in neposrednih volitvah izvolijo svoje predstavnike v organe državne ureditve. Poseg je časovno razumno omejen na eno leto pred rednimi volitvami,
upoštevajoč zahteve zakonodajnega postopka. Kot je bilo
že obrazloženo, določba 12.a člena velja le za predhodni
zakonodajni referendum. Državni zbor ne sme razpisati predhodnega zakonodajnega referenduma, ki bi se nanašal na
volitve v Državni zbor, eno leto pred rednimi volitvami niti na
svojo lastno pobudo niti na zahtevo tretjine poslancev, Državnega sveta ali štirideset tisoč volilcev. Ta prepoved pa ne
izključuje možnosti razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma in to ne glede na čas sprejema zakona, ki bi se
nanašal na volitve v Državni zbor. Pravica volivcev do naknadnega zakonodajnega referenduma z določbo 12.a člena ni omejena. Z njo tudi ni omejena pravica do ljudske
iniciative, ki omogoča volilcem (najmanj pettisoč), da predložijo Državnemu zboru predlog za zakonsko ureditev določenega vprašanja, čeprav vprašanje ni predmet nobenega
že v postopek vloženega zakonskega predloga (88. člen
ustave in 58. člen ZRLI).
12. Ker izpodbijana določba na ustavno dopusten način (tretji odstavek 15. člena ustave) v skladu z načelom
sorazmernosti omejuje ustavni pravici iz 44. in 90. člena
ustave, je ustavno sodišče odločilo, da ni v neskladju z
ustavo.
13. Pobudniki izpodbijajo določbo 12.a člena tudi ker
naj bi bila nejasna, saj iz nje ni mogoče ugotoviti, od katerega roka, določenega v tretjem odstavku 81. člena ustave,
začne teči enoletni rok o prepovedi zakonodajnega refererenduma o vprašanjih volilnega sistema. Ustava v 81. členu
določa, da volilci uresničujejo svojo volilno pravico na volitvah, ki se izvedejo vsako četrto leto in tudi določa časovni
okvir izvolitve novega Državnega zbora. Ker sta v navedem
časovnem okviru določljiva dva datuma (dva meseca ali
15 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega Državnega zbora), bi bilo zaradi jasnosti zakonske določbe
priporočljivo, da bi zakonodajalec določil, od katerega datuma začne teči navedeni rok. Vendar navedena nejasnost
sama po sebi ne pomeni, da določba ni v skladu z ustavo
(2. člen ustave). Namen izpodbijane določbe je med drugim
tudi ta, da vsi, ki imajo pravico začeti referendumski postopek, začnejo pripravljati referendum dovolj zgodaj in da
podajo zahtevo ali pobudo pravočasno in ne šele tik pred
začetkom enoletnega roka iz 12.a člena. Kot je bilo že
poudarjeno, bi morala biti referendumska odločitev o vprašanjih volitev že uzakonjena pred samim razpisom rednih
volitev, ki se lahko razpišejo najprej 135 dni in najkasneje
75 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega Dr-
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žavnega zbora (prvi odstavek 15. člena ZVDZ). V skladu z
navedenim namenom je izpodbijano določbo mogoče razlagati le v tem smislu, da se enoletni rok šteje od prvega
datuma, ko bi nov Državni zbor bil že lahko izvoljen, to je
dva meseca pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega
Državnega zbora.
14. Pobudniki nadalje menijo, da je izpodbijana določba v nasprotju z ustavo, ker bi z razpisom večkratnih
predčasnih volitev lahko trajno onemogočili referendumsko odločanje o spremembi volilne zakonodaje. Predčasne volitve se razpišejo, če se Državni zbor razpusti pred
potekom štiriletne mandatne dobe v primerih, ki jih določa
ustava (četrti odstavek 111. člena in 117. člen ustave).
Razpisani predhodni zakonodajni referendum o volilnih
vprašanjih ne more vplivati na izvedbo predčasnih volitev,
ki se izvedejo po veljavni volilni zakonodaji. Postopek predhodnega zakonodajnega referenduma z izvedbo predčasnih volitev ne more biti prekinjen, ampak poteka v skladu
ZRLI. Predčasne volitve vplivajo le na enoletni rok iz
12.a člena ZRLI v tem smislu, da se ta rok na novo določi
od predvidenih naslednjih rednih volitev oziroma se prvotno določeni rok pomakne naprej glede na čas naslednjih
rednih volitev. Volilni zakon, sprejet na podlagi referendumske odločitve, velja za naslednje redne ali predčasne
volitve. Predčasne volitve, razpisane v skladu z ustavo, z
ničimer ne omejujejo pravice do predhodnega zakonodajnega referenduma in izpodbijana določba tudi iz tega razloga ni v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče pri oceni
ustavnosti izpodbijane določbe ne more upoštevati navedb
pobudnikov o morebitnih izrednih kršitvah ustavnih pravic,
ki bi lahko nastale z večkratnim razpisom predčasnih volitev z namenom, da se prepreči uresničitev sprejete referendumske odločitve. Akti, s katerimi bi prišlo do takih
zlorab pravic in kršitev ustavnih načel, so lahko predmet
samostojne ustavnosodne presoje.
C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr.
Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Lojze Ude, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Čebulj, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.
Sodnika Testen in Ude sta dala pritrdilni ločeni mnenji.
Št. U-I-276/96
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

1072.

Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z. na
seji senata dne 16. februarja 2000

s k l e n i l o:
Ustavna pritožba A. A. zaradi zatrjevane kršitve pravice
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred
ustavnim sodiščem v zadevi št. Up-73/99 se zavrže.
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Obrazložitev

o d l o č i l o:

1. Pritožnik je pred ustavnim sodiščem izpodbijal sklep
vrhovnega sodišča št. I Up 80/99-2 z dne 18. 2. 1999 v
zvezi s sklepom Upravnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
U 1992/98-10 z dne 20. 1. 1999. Zadeva se je vodila pod
št. Up-73/99, pritožnik pa je zatrjeval kršitev človekovih
pravic v postopku, v katerem je bila v upravnem sporu zavrnjena njegova zahteva za izdajo začasne odredbe. Med
drugim je zatrjeval tudi kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja pred upravnim in vrhovnim sodiščem.
2. Z vlogo, naslovljeno dne 7. 12. 1999 na predsednika ustavnega sodišča, uveljavlja kršitev pravice do sodnega
varstva brez nepotrebnega odlašanja tudi pred ustavnim sodiščem. Senat ustavnega sodišča je na seji dne 27. 12.
1999 sklenil, da se pritožnikove ustavne pritožbe zoper
sklepe upravnega in vrhovnega sodišča ne sprejme v obravnavo (sklep št. Up-73/99 z dne 27. 12. 1999, ki je bil
pritožnikovi pooblaščenki vročen 20. 1. 2000). Obenem je
senat sklenil, da bo posebej odločal o ustavni pritožbi z dne
7. 12. 1999, vloženi zaradi domnevne kršitve 23. člena
ustave v postopku pred ustavnim sodiščem.
3. Ustavno pritožbo zaradi domnevne kršitve 23. člena
ustave v postopku pred ustavnim sodiščem je pritožnik vložil
v času, ko postopek preizkusa ustavne pritožbe še ni bil
končan. V času odločanja pa je ta postopek že zaključen.
Ne glede na to je ustavno sodišče pritožnikovo vlogo obravnavalo kot ustavno pritožbo zaradi kršitve 23. člena ustave v
postopku pred ustavnim sodiščem.
4. Ustavno sodišče je že odločilo, da ustavna pritožba
zoper odločitve ustavnega sodišča na podlagi enajste alinee
prvega odstavka 160. člena ustave in 21. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ni dopustna. V sklepu št. Up-331/98 z dne
4. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 17/99 in OdlUS VIII, 120) je
sprejelo stališče, da ustavna pritožba ni pravno sredstvo, s
katerim bi bilo mogoče izpodbijati odločitve ustavnega sodišča, ne glede na to, ali imajo značaj splošnega ali posamičnega akta. Enako stališče velja tudi v primeru, ko naj bi
do kršitve človekovih pravic prišlo v postopku pred ustavnim
sodiščem z njegovim ravnanjem.
5. Ker ustavna pritožba ni dopustna, jo je ustavno
sodišče zavrglo že iz tega razloga.
6. Senat ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi 21. člena in tretjega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez
Čebulj in Lojze Janko.

1. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1219/99 z
dne 14. 7. 1999 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št.
I P 403/99 z dne 26. 5. 1999 se razveljavita.
2. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v
novo odločanje.

Št. Up-343/99
Ljubljana, dne 16. februarja 2000.
Predsednica senata
Milojka Modrijan l. r.

1073.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v
Ljubljani št. I Cp 1219/99 z dne 14. 7. 1999 in
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P
403/99 z dne 26. 5. 1999

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi dr. A. A. iz Ž. na seji dne 17. februarja 2000

Obrazložitev
A)
1. Med postopkom za razvezo zakonske zveze med
pritožnikom in njegovo ženo je okrožno sodišče izdalo začasno odredbo, s katero je zaupalo njune štiri mladoletne
otroke v varstvo in vzgojo materi, pritožniku pa naložilo plačevanje preživnine zanje v višini 132.000 SIT mesečno.
Pritožnik se je zoper odločitev sodišča prve stopnje pritožil,
višje sodišče pa je njegovo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno.
2. V ustavni pritožbi, s katero izpodbija v izreku navedena sklepa sodišč, pritožnik zatrjuje, da je sodišče izdalo
začasno odredbo zgolj na temelju navedb tožnice, ne da bi
izvedlo kakršnekoli dokaze ali ugotavljalo dejstva, pomembna za odločitev. Po mnenju pritožnika je izpodbijana začasna odredba, ki zanj pomeni odvzem roditeljske pravice,
krivična in nepotrebna, saj zanjo ni nobenega razloga in jo
je sodišče izdalo le na temelju domneve, da je za otroke
mati pomembnejša od očeta. Takšna odločitev sodišča je
po mnenju pritožnika v nasprotju z načeli pravne države iz 2.
člena ustave in predstavlja kršitev njegovih pravic iz 14.,
21., 22., 34. in 54. člena ustave.
3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom št.
Up-232/99 z dne 24. 11. 1999 ustavno pritožbo sprejel v
obravnavo. V skladu z določbama 6. in 56. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila ustavna pritožba vročena Višjemu sodišču
v Ljubljani in nasprotni stranki v pravdi, ki na pritožnikove
navedbe iz ustavne pritožbe nista odgovorila.
B)
4. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 in naslednji – v nadaljevanju: ZZZDR)
je v času izdaje izpodbijanih sklepov, v prvem odstavku
72. člena vseboval določbo, ki je sodišču dajala možnost,
da je med postopkom za razvezo zakonske zveze s sklepom
izdalo začasno odredbo, s katero je odločilo, pri kom naj
bodo in kdo naj preživlja skupne otroke do odločitve v razvezni pravdi. Sedaj tako pooblastilo sodišču daje določba prvega
odstavka 411. člena zakona o pravdnem postopku (Uradni
list RS, št. 26/99 – v nadaljevanju: ZPP). Na podlagi navedene določbe ZZZDR je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo
izpodbijano začasno odredbo, s katero je med razvezno pravdo pritožnika in njegove žene odločilo tako o preživljanju
njunih otrok kot tudi o začasni dodelitvi otrok v varstvo in
vzgojo. Začasno odredbo glede preživljanja je sodišče izdalo
na predlog pritožnikove žene, to je tožnice v postopku za
razvezo zakonske zveze, o začasni dodelitvi otrok v varstvo in
vzgojo tožnici pa je odločilo po uradni dolžnosti. V obrazložitvi
izpodbijanega sklepa je sodišče svojo odločitev o dodelitvi
otrok v varstvo in vzgojo materi utemeljilo z ugotovitvijo, da je
zaradi čustvene navezanosti otrok primerneje, da ostanejo pri
materi ter da zaenkrat ni okoliščin, ki bi vzbujale pomisleke o
tem, da bo mati tudi po izdani začasni odredbi ustrezno
izvrševala svojo starševsko funkcijo. O preživnini pa je sodišče odločilo na podlagi navedb tožnice v tožbi in pripravljalni
vlogi, da pritožnik ne spoštuje več njunega dogovora o preživljanju otrok, zato mora tožnica, katere dohodki so precej nižji
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od pritožnikovih, sama nositi stroške za njihovo preživljanje.
Sodišče je ocenilo, da bi bile zaradi tega lahko resno ogrožene koristi mladoletnih otrok.
5. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne
presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna,
ampak izpodbijano odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali
so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Pri ugotavljanju, ali izpodbijana sklepa posegata v pritožnikove ustavne pravice, je ustavno sodišče na podlagi pritožnikovega zatrjevanja, da je sodišče izdalo začasno
odredbo zgolj na temelju navedb tožnice, ter da je sodišče
odločilo, ne da bi izvedlo kakršnekoli dokaze, izpodbijana
sklepa preizkusilo z vidika morebitne kršitve pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena ustave.
6. Iz pravice do enakega varstva pravic v postopku iz
22. člena ustave, ki je poseben izraz pravice do enakosti
pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena ustave, izhaja
tudi zahteva po kontradiktornem postopku. V njem mora biti
vsaki stranki dana možnost, da predstavi svoja stališča tako
glede dejanske kot pravne podlage spora, da predlaga dokaze ter da se izjavi o navedbah nasprotne stranke ter rezultatih dokazovanja pod pogoji, ki je ne postavljajo v neenakopraven položaj nasproti drugi stranki. Navedena ustavna
določba terja od sodišča, da mora postopek voditi ob spoštovanju temeljne zahteve po enakopravnosti in procesnem
ravnotežju strank ter spoštovanju njihove pravice, da se
branijo pred vsemi procesnimi dejanji, ki lahko vplivanjo na
njihove pravice in interese. Ta zahteva temelji na spoštovanju človekove osebnosti in dostojanstva, saj zagotavlja vsakomur možnost izjaviti se v postopku, ki zadeva njegove
pravice in interese, in tako preprečuje, da bi postal le predmet postopka.
7. Zahteva po kontradiktornem postopku kot izrazu
pravice do enakega varstva pravic mora biti spoštovana v
vseh postopkih in v vseh fazah postopka, tudi v postopku za
izdajo začasne odredbe. V postopkih za izdajo začasnih
odredb so zaradi posebnosti, ki izhajajo iz njihove narave,
utemeljena in dopustna nekatera odstopanja od siceršnjih
zahtev, ki izhajajo iz 22. člena ustave. Ker je namen zahteve
po kontradiktornem postopku v veliki meri v tem, da imajo
stranke možnost vplivati na odločitev sodišča, je smiselno,
da se ta zahteva uresničuje že v fazah postopka pred izdajo
sodne odločbe. Začasna odredba pa kot sredstvo za zavarovanje zahtevka, za katero zadošča že verjetnost utemeljenosti zahtevka, največkrat svoj namen doseže le, če je izdana v hitrem postopku, v določenih primerih celo brez
vnaprejšnjega opozorila nasprotni stranki. Ustavno sodišče
je tako že v sklepu št. Up-321/96 z dne 15. 1. 1997
(OdlUS VI, 80) pojasnilo, da je v postopku za izdajo začasne odredbe glede na navedene posebnosti dopustna in
utemeljena tudi takšna ureditev, ki kontradiktornosti ne zagotavlja že na obravnavi oziroma pred izdajo sodne odločbe, pač pa naknadno, z vložitvijo ugovora zoper prvostopno
odločitev. Ugovor pa je po določbah zakona o izvršbi in
zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in naslednji – v nadaljevanju: ZIZ) pravno sredstvo, ki ne zadrži izvršitve izpodbijane odločbe in o katerem najprej odloči sodišče, ki je
izdalo izpodbijano odločitev. Le če to sodišče ugotovi, da
ugovor ni utemeljen, ga pošlje višjemu sodišču, da o njem
odloči kot o pritožbi (9. in 54. člen ZIZ). V postopkih za
izdajo začasnih odredb je torej dopustno, da kontradiktornost na račun učinkovitosti izdane začasne odredbe ni vzpostavljena že pred njeno izdajo, ampak šele v postopku z
ugovorom, torej še vedno v postopku pred sodiščem prve
stopnje.
8. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, to dejstvo pa je
razvidno tudi iz obrazložitve izpodbijanega sklepa okrožne-
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ga sodišča, da se pred izdajo sklepa o začasni odredbi o
navedbah tožnice v predlogu za izdajo začasne odredbe ni
izjavil, niti sodišču ni posredoval svojih stališč ali predlagal
dokazov v zvezi s predlagano začasno odredbo. Z vidika
pravice iz 22. člena ustave in te ustavnosodne presoje pa je
pomembno, ali je v postopku odločanja o začasni odredbi
na prvi stopnji to možnost sploh imel. Iz datumov vročitve
izpodbijanega sklepa o začasni odredbi in tožbe za razvezo
s predlogom za izdajo začasne odredbe pritožniku je razvidno, da pritožnik pred izdajo sklepa o začasni odredbi ni imel
možnosti, da se izjavi o vprašanjih, ki zadevajo izdano začasno odredbo. Izpodbijani sklep o začasni odredbi mu je bil
namreč vročen istočasno s predlogom za njegovo izdajo ter
z razvezno tožbo. To dejstvo pa ob upoštevanju, da je v
postopkih za izdajo začasnih odredb dopustna z uveljavitvijo
instituta ugovora naknadna vzpostavitev kontradiktornosti,
še ne pomeni kršitve načela kontradiktornosti. Sodišče pa
je v obravnavanem primeru v pravnem pouku izpodbijanega
sklepa kot pravno sredstvo zoper ta sklep navedlo le pritožbo, ne pa ugovora. V skladu s pravnim poukom se je pritožnik zoper izpodbijani sklep pritožil, o njegovi pritožbi pa je
odločilo višje sodišče. V postopku pred sodiščem prve stopnje je torej tožnica, ki je v tožbi, s katero je zahtevala razvezo zakonske zveze in predlagala izdajo začasne odredbe ter
tudi v dodatni pripravljalni vlogi, imela možnost, da navaja
dejstva ter predlaga dokaze v svojo korist, pritožnik pa take
možnosti ni imel. S tem, ko sodišče, ki je izdalo začasno
odredbo, pritožniku pred izdajo začasne odredbe ni vročilo
predloga za izdajo začasne odredbe in mu tako ni omogočilo, da se o predlogu izjavi, hkrati pa mu ni omogočilo vložitve ugovora zoper izdano začasno odredbo, o katerem bi
samo odločilo in s tem zadostilo zahtevi po kontradiktornosti, je pritožnika postavilo v bistveno slabši položaj v postopku od tožničinega in kršilo njegovo pravico do enakega
varstva pravic iz 22. člena ustave.
9. Iz določbe 22. člena ustave izhaja tudi dolžnost
sodišča, da pretehta navedbe strank, da na podlagi enakopravno izvedenega dokaznega postopka odloči o utemeljenosti zahtevka in da v obrazložitvi odločbe z razlogi za svojo
odločitev seznani stranki. Kot že rečeno, v postopkih za
izdajo začasnih odredb zaradi njihove narave obstajajo nekatere posebnosti. Ena izmed njih je tudi ta, da se sodišče
ni dolžno na podlagi izvedenega dokaznega postopka prepričati o utemeljenosti zahtevka, temveč zadostuje že verjetnost, da je zahtevek utemeljen. Vendar pa to dejstvo, niti
dejstvo, da sodišče takšno začasno odredbo, kot je izpodbijana, lahko izda samo po uradni dolžnosti, ne pomenita,
da sodišče lahko izda začasno odredbo, ne da bi sploh
ugotavljalo podanost razlogov zanjo in ne da bi to ustrezno
obrazložilo. Ker ZZZDR, na podlagi katerega je sodišče
izdalo izpodbijano začasno odredbo, ni vseboval posebnih
določb glede pogojev za izdajo začasnih odredb, se smiselno, z upoštevanjem, da gre za začasne odredbe, ki jih
sodišče izdaja zaradi zavarovanja koristi otrok, ki so med
razveznimi postopki lahko ogrožene, uporabljajo ustrezne
določbe ZIZ. V obravnavanem primeru pa je sodišče prve
stopnje kot razlog za začasno odredbo o dodelitvi otrok
tožnici, ki jo je izdalo po uradni dolžnosti, v obrazložitvi
izpodbijanega sklepa navedlo le, da ni okoliščin, ki bi vzbujale pomisleke o tem, da bo tožnica tudi poslej ustrezno
izvrševala svojo starševsko funkcijo, ter da je glede na čustveno navezanost otrok, primerneje, da ostanejo skupaj pri
materi. Takšna obrazložitev je pomanjkljiva, saj iz nje ni
razvidno, da bi sodišče ugotavljalo obstoj pogojev za izdajo
začasne odredbe, ampak je o dodelitvi odločilo, kot zatrjuje
tudi pritožnik, le na podlagi navedb tožnice v tožbi za razvezo zakonske zveze, ki pa ne predstavljajo razloga za dodeli-
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tev otroka z začasno odredbo. O tem, komu bodo otroci
dodeljeni v varstvo in vzgojo, mora namreč sodišče vsakokrat, ko razveže zakonsko zvezo odločiti na podlagi tožbe za
razvezo. Če pa sodišče med postopkom za razvezo ugotovi,
da bi bile pravice in koristi otrok lahko ogrožene, če ne bo
odločilo o dodelitvi otrok enemu izmed staršev, z izdajo
začasne odredbe o dodelitvi poskrbi, da se njihove pravice
in koristi med trajanjem razveznega postopka zavarujejo. V
obravnavanem primeru pa iz obrazložitve izpodbijanega sklepa ni razvidno, da bi sodišče ugotovilo ali sploh ugotavljalo,
ali so takšni pogoji za izdajo začasne odredbe podani. Tega
pa ni naredilo niti višje sodišče, ki je prvostopenjski sklep
potrdilo z obrazložitvijo, da ni razlogov, da sodišče začasne
odredbe ne bi izdalo, namesto, da bi ugotavljalo, ali so
razlogi za njeno izdajo podani. Takšni sodni odločbi, ki v
obrazložitvi ne vsebujeta razlogov za odločitev sodišča ter ju
je sodišče sprejelo v postopku, v katerem pritožniku na prvi
stopnji ni bila v obsegu iz 8. točke te obrazložitve dana
možnosti, da se izjavi, predstavljata kršitev pritožnikove pravice iz 22. člena ustave.
10. Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da je bila pritožniku z izpodbijanima sklepoma kršena pravica do enakega
varstva pravic iz 22. člena ustave, ju je razveljavilo in zadevo
vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje. Pri novem
odločanju bo moralo sodišče v postopku, v katerem bodo
spoštovane tudi pritožnikove ustavne pravice, presojati, ali
so izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe, in če bo
ugotovilo, da so razlogi podani in izdalo začasno odredbo,
svojo odločitev tudi ustrezno obrazložiti.
11. Ker je ustavno sodišče ugotovilo kršitev pravice iz
22. člena ustave in je iz tega razloga izpodbijana sklepa
razveljavilo, se ni spuščalo v presojo, ali so bile z izpodbijanima sklepoma pritožniku kršene tudi druge zatrjevane ustavne pravice.
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Uradni list Republike Slovenije
1
V sklepu o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/92 in 79/97) se doda 3.b točka, ki se glasi:
"Banka Slovenije ponudi bankam pogodbo o sodelovanju pri posegih na trgu tujega denarja.
a) Banka Slovenije določi izhodiščni tečaj, na podlagi
katerega se izračuna najnižji nakupni in najvišji prodajni tečaj, po katerem mora pogodbena banka kupovati oziroma
prodajati devize na trgu tujega denarja v času poseganja na
trgu tujega denarja.
Najvišji prodajni tečaj je izhodiščni tečaj, povečan za
največji razmik. Najnižji nakupni tečaj je izhodiščni tečaj,
zmanjšan za največji razmik.
b) Pogodbena banka lahko začasno kupi devize pri
Banki Slovenije po izhodiščnem tečaju in jih ob dospelosti
povratno proda Banki Slovenije po izhodiščnem tečaju,
zmanjšanem za pribitek.
Pogodbena banka lahko začasno proda devize Banki
Slovenije po izhodiščnem tečaju in jih ob dospelosti povratno odkupi po izhodiščnem tečaju, povečanem za pribitek.
V času, ko Banka Slovenije izhodiščnega tečaja ne
določi, se pri poslih začasnega nakupa in prodaje deviz
namesto izhodiščnega tečaja uporablja povprečni tečaj
na deviznem trgu, kot ga izračunava in objavlja Banka
Slovenije.
c) Banka Slovenije lahko dokončno kupuje devize od
pogodbene banke oziroma prodaja devize pogodbeni banki
po izhodiščnem tečaju oziroma, ko ta ni določen, po povprečnem tečaju na deviznem trgu, kot ga izračunava in objavlja Banka Slovenije."
2
3.a točka preneha veljati dne 31. 7. 2000. S tem
dnem točka 3.b postane točka 3.a.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 22-0058/00
Ljubljana, dne 15. marca 2000.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

Št. Up-232/99
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE
1074.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa
o pogojih in načinu nakupa, prodaje in
deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki
Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in v zvezi s
25. in 26. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih
in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih
plačilnih sredstev pri Banki Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1075.

Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k
vložitvi kandidatur za prosta mesta namestnikov
predstojnikov sodnikov za prekrške

Na podlagi tretjega odstavka 258.c in 258.č člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
61/96 – odločba US, št. 35/97, št. 73/97 – odločba US,
87/97 in 73/98) v zvezi s prvim odstavkom 66. člena,
tretjim odstavkom 61. člena ter prvim in drugim odstavkom
62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), je
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije na 44. seji
dne 9. 3. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije objavlja
javni poziv sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za
prosta mesta:
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Ajdovščini,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Celju,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Črnomlju,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Domžalah,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Gornji Radgoni,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Grosupljem,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Ilirski Bistrici,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Izoli,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Kamniku,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Kopru,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Kranju,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Krškem,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Laškem,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Ljubljani,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Ljutomeru,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Mariboru,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Novi Gorici,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Novem mestu,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Postojni,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem na Ptuju,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Piranu,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Radovljci,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Sežani,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Slovenski Bistrici,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Šmarju pri Jelšah,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Velenju,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem na Vrhniki,
– namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Žalcu.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike
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Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Namestnica predsednika
Sveta sodnikov za prekrške
Hajdemarija Borbats Polajnko l. r.

1076.

Spremembe in dopolnitve statuta Detektivske
zbornice Republike Slovenije

Na podlagi 7. člena zakona o detektivski dejavnosti
(Uradni list RS, št. 32/94) in na podlagi 8. člena statuta
Detektivske zbornice Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
79/99), je skupščina zbornice na 4. redni letni seji dne
16. 2. 2000 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Detektivske zbornice Republike Slovenije
1. člen
V statutu Detektivske zbornice Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 79/99) se v 10. členu besedilo prvega
stavka v prvem odstavku spremeni in dopolni tako, da glasi:
“Skupščina zbornice z večino glasov, prisotnih na
skupščini, izvoli v upravni odbor devet članov.”
2. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih za
mandatno dobo štiri leta izvoli in razrešuje skupščina zbornice z večino glasov, prisotnih na skupščini.”
3. člen
V 17. členu se besedilo prvega odstavka spremeni in
dopolni tako, da glasi:
“Za obravnavanje kršitev, ki se članom zbornice očitajo
v zvezi z njihovim članstvom in opravljanjem detektivske
dejavnosti ter za razreševanje sporov med člani zbornice in
člani zbornice in tretjimi osebami, ki nimajo narave gospodarskih sporov, skupščina zbornice imenuje častno razsodišče, ki ga sestavlja predsednik in štirje člani, ki jih izvoli
skupščina zbornice z večino glasov, prisotnih na skupščini.
Mandat članov častnega razsodišča traja štiri leta.”
4. člen
V 29. členu se črta besedilo drugega odstavka.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012/98
Ljubljana, dne 16. februarja 2000.

Detektivska zbornica
Republike Slovenije
Predsedujoči skupščine
Jože Perko l. r.
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1077.

Tarifa za nadomestila za storitve v zvezi z
nematerializiranimi vrednostnimi papirji

Na podlagi 89. člena zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja Agencija
za trg vrednostnih papirjev v soglasju z Vlado Republike
Slovenije

TARIFO
za nadomestila za storitve v zvezi
z nematerializiranimi vrednostnimi papirji
1. člen
Ta tarifa določa:
1. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za odpiranje in
vodenje računov vrednostnih papirjev pri članih klirinško
depotne družbe;
2. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za storitve prenosov vrednostnih papirjev med računi imetnikov;
3. nadomestila, ki bremenijo izdajatelje, za izdajo in
vodenje registra imetnikov vrednostnih papirjev;
4. nadomestila za vpogled v delniško knjigo in register
imenskih vrednostnih papirjev.
2. člen
Nadomestila, določena s to tarifo, so najvišja nadomestila, ki jih lahko uporabnikom storitev zaračunavajo člani
klirinško depotne družbe (v nadaljnjem besedilu: člani KDD)
in klirinško depotna družba (v nadaljnjem besedilu: KDD) za
storitve iz 1. člena te tarife.
Člani KDD in KDD ne smejo za storitve, za katere so
nadomestila določena s to tarifo, uporabnikom zaračunavati
nikakršnih dodatnih nadomestil. Povračila stroškov, davščin
ali drugih dajatev, ki se plačujejo pri opravljanju teh storitev,
lahko člani KDD in KDD uporabnikom storitev zaračunavajo
le, če skupni znesek nadomestila, povračil stroškov, davščin ali drugih dajatev ne presega zneska, določenega s to
tarifo.
Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko KDD in
člani KDD na nadomestila, določena s to tarifo, obračunajo
davek na dodano vrednost, če se le-ta za opravljanje teh
storitev obračunava in plačuje.
3. člen
Nadomestilo za odpiranje računa vrednostnih papirjev
pri članu KDD se zaračunava, kadar član KDD imetniku
vrednostnih papirjev na njegovo zahtevo odpre katerega od
računov vrednostnih papirjev v skladu s pravili poslovanja
KDD.
Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena znaša
2.500 SIT.
4. člen
Nadomestilo za vodenje računa vrednostnih papirjev
se zaračunava na začetku tekočega leta za tekoče leto, za
račune vrednostnih papirjev, ki so jih imeli imetniki vrednostnih papirjev odprte pri članu KDD na začetku leta in na
katerih je bilo stanje vrednostnih papirjev večje od nič.
Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena znaša
1.300 SIT.
5. člen
Nadomestilo za storitve prenosov vrednostnih papirjev
se zaračunava:
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1. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa
imetnika pri KDD na račun istega imetnika pri članu KDD, na
podlagi naloga imetnika,
2. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa
imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri KDD, na
podlagi naloga imetnika,
3. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa
imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri drugem
članu KDD, na podlagi naloga imetnika,
4. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni
spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na
podlagi naloga imetnika,
5. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni
spremembo imetnika vrednostnih papirjev, na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na
podlagi naloga drugega imetnika,
6. za storitev prenosa vrednostnih papirjev na podlagi
dedovanja.
Nadomestilo za storitev iz 1. točke prvega odstavka
tega člena znaša 400 SIT.
Nadomestilo za storitev iz 2., 3., 4. in 5. točke prvega
odstavka tega člena znaša 1.200 SIT in 0,034% veljavnega
enotnega tečaja vrednostnega papirja, pomnoženega s številom vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa (1.200
SIT + 0,00034 x število vrednostnih papirjev x enotni tečaj),
vendar skupaj ne manj kot 2.000 SIT. Če se z vrednostnim
papirjem, ki je predmet prenosa, ne trguje na organiziranem
trgu, se nadomestilo za storitev izračuna glede na količino
vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa, na podlagi
naslednje lestvice:
Število vrednostnih papirjev

do 499 lotov
od 500 do 4.999 lotov
od 5.000 do 9.999 lotov
nad 10.000 lotov

Nadomestilo

2.000 SIT
2.700 SIT
4.250 SIT
8.850 SIT

Nadomestilo za storitev iz 6. točke prvega odstavka
tega člena znaša 2.000 SIT za posameznega dediča.
6. člen
Nadomestilo za izdajo in vodenje registra imetnikov
vrednostnih papirjev se zaračunava kot enkratna pristopnina
ob izdaji vrednostnih papirjev in kot nadomestilo za vodenje
registra imetnikov vrednostnih papirjev, ki se zaračunava ob
začetku posameznega obračunskega obdobja.
Enkratna pristopnina znaša 103.000 SIT za dolgoročne vrednostne papirje in 77.000 SIT za kratkoročne vrednostne papirje.
Letno nadomestilo za vodenje registra imetnikov delnic
znaša 0,011% osnovnega kapitala in 51,50 SIT na delničarja, vendar skupaj najmanj 156.000 SIT, za družbe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so uspešno izvedle postopek javne ponudbe delnic,
– so pridobile dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo
delnic,
– so izvedle javno prodajo delnic v postopku lastninskega preoblikovanja,
– se z njihovimi delnicami trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev.
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Letno nadomestilo za vodenje registra imetnikov delnic
znaša 0,011% osnovnega kapitala in 36,50 SIT na delničarja, vendar skupaj najmanj 156.000 SIT, za družbe, ki niso
družbe iz tretjega odstavka tega člena.
Letno nadomestilo za vodenje registra imetnikov dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se izračuna tako, da se
znesek, izračunan na podlagi navedene lestvice, deli s številom
let do zapadlosti. Znesek se izračuna iz naslednje lestvice:
Nominalna
vrednost izdaje

Nadomestilo v odstotku
od vrednosti izdaje

do 999,999.999 SIT
od 1.000,000.000 SIT
do 4.999,999.999 SIT
od 5.000,000.000 SIT
do 9.999,999.999 SIT
od 10.000,000.000 SIT
do 49.999,999.999 SIT
nad 50.000,000.000 SIT

Ne manj kot

0,29%

156.000 SIT

0,19%

2,900.000 SIT

0,12%

9,500.000 SIT

0,05%
0,025%

12,000.000 SIT
ne manj kot
25,000.000 SIT
in največ
40,000.000 SIT

Nadomestilo za vodenje registra imetnikov kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se izračuna na podlagi
naslednje lestvice:
Nominalna
vrednost izdaje

Nadomestilo v odstotku
od vrednosti izdaje

do 999,999.999 SIT
od 1.000,000.000 SIT
do 4.999,999.999 SIT
od 5.000,000.000 SIT
do 9.999,999.999 SIT
od 10.000,000.000 SIT
do 49.999,999.999 SIT
nad 50.000,000.000 SIT

Ne manj kot

0,029%

156.000 SIT

0,019%

290.000 SIT

0,012%

950.000 SIT

0,005%
0,0025%

1,200.000 SIT
ne manj kot
2,500.000 SIT
in največ
4,000.000 SIT

Pri dolžniških vrednostnih papirjih, ki so nominirani v
tuji valuti, se preračun nominalne vrednosti izdaje opravi po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan prejema popolnega naloga za izdajo v skladu z 11. členom zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99).
7. člen
Nadomestilo za vpogled v delniško knjigo in register
imenskih vrednostnih papirjev se zaračunava za naslednje
storitve:
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1. izdaja rednega izpiska,
2. izpis delniške knjige na disketi,
3. izpis delniške knjige na papirju,
4. izpis 50 največjih imetnikov posameznega vrednostnega papirja,
5. izdaja zgodovinskega izpiska.
Nadomestilo iz 1. točke prvega odstavka tega člena
znaša 610 SIT.
Nadomestilo iz 2. točke prvega odstavka tega člena
znaša 1.820 SIT ob vložitvi zahteve in 36.500 SIT za posamezno delniško knjigo.
Nadomestilo iz 3. točke prvega odstavka tega člena
znaša 1.820 SIT ob vložitvi zahteve in 1.640 SIT za stran
izpisa.
Nadomestilo iz 4. točke prvega odstavka tega člena
znaša 11.000 SIT.
Nadomestilo iz 5. točke prvega odstavka tega člena
znaša 610 SIT ob vložitvi zahteve in 975 SIT za stran izpisa.
8. člen
Agencija za trg vrednostnih papirjev spremeni tolarske
zneske v tej tarifi, če se cene življenjskih potrebščin spremenijo za več kot 5%.
9. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 69/99
Ljubljana, dne 14. julija 1999.

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tarifi za
nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji, na 150. seji dne 9. 3. 2000, pod št.
389-04/99-1.
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OBČINE

LJUBLJANA
1078.

Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Ljubljana

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 68/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 12/99 – odločba US, 36/99 – odločba US in 59/99 –
odločba US) in 91. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 6. 3.
2000 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Ljubljana
1. člen
V statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) se v celotnem besedilu
statuta besedilo »lokalne samoupravne skupnosti« nadomesti z besedilom »samoupravne lokalne skupnosti« v ustreznih sklonih.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da glasi:
»Ta statut določa območje Mestne občine Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL), njen status in simbole, temeljna načela
za njeno organizacijo in delovanje, oblikovanje in pristojnosti njenih organov, imena in območja ožjih delov MOL, njihov status ter njihovo organizacijo in delovanje, neposredne
oblike odločanja občanov, premoženje in financiranje MOL,
njene akte, praznika, priznanja ter pokroviteljstvo.«
3. člen
V 5. členu se zadnji stavek tretjega odstavka spremeni
tako, da glasi:
»Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2,5 (ena
proti dve celi in pet desetin).«
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da glasi:
»V MOL imajo svoje pečate župan, mestni svet, nadzorni odbor, volilna komisija, direktor mestne uprave, organi
mestne uprave ter ožji deli MOL.«
5. člen
V celotnem besedilu 12. člena se pred besedo »organ« črta beseda »upravni« v ustreznih sklonih.
6. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki glasi:
»12.a člen
Ožji del MOL ima pečat z napisom »MESTNA OBČINA
LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE«
ob zgornjem robu pečata in z navedbo imena ožjega dela
MOL ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini.«

7. člen
13. člen se spremeni, tako da glasi:
»Na območju MOL se ustanovijo ožji deli MOL.«
8. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
»MOL zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih
zadev javnega pomena prostovoljno sodeluje z drugimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. V ta namen se lahko
združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupni organi ter organ skupne mestne uprave, ustanavljajo in
upravljajo skladi, javni zavodi, javna podjetja in ustanove ter
se povezuje v skupnosti, zveze in združenja.«
9. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
»MOL samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom v skladu z
zakonom in drugimi predpisi, zlasti pa:
1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte MOL;
– sprejema proračun in zaključni račun proračuna
MOL;
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte;
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti;
2. upravlja premoženje MOL tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem
MOL;
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja;
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja;
3. spodbuja gospodarski razvoj MOL tako, da:
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj MOL;
– opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
– pospešuje razvoj malega gospodarstva;
4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– sprejema in uresničuje stanovanjski program MOL;
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v MOL
ter se vključuje v stanovanjski trg;
– zagotavlja predvsem gradnjo oziroma pridobivanje neprofitnih in socialnih stanovanj ter jih oddaja v najem;
– omogoča občanom MOL najemanje stanovanjskih
posojil;
5. ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe tako,
da:
– določa obvezne in izbirne lokalne javne službe ter
obliko zagotavljanja in način opravljanja lokalnih javnih služb;
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb;
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb;
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo;
– zagotavlja javno službo za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči;
6. zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva,
vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– ustanavlja zavode s tega področja in zagotavlja pogoje za njihovo delovanje;
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– zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v
okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov;
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj MOL in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
7. pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva tako, da:
– ustanavlja zdravstvene zavode in zagotavlja pogoje
za njihovo delovanje;
– zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč ter
za pomoč družini na domu;
– zagotavlja mrliško pregledno službo;
8. pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost tako, da:
– ustanavlja zavode s tega področja in zagotavlja pogoje za njihovo delovanje;
– zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti v okviru finančnih možnosti;
– omogoča dostopnost kulturnih programov;
– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejavnost;
– skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti;
– sodeluje z društvi in ustanovami ter jih vključuje v
programe aktivnosti MOL;
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred
hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti
varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge s področja varstva okolja in naravne
dediščine;
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja;
10. skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako, da:
– določi organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju;
– sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– določi naloge in organizacijo sil za zaščito, reševanje
in pomoč;
– financira in nadzoruje dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
11. ureja javni red v MOL tako, da:
– ureja promet v MOL;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s
katerimi se kršijo predpisi MOL;
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
– organizira komunalno-redarstveno službo;
– izvaja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti;
12. ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.«
10. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
»Poleg lokalnih zadev javnega pomena MOL na podlagi
in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot
svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz
državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. V tem
okviru MOL zlasti:
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– ureja javni primestni promet;
– ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem
območju;
– izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov na svojem območju;
– izvaja naloge na področju geodetske službe;
– zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih
in višjih šol na svojem območju;
– zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni
ravni na svojem območju.«
11. člen
V 20. členu se črta drugi stavek.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki glasita:
»MOL ima volilno komisijo kot samostojni organ, ki
skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
MOL ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.«
12. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in
postopek za volitve članov mestnega sveta.«
13. člen
V 26. členu se tretja alinea spremeni tako, da glasi:
»– na predlog župana sprejema proračun in zaključni
račun proračuna MOL,«.
Četrta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– na predlog župana določa organizacijo in delovno
področje mestne uprave,«.
Doda se nova šesta alinea, ki glasi:
»– potrjuje mandate in ugotavlja predčasno prenehanje mandatov funkcionarjev,«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Dosedanja sedma alinea, ki postane osma alinea, se
spremeni tako, da glasi:
»– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana
izmed članov sveta,«.
Dosedanja osma alinea se črta.
Deseta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij,
skladov in drugih organizacij, če ni z ustanovitvenim aktom
določeno drugače,«.
Za trinajsto alineo se doda nova štirinajsta alinea, ki
glasi:
»– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o
nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo ter obravnava poročilo komisije,«.
Dosedanja štirinajsta alinea, ki postane petnajsta alinea, se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL,
razen o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o
pridobitvi nepremičnega premoženja MOL do vrednosti, za
katero ni predpisan javni razpis,«.
Dosedanja petnajsta alinea, ki postane šestnajsta alinea, se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o dolgoročnem zadolževanju MOL za investicije,«.
Dosedanje šestnajsta do devetnajsta alinea postanejo
sedemnajsta do dvajseta alinea.
14. člen
V 27. členu se črta drugi odstavek.
15. člen
28. in 29. člen se črtata.
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16. člen
30. člen se spremeni tako, da glasi:
»Mestni svet se sestaja na rednih, izrednih in slavnostnih sejah.
Mestni svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih
organov MOL.«
17. člen
31. člen se črta.
18. člen
V 32. členu se v zadnji vrsti za besedo »predloge
»postavi pika, ostalo besedilo se črta.
Doda se drugi odstavek, ki glasi:
»Komisije in odbori mestnega sveta lahko predlagajo
mestnemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali s tem statutom
določeno, da jih sprejme mestni svet na predlog župana.«
Doda se tretji odstavek, ki glasi:
»Člane komisij in odborov imenuje mestni svet izmed
svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar
največ polovico članov. Delo delovnega telesa mestnega
sveta vodi član mestnega sveta kot predsednik. Članstvo v
komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem
odboru MOL ali z delom v mestni upravi.«
19. člen
V 33. členu se v zadnjem odstavku črtajo besede »in
trajanje mandata«.
20. člen
34. člen se spremeni tako, da glasi:
»Mestni svet ima stalne odbore, ki so vezani na organizacijo mestne uprave in pokrivajo delovna področja organov
mestne uprave.
Število članov in sestav stalnih odborov ter njihovo
delovno področje določi mestni svet z odlokom, začasne
odbore pa lahko ustanovi s sklepom o imenovanju.«
21. člen
35. in 36. člen se črtata.
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24. člen
39. člen se spremeni, tako da glasi:
»Član nadzornega odbora ne more biti član mestnega
sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela MOL, direktor mestne uprave, delavec mestne uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev.«
25. člen
40. člen se spremeni, tako da glasi:
»Kandidat za člana nadzornega odbora mora izpolnjevati poleg zakonskih še naslednje pogoje:
– najmanj VII. stopnja izobrazbe,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju,
– ne sme biti v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s
člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne uprave.
Prednost imajo kandidati z nazivom pooblaščeni revizor po zakonu.
Izbiro opravi mestni svet na podlagi javnega razpisa na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
26. člen
41. člen se spremeni, tako da glasi:
»Član nadzornega odbora mora biti izločen iz posameznega postopka:
– če je z odgovorno osebo uporabnika proračunskih
sredstev, pri katerem nadzorni odbor opravlja nadzor, v
krvnem sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonu ali izvenzakonski skupnosti
ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala;
– če je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe iz prejšnje alinee tega člena.
Član nadzornega odbora mora takoj, ko zve za katerega od izločitvenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena, prenehati z nadaljnjim delom v posamezni zadevi in to
sporočiti predsedniku nadzornega odbora.
Enako stori v primeru, če meni, da so podane kakšne
druge okoliščine, ki opravičujejo njegovo izločitev.«

22. člen
37. člen se spremeni, tako da glasi:
»Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe
v MOL. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
MOL,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen.«

27. člen
42. člen se spremeni, tako da glasi:
»Član nadzornega odbora je razrešen:
– če odstopi,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje nadzora,
– če več ne izpolnjuje pogojev za člana nadzornega
odbora.
Razrešitev opravi mestni svet na predlog nadzornega
odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve ali z dnem poteka mandatne dobe članov mestnega sveta.«

23. člen
38. člen se spremeni, tako da glasi:
»Nadzorni odbor ima predsednika in šest članov, ki jih
imenuje in razrešuje mestni svet.
Člani nadzornega odbora za svoje delo prejemajo nagrado, ki jo določi mestni svet.«

28. člen
43. člen se spremeni, tako da glasi:
»Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in mestna uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzornega odbora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora
imenuje mestni svet.«
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29. člen
44. člen se spremeni, tako da glasi:
»Sredstva za delo nadzornega odbora so zagotovljena
v proračunu MOL v sredstvih za delo organov MOL in mestne uprave.
Višino potrebnih sredstev za delo nadzorni odbor predlaga s finančnim načrtom na podlagi letnega programa nadzora.«
30. člen
45. člen se črta.
31. člen
46. člen se spremeni, tako da glasi:
»Predsednik predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi MOL ter organi uporabnikov proračunskih sredstev, podpisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira delo
in strokovno pomoč ter pripravlja in vodi seje.«
32. člen
47. člen se spremeni, tako da glasi:
»Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, s
katerim podrobneje določi organizacijo dela, pravice in dolžnosti predsednika in članov nadzornega odbora pri opravljanju nadzora, postopek nadzora, način odločanja, dokumentacijo in evidentiranje dela nadzornega odbora.«
33. člen
Za 47. členom se dodajo novi 47.a, 47.b, 47.c, 47.č,
47.d, 47.e, 47.f in 47.g členi, ki glasijo:
»47.a člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, v katerem so obvezno in prednostno vključeni nadzori, ki so določeni s statutom, in drugi nadzori po odločitvi nadzornega
odbora.
Z letnim programom nadzora nadzorni odbor seznani
mestni svet in župana.
47.b člen
Mestni svet ali župan lahko zahtevata o določeni zadevi
mnenje nadzornega odbora oziroma zahtevata, da opravi
nadzor pri uporabniku proračunskih sredstev.
47.c člen
V okviru z zakonom določenih pristojnosti opravlja nadzorni odbor naslednje naloge nadzorovanja:
– pregledovanje in proučevanje pravnih predpisov in
aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe
(odloki, proračun, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi in drugo);
– pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige);
– ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi
ter gospodarnosti in namenskosti porabe sredstev in njihov
učinek glede na opredeljen cilj;
– izdelovanje nadzorstvenega zapisnika in poročila s
priporočili in predlogi;
– obravnavanje pripomb strank v postopku;
– obveščanje pristojnih organov MOL in predlaganje
ukrepov iz njihove pristojnosti;
– oblikovanje zahtev Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij;
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– prijava suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja
pristojnemu organu;
– druge naloge v skladu z določili tega statuta.
47.č člen
Nadzorni odbor ob obravnavi zaključnega računa proračuna MOL, vendar najkasneje do 1. oktobra tekočega
leta, poda mestnemu svetu poročilo o razpolaganju s premoženjem MOL, poročilo o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in poročila o finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev, ki so določena z
letnim programom nadzora.
Mestni svet, župan ter organi uporabnikov proračunskih sredstev MOL so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati priporočila in predloge skladno s
svojimi pristojnostmi ter o ukrepih obvestiti nadzorni odbor.
47.d člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja izdela nadzorstveni zapisnik,
ki ga posreduje v pregled strankam v postopku.
Na podlagi nadzorstvenega zapisnika z morebitnimi
mnenji in pripombami strank v postopku nadzorovanja izdela
nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je
dokončen akt nadzornega odbora.
47.e člen
V postopku nadzorovanja je stranka dolžna predložiti
nadzornemu odboru vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku, odgovarjati na ugotovitve in priporočila ter
izvesti ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Stranka je v postopku nadzorovanja upravičena nadzornemu odboru izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim
ugotovitvam.
47.f člen
Stranka mora svoje obveznosti v postopku nadzorovanja opraviti v rokih, ki jih glede na obsežnost in zahtevnost
posameznih nalog določi nadzorni odbor.
47.g člen
Delo nadzornega odbora je javno. Pri svojem delu je
dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti sveta in uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto
posameznikov.«
34. člen
48. člen se črta.
35. člen
V 49. členu se četrta alinea spremeni tako, da glasi:
»– določi sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi,«.
Osma alinea se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja MOL do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,«.
Deveta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije,«.
Deseta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o najetju posojila največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega
pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne
more uravnovesiti,«.
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Enajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v
skladu z zakonom,«.
Trinajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja mestne uprave in
predstojnike organov mestne uprave,«.
Za štirinajsto alineo se doda nova petnajsta alinea, ki
glasi:
»– daje mnenja v imenu MOL, zahtevana z zakoni in
drugimi predpisi,«.
Dosedanji petnajsta in šestnajsta alinea postaneta šestnajsta in sedemnajsta alinea.
36. člen
50. člen se spremeni tako, da glasi:
»Župan predstavlja mestni svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Župan sklicuje seje mestnega sveta v skladu z določbami poslovnika mestnega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
Župan mora sklicati sejo mestnega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov mestnega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih od dneva, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje. Zahtevi za sklic seje mestnega sveta mora biti priložen
dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi
točkami.
Če župan seje ne skliče v roku sedmih dni od dneva
prejema pisne zahteve, jo lahko skličejo člani mestnega
sveta, ki so zahtevo podali.
Župan lahko za vodenje seje mestnega sveta pooblasti
podžupana ali drugega člana mestnega sveta. Če nastopijo
razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje mestnega
sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo
vodi najstarejši navzoč član mestnega sveta.«
37. člen
V 51. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Župan zadrži izvajanje odločitve mestnega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom MOL, in predlaga mestnemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve mestnega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na
nezakonitost take odločitve. Če mestni svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, v
katerem se beseda »poverjene« nadomesti z besedilom »prenesene v opravljanje.«
38. člen
52. člen se spremeni tako, da glasi:
»MOL ima najmanj enega podžupana.
Z aktom o imenovanju podžupana določi mestni svet
na predlog župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega
prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata
in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima MOL več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga
ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja
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opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in
tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
mestnega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član mestnega sveta. V času nadomeščanja opravlja član mestnega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.«
39. člen
52.a , 52.b in 52.c členi se črtajo.
40. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da glasi:
»V. Neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v MOL«.
41. člen
V 63. členu se besede »odločanja občanov o lokalnih
zadevah »nadomestijo z besedami »sodelovanja občanov pri
odločanju.«
42. člen
64. člen se spremeni tako, da glasi:
»Zbor občanov se lahko skliče za celotno območje
MOL ali za njen del ter za enega ali več ožjih delov. Zbor
občanov skliče župan na lastno pobudo ali na zahtevo mestnega sveta ali sveta ožjega dela.
Župan mora sklicati zbor občanov za MOL na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v MOL, zbor občanov v ožjem delu pa na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev ožjega dela.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi za sklic je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca,
datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njegov podpis. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da
zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.«
43. člen
65. člen se spremeni tako, da glasi:
»Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov
ter predlog dnevnega reda. Sklic zbora občanov je treba
objaviti v dnevnem časopisju.
Zbor občanov vodi župan ali njegov pooblaščenec.
Zbor občanov je sklepčen, če je navzočih najmanj
petdeset volivcev z območja za katero je zbor občanov
sklican. Zbor občanov sprejema odločitve z večino glasov
navzočih volivcev z območja za katero je zbor občanov
sklican.
Delavec mestne uprave, ki ga določi direktor mestne
uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev
je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor mestne
uprave seznani mestni svet in župana ter ga objavi na oglasni
deski na sedežu ožjega dela.«
44. člen
66. člen se spremeni tako, da glasi:
»Občani na zboru občanov razpravljajo o zadevah lokalne samouprave in opravljajo druge zadeve, za katere je
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tako določeno z zakonom, akti MOL ter o zadevah, za katere tako sklene mestni svet ali župan.«
45. člen
67. člen se spremeni tako, da glasi:
»Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih,
ki so vsebina splošnih aktov MOL, ki jih sprejema mestni
svet, razen o proračunu in zaključnem računu proračuna ter
o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo davki in druge dajatve.
Mestni svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana, člana mestnega sveta ali delovnega telesa mestnega sveta.
Mestni svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v MOL in če tako določa
zakon ali statut.«
46. člen
68. člen se spremeni tako, da glasi:
»Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan, član
mestnega sveta ali delovno telo mestnega sveta najkasneje
v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta MOL.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta MOL je treba mestni svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.«
47. člen
69. člen se spremeni tako, da glasi:
»Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt MOL
ali njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt MOL ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
Če je splošni akt MOL ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt MOL zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje mestni svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega
mandata.«
48. člen
Za 69. členom se dodajo novi 69.a, 69.b, 69.c, 69.č,
69.d, 69.e, 69.f členi, ki glasijo:
»69.a člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu MOL ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki
naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v MOL ali svet
ožjega dela MOL. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v MOL. Podporo pobudi dajo volivci na
seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani mestni svet in pobudo
predloži županu.
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Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom, o tem v osmih dneh po prejemu
pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne
stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem
nemudoma obvesti pobudnika in mestni svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
69.b člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.
69.c člen
Mestni svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana, člana mestnega sveta ali delovnega telesa mestnega sveta za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za
razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega
člena.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi mestni svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov MOL.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi mestna volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
69.č člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane mestnega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
69.d člen
Mestni svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za MOL ali za njen
del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu MOL.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje organov MOL.
69.e člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
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Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v MOL oziroma v delu
MOL, za katerega se bo samoprispevek uvedel.
69.f člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča mestna volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje mestna volilna komisija mestnemu svetu ter ga objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«
49. člen
V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
50. člen
VI. in VII. poglavje se črtata.
Ostala poglavja se ustrezno preštevilčijo.

Uradni list Republike Slovenije
Postopek sprejemanja aktov mestnega sveta podrobneje ureja poslovnik mestnega sveta.«
55. člen
V 92. členu se črta beseda »lahko«.
56. člen
V 94. členu se črta besedilo »in upravnih organov
mestne uprave«.
57. člen
V 95. členu se v prvem odstavku črta beseda »upravnih«.
58. člen
V 99. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»O pokroviteljstvu MOL odloča mestni svet ali župan.«
59. člen
XIII. poglavje se črta.
60. člen
XIV. poglavje se črta.
Zadnje XV. poglavje se ustrezno preštevilči.
61. člen
V 104. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
62. člen

51. člen
V 86. členu se prvem stavku beseda »drugo« nadomesti z besedo »prvo«.
52. člen
88. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.«
53. člen
V 90. členu se za besedama »zaključni račun« doda
beseda »proračuna«.
54. člen
91. člen se spremeni tako, da glasi:
»Mestni svet sprejema po trostopenjskem postopku:
– statut MOL,
– poslovnik mestnega sveta MOL.
Mestni svet sprejema po dvostopenjskem postopku:
– proračun MOL,
– prostorske akte,
– odloke, razen odlokov iz tretjega odstavka tega člena.
Mestni svet sprejema po enostopenjskem postopku:
– odlok o zaključnem računu proračuna MOL,
– odlok na podlagi izida glasovanja občanov na referendumu,
– spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odločbe
ustavnega sodišča,
– odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb
odloka ali posameznih odlokov,
– intervencijske akte,
– pravilnike, odredbe ter druge splošne in posamične
akte.
Mestni svet lahko sprejme splošni akt iz prvega in drugega odstavka tega člena po hitrem postopku iz razlogov,
opredeljenih v poslovniku mestnega sveta.

105. člen se črta.
63. člen
106. člen se spremeni tako, da glasi:
»Določbe o ožjih delih MOL se začnejo uporabljati z
uveljavitvijo določb o njihovem oblikovanju.«
64. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/99 -7
Ljubljana, dne 6. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1079.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba
US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 –
sklep US, 16/99 – popravek sklepa US in 59/99 – odločba US) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in
13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 12. seji
dne 14. 2. 2000 sprejel
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SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana
I
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99)
se II. točka spremeni, tako da se:
– pri številki 12. »Partizan Moste« črta besedilo: »12/2.
Lokacija: Rojčeva 4, k.o. Moste, vl. št. 372, parc. št. 1005«,
– pri številki 38. »Igrišča Vodmat« črta besedilo: »vl. št.
10, parc. št. 252, 253/1, 253/2«,
– črtajo s celotnim besedilom številke 43., 56. in 60.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-1/99-2
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1080.

Sklep o soglasju k statutu Svetovalnega centra
za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Na podlagi 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/95 – odločba US in
87/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 6. 3. 2000 sprejel

SKLEP
o soglasju k statutu Svetovalnega centra
za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
1. člen
Mestni svet mestne občine Ljubljana daje soglasje k
statutu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
Ljubljana, ki ga je svet zavoda sprejel na 4. seji dne 7. 12.
1999.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 562-7/99-5
Ljubljana, dne 6. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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1081.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
obliki in načinu uporabe simbolov in pečata
Občine Bled

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 12. redni
seji dne 1. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in
načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled
1. člen
V odloku o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata
Občine Bled (Uradni list RS, št. 26/96) se 5. in 6. člen
odloka v celoti razveljavita in nadomestita z novima členoma.
2. člen
5. člen se spremeni, tako da glasi:
Grb Občine Bled je oblikovan na ovalnem ščitu s heraldičnimi podobami v heraldičnih barvah. Rob ščita je rumene
barve. Grb je modre barve. Desni del (heraldično gledano)
predstavlja Blejski otok z romansko cerkvico Marijinega vnebovzetja. Otok, v zeleni barvi, predstavlja zemljo z gozdom,
na kateri stoji cerkvica z zvonikom, ki stoji sam zase. Levi del
grba predstavlja grad na skali s stolpom in grajskim obzidjem. V spodnjem delu skale je nakazan v zeleni barvi del
obale z gozdom. Spodnji del grba predstavlja Blejsko jezero, ki je nakazano z izmeničnimi valovitimi belimi črtami.
Osnovne barve grba Občine Bled, določene po procesnih barvah CYMK:
– rdeča: Pantone Process Blue C 100 C,
– modra: Pantone Yelow 108 C 100 Y,
– rdeča: Pantone Red 032 C 91 M, 87 Y,
– zelena: Pantone Green 362 C 76C, 100 Y, 11, 5 K,
– črna: Pantone Black 100K.
3. člen
6. člen se spremeni, tako da glasi:
Zastava Občine Bled je belo modre barve z grbom
Občine Bled. Barvi zastave si sledita po vrstnem redu: modra, bela, modra. Razmerje med dolžino in širino je ena proti
dva. Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave. Grb je
v sredini zastave, tako da središčna točka grba pokriva
središčno točko zastave.
Osnovne barve zastave, so določene po procesnih
barvah CYMK:
– modra: Pantone Process Bled C 100 C,
– bela: 100%.
4. člen
Dosedanji grb in zastavo je dovoljeno uporabljati do
zamenjave novih simbolov, vendar ne več kot tri mesece po
uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-1/00
Bled, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.
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Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba Občine
Bled
Blejski grb je oblikovan na ovalnem ščitu s heraldičnimi
podobami v heraldičnih barvah. Rob ščita je rumene barve.
Grb je modre barve.
Desni del (heraldično gledano) predstavlja blejski otok
z romansko cerkvico Marijinega vnebovzetja. Otok (v zeleni
barvi) predstavlja zemljo z gozdom, na kateri stoji cerkvnica
z zvonikom, ki stoji sam zase. Na cerkvici je ponazorjen v
strešnem delu zvon želja, ki je rdeče barve. Zidovi v zvoniku
in cerkvici so bele barve, line v zvoniku črne barve, strehe
obeh delov pa v rdeči barvi.
Levi del grba (heraldično gledano) predstavlja na skali
bele barve grad s stolpom in grajskim obzidjem tudi v beli
barvi. Sam stolp ima streho v rdeči barvi. V spodnjem delu
skale je nakazan v zeleni barvi del obale z gozdom. Obe
podobi sta obrobljeni s črno heraldično barvo.
Spodnji del grba predstavlja blejsko jezero, ki je nakazano z izmeničnimi valovitimi belimi črtami.

Modra
Rumena
Rdeča
Zelena
Črna
Bela

Barve
Pantone Process Blue C
Pantone Yelow 108C
Pantone Red 032 C
Pantone Green 362 C
Pantone Black
100%

100C
100Y
100M, 100Y
65C, 100Y
100K
0C, 0M, 0Y, 0K

Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave Občine Bled
Zastava Občine Bled je belo (100% bela) modre barve (Pantone proces Blue (C 100)) z grbom Občine Bled. Razmerje
med dolžino in širino je ena proti dva. Barvi zastave si sledita po tem vrstnem redu: modra, bela, modra.
Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba prekriva
središčno točko zastave.
Če je višina zastave X, je višina grba 55%X.
(V primeru pokončne postavitve zastave, se le-ta obrne za 90 stopinj, grb pa ostane na istem mestu.)
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1082.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
načinu izvajanja obvezne gospodarske javne
službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka v Občini Bled

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. in 61. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 70/97, 10/98 in 74/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74), 3.
in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98) ter v
skladu z drugo alineo četrtega odstavka 20. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet
občine Bled v nadaljevanju 12. redne seje dne 6. 3. 2000
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu
izvajanja obvezne gospodarske javne službe za
pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka v Občini Bled
1. člen
V odloku o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v
Občini Bled (Uradni list RS, št. 43/99) se besedilo šeste
alinee 7. člena v celoti črta.
2. člen
V drugem stavku 13. člena se beseda “direktor občinske uprave“ nadomesti z besedo “župan“.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-5/99
Bled, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

1083.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na
12. seji dne 1. 3. 2000

Št.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
(Uradni list RS, št. 23/91, 50/96, 3/98, 58/98, 90/98,
110/99, 18/00).
2. člen
V 29. členu odloka se v drugem odstavku za zaklepajem doda besedilo “in avtobusnih postajališč v skladu z
določili 17. člena tega odloka in njegovih sprememb in
dopolnitev“.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 01503-4/99
Bled, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

CELJE
1084.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno, ki ga je pod št. 341/99 izdelal Razvojni center – Planiranje Celje d.o.o. in je v skladu s prostorskimi sestavinami
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
4/88).
II
Osnutek spremembe zazidalnega načrta se nanaša na
gradnjo enodružinske stanovanjske hiše na parc. št. 916/6
k.o. Ostrožno.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Os-
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trožno in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za
planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Ostrožno obveščena naknadno. O pričetku in
trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve
mora krajevna skupnost na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se Krajevna skupnost strinja z
osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-357/99
Celje, dne 7. marca 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

ČRNOMELJ

1085.

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto
2000

Na podlagi 10., 11. in 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji dne 24. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Črnomelj za leto 2000 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja
Občina Črnomelj.
2. člen
Proračun Občine Črnomelj za leto 2000 se določa v
naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
1.451,367.504
II. Skupaj odhodki
1.453,767.504
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)
– 2,400.000
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B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vrač. danih posojil in prodaja
kapit. deležev
2,600.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapit. deležev (IV.–V.)
2,600.000
VII. Skupni presežek – prihodki minus
odhodki ter saldo
prejetih in danih posojil (I. + IV.) – (II. + V.) 200.000
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna
48,000.000
IX. Odplačilo dolga
48,200.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
-200.000
XI. Povečanje sredstev na računih (VII.–X.)
–
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Črnomelj so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja. Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.
3. člen
Stalna proračunska rezerva je 0,5% skupno doseženih
prihodkov v tekočem letu.
4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu-odhodki proračuna razporejena za posebne
namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni
višini.
O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine
Črnomelj in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo proračuna.
Župan mora o spremenjenih proračunskih odhodkih ali
prihodkih trimesečno obveščati občinski svet, če so spremembe večje od 2,000.000 SIT.
5. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih
za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna,
upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 20 in največ 90 dni
od dneva izstavitve računa. Za poravnavo obveznosti, ki
imajo značaj materialnih stroškov, morajo uporabniki dogovoriti najmanj 20-dnevni rok plačila. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij, ki jih uporabnik prevzema in plačuje
po mesečnih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj
60-dnevni rok plačila. Če je na izstavljenem računu zapisan
krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik
poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Sredstva se smejo
uporabljati za namene, za katere so dana.
Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o realizaciji nalog najmanj dvakrat leto in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovoren župan Občine Črnomelj. Odredbodajalec proračuna je
župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
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7. člen
Župan Občine Črnomelj je pooblaščen da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12.
člena zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
8. člen
Občinski svet občine Črnomelj odloča o dolgoročni
zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni
Občine Črnomelj.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Črnomelj.

II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO
IZRAVNAVO
9. člen
Ker občina s svojimi prihodki ne more zagotoviti svoje
primerne porabe, se ji zagotavljajo sredstva za finančno
izravnavo v državnem proračunu.
10. člen
Občini pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini
razlike med izračunano primerno porabo in ocenjenimi lastnimi prihodki.
Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo po dvanajstinah.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črnomelj in
o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
taksah za priključitev na javno vodovodno in
kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj je Občinski svet občine Črnomelj na 12. redni seji dne 24. 2.
2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah
za priključitev na javno vodovodno in
kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj
1. člen
V odloku o taksah za priključitev na javno vodovodno in
kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj se spremeni in
dopolni 3. člen tako, da glasi:
A) 50% takse plačujejo:
– zavezanci, ki s potrdilom krajevne skupnosti dokažejo, da so sofinancirali izgradnjo javnega vodovoda ali javne
kanalizacije,
– zavezanci, prejemniki denarne pomoči kot edinega
vira preživljanja oziroma prejemniki denarnega dodatka po
predpisih socialnega varstva in prejemniki nadomestila za
invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno
in duševno prizadetih oseb. Status upravičenca iz te alinee
dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo.
B) Takse so oproščeni v celoti: lastniki zemljišč, ki
odstopijo svoje zemljišče za gradnjo vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja ter dajo služnost za kasnejše vzdrževanje omrežja brez posebne odškodnine.
2. člen
Vsebina 1. člena ne velja za že obračunane in plačane
takse.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-7/95
Črnomelj, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

DOBRNA
III. KONČNE DOLOČBE

1087.

Sklep o izvzetju javnega dobra

12. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi
odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Črnomelj v letu 2000 so sestavni del proračuna za leto
2000.

Na podlagi statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št.
47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 9. redni seji dne
24. 2. 2000 sprejel

13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se ga objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Iz javnega dobra se izvzame zemljišče cesta v splošni
rabi v izmeri 3.245 m2 parc. št. 1965/1 k.o. Dobrna in
preneha biti javno dobro, vpiše se v ustrezen zemljiškoknjižni vložek in postane last Občine Dobrna.

Št. 403-02-5/1999
Črnomelj, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

SKLEP
o izvzetju javnega dobra

Št. 193/00-6
Dobrna, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
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GORENJA VAS - POLJANE
1088.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
16. člena statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji 11. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Gorenja vas - Poljane
I
V Občinsko volilno komisijo občine Gorenja vas - Poljane se imenujejo:
predsednica: Irena Dolenc, Hotovlja 62, Poljane,
namestnica predsednice: Nežka Šturm, Podgora 20,
Gorenja vas,
član: Benkovič Štefan, Ob Jezu 1, Gorenja vas,
namestnik: Ana Ažbe, Trata 132, Gorenja vas,
član: Kristina Knific, Trebija 53, Gorenja vas,
namestnik: Dejan Slabe, Sovodenj 40, Sovodenj,
član: Vladimir Debeljak, Jarčje Brdo 2, Selca,
namestnik: Janez Arnolj, Volča 11, Poljane.
II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 005-135/291
Gorenja vas, dne 11. februarja 2000.
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l. r.

GORNJA RADGONA
1089.

Odlok o ureditvi cestnega prometa

Na podlagi 21. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 16., 17., in 18. člena
zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
30/98) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona
na 11. seji dne 24. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o ureditvi cestnega prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za nemoten in varen potek prometa
na javnih prometnih površinah v naseljih Občine Gornja Radgona predpisuje prometna ureditev, ki določa in ureja:

Uradni list Republike Slovenije
1. omejitve prometa,
2. parkirne prostore in parkiranje,
3. omejitve hitrosti vožnje,
4. cestno prometno signalizacijo,
5. posebni prometni režim,
6. odvoz počitniških prikolic in zapuščenih vozil,
7. prometni režim v mestu Gornja Radgona.
Območje naselja nakazujejo cestne table z imenom
kraja.
2. člen
Javne prometne površine, po določbah tega odloka so
vse ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne
površine, avtobusna postaja, avtobusna postajališča, urejene pešpoti ter vse druge javne poti in druge prometne površine, ki jih kot javne določa zakon in občinski odlok o cestah
in kategorizaciji občinskih cest.
II. OMEJITEV PROMETA
3. člen
Na območju naselij Občine Gornja Radgona je dovoljen promet za vsa motorna vozila, razen na mestih, kjer je
prepovedan ali omejen s prometnimi znaki.
4. člen
Na Trgu svobode v Gornji Radgoni je od 23. do 6. ure
prepovedana vožnja z motornimi kolesi in kolesi z motorjem.
Omejitev vožnje kandidatov za voznika v času prometnih konic po potrebi odredi pristojni občinski organ.
III. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE
5. člen
Na območju Občine Gornja Radgona so namenjene
ustavljanju in parkiranju naslednje vrste javnih prostorov:
– splošni in rezrervirani parkirni prostori,
– urejeni javni parkirni prostori, določeni s prometnimi
znaki, kjer je parkiranje časovno omejeno in nadzorovano,
– javni parkirni prostori za tovorna motorna vozila in
avtobuse v medkrajevnem prometu.
6. člen
Splošni parkirni prostori so na odsekih javnih cest, ulic
in na drugih javnih prometnih površinah, kjer jih ne prepovedujejo cestno-prometna signalizacija in prometni predpisi.
Na teh prostorih je mogoče po potrebi organizirati parkiranje za določen čas.
7. člen
Rezervirani parkirni prostori so:
– prostori za potrebe službenih vozil javnih ustanov
(šola, vrtec, sodišče, banka, zdravstveni dom, pošta, občina in upravna enota),
– prostori rezervirani za parkiranje vozil invalidnih oseb,
– prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov,
– prostori za parkiranje intervencijskih vozil in uporabnikov urgentnih storitev zdravstvenega doma.
Rezervirane parkirne prostore določi z odločbo pristojna služba občinske uprave. Rezervirani parkirni prostori morajo biti vidno označeni s predpisano prometno signalizacijo. Ti prostori morajo biti redno vzdrževani in urejeni. Stroški
signalizacije in vzdrževanja teh prostorov gredo v breme
uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni izključno za
intervencijska vozila.
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Na njih lahko parkirajo le motorna vozila, katerim to
dovoljuje označba parkirnega prostora.
Parkirni prostori za potrebe službenih vozil se lahko
rezervirajo za posamezne časovne termine, ter se v ostalem
času uporabljajo kot splošni ali urejeni javni parkirni prostori.
Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov plačujejo
uporabniki komunalno takso za uporabo javne površine, ki
jo določa odločba občinske uprave skladno z odlokom o
komunalnih taksah. Uporabniki, ki so financirani iz občinskega proračuna ne plačujejo komunalne takse.
8. člen
Urejeni javni parkirni prostori so prostori določeni s tem
odlokom. Urejeni parkirni prostori morajo biti vidno označeni s cestno prometno signalizacijo. Vertikalna signalizacija
mora biti označena z ustreznimi prometnimi znaki, horizontalna signalizacija pa z ustrezno talno signalizacijo (modre
označbe).
Upravljalec javnega parkirnega prostora skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo.
Za parkiranje motornih vozil na urejenih javnih parkirnih
prostorih mora uporabnik vozila plačati parkirnino.
9. člen
Na območju mesta Gornja Radgona in drugih strnjenih
naseljih v občini je prepovedano parkiranje tovornih vozil in
avtobusov, razen na mestih, kjer je dovoljeno s prometnim
znakom.
10. člen
Nepravilno parkirano vozilo
Vozilo je nepravilno parkirano, če je parkirano:
– na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred
prehodom,
– na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti
ali kolesarskem pasu,
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda oziroma proge,
– v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega
prečnega roba vozišča,
– v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu,
– na označenem avtobusnem postajališču na vozišču
ali manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet,
– na ozkem in nepreglednem odseku ceste (ovinku,
pod klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti
mimo,
– na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno
črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m,
– na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in odstavnem pasu,
– na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeno
prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale,
– na vozišču ceste, razen če je prometni režim urejen
drugače,
– na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,
– na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranem vozilu,
– na cestah v naseljih z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v isto smer,
– na označenem parkirnem prostoru za invalide,
– na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom,
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– na zelenicah in v parkih,
– pred vhodom v stavbo ali garažo oziroma na dovozu
do stavbe,
– na posebnem parkirnem prostoru,
– na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti ipd.),
– na cestišču, ki je posebej označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe prireditve,
– na delih javne parkirnine površine med vrisanimi parkirnimi prostori tako, da onemogočajo izvoz že parkirnemu
vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor.
11. člen
Kolo, kolo z motorjem in motorno kolo je dovoljeno
parkirati (pustiti) le na za to določenih in urejenih parkirnih
površinah.
Na ulicah in javnih površinah, kjer ni urejenih odstavnih
površin za kolesa ali kolesa z motorjem, le ti ne smejo ovirati
pešcev niti kolesarskega ali motornega prometa.
IV. OMEJITEV HITROSTI
12. člen
Hitrost vožnje na območju naselij v Občini Gornja Radgona je omejena na 50 km/h razen, če ni s posebnim
prometnim znakom označeno drugače.
13. člen
Območja pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu
dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju se
štejejo za območja za katera velja poseben prometni režim.
Ta območja se označijo z ustrezno prometno signalizacijo.
14. člen
Župan Občine Gornja Radgona lahko omeji hitrost v
naseljih pod 50 km/h na predlog sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, krajevne skupnosti, upravljalca
cest ali nadzornih organov.
Hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
V. CESTNO-PROMETNA SIGNALIZACIJA
15. člen
Prometno signalizacijo postavlja in vzdržuje upravljalec, ki redno vzdržuje lokalne ceste. Ta opravlja stalen nadzor nad:
– stanjem in vzdrževanjem ceste in objektov na njih,
– postavljanjem prometne signalizacije,
– zagotavljanjem pogojev za varen in neoviran promet.
Župan lahko za strokovno proučevanje prometnih razmer in priprav ukrepov s področja urejanja prometa v naseljih, imenuje komisijo za tehnično urejanje cestnega prometa.
16. člen
Upravljalec rednega vzdrževanja lokalnih cest uredi in
vodi register cestno-prometne signalizacije. En izvod registra z vsemi spremembami in dopolnitvami hrani pristojna
služba občinske uprave.
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VI. POSEBNI PROMETNI REŽIM
Dostava blaga

17. člen
Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah
ne sme ovirati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena hitro in brez odlašanja. Po odstranitvi blaga je treba
prometno površino temeljito počistiti.
Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne
površine, je treba odstraniti najkasneje do 10. ure.
Delo na javnih prometnih površinah.
18. člen
Prekopavanje in druga dela na javni prometni površini
se morajo opravljati tako, da je pri tem zagotovljena varna
vožnja vozilom in varnost drugih udeležencev v cestnem
prometu.
Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti mora biti
ponoči in ob slabi vidljivosti označeno po predpisih.
Kadar je potrebno zaradi značaja dela postaviti gradbeni oder, mora izvajalec del zagotoviti pešcem varno hojo.
19. člen
Za dela in posege na javnih prometnih površinah, razen
za redna vzdrževalna in intervencijska dela, si mora izvajalec
pridobiti dovoljenje občine.
Zahtevo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena je treba vložiti najmanj 15 dni pred pričetkom del in
mora vsebovati podatke o začetku in trajanju del in o načinu
zavarovanja kraja. V dovoljenju se določijo pogoji za poseg v
javno prometno površino.
V dovoljenju se tudi določi, da je treba delo opravljati
neprekinjeno ali samo v nočnem času in določi še druge
ukrepe za varnost prometa, lahko pa se pred izdajo dovoljenja zahteva plačilo varščine.
Višino varščine določi župan.
Na javne prometne površine je prepovedano postavljati, odlagati ali deponirati stvari in predmete, razen če je tako
določeno v dovoljenju.
Posebna uporaba javnih prometnih površin.
20. člen
Na trgih, pločnikih in cestah, ki niso razvrščene v državne ceste ter ostalih javnih površinah je z dovoljenjem
občine možno:
– občasno postavljanje prodajalnih stojnic,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizirati zborovanja, kulturno zabavne in druge
prireditve.
Najmanj 24 ur pred pričetkom prireditve mora organizator na prireditvenem prostoru postaviti opozorilni prometni
trak ali gradbeno vrvico z obvestilom, da je na tem prostoru
dovoljena prireditev v navedenem času in parkiranje prepovedano. Če to navodilo ni upoštevano, se ukrepa, kot da je
vozilo nepravilno parkirano.
V primeru zapore občinske ceste, zaradi prireditve se
uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah.
Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil
21. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave (redar, inšpektor) lahko odredi odvoz vozila:
1. če je vozilo neupravičeno parkirano na rezerviranem
parkirnem prostoru,
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2. če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih pešcem,
3. če je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih,
4. če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali
garažo, pred okni stanovanjskih hiš ali poslovnih prostorov,
5. če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in
označenih avtobusnih postajah javnega prometa, ter postajališčih za taksije,
6. če je vozilo parkirano na prostorih določenih za
razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški,
kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico...),
7. če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli
površini (nima registrskih tablic ali ni registrirana ali nihče ne
skrbi zanj),
8. če je vozilo parkirano na površinah, kjer to prepoveduje vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,
9. če voznik ne zahteva odstranitve naprave iz 22.
člena tega odloka v osmih urah od postavitve naprave,
10. če je vozilo parkirano ali ustavljeno na mestu, na
katerem onemogočajo vključitev v promet že parkiranemu
vozilu,
11. če je vozilo parkirano tako, da ogroža druge udeležence v cestnem prometu (če je prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno
črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m),
12. če za izločeno vozilo obstaja nevarnost, da se
pomanjkljivost ne bo odpravila v roku danem za odpravo
pomanjkljivosti, ki pa ne more trajati dlje kot 24 ur,
13. v vseh drugih primerih naštetih v 10. členu tega
odloka.
Pooblaščena oseba na kraju samem odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz vozil (pajek).
Kopija odredbe oziroma odločba se vroči lastniku vozila.
Pritožba ne zadrži izvršitve.
Odvoz vozila se opravi na stroške lastnika. Pred začetkom naložitve vozila, je le tega potrebno fotografirati in opisati stanje vozila (predvsem že obstoječe vidne poškodbe).
Vrednost pavšalnega odvoza vozila znaša 30 točk.
Vrednost točke določa župan.
Če voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila, odstrani
vozilo potem, ko je bila izdana odredba o odvozu vozila in
pozvan izvajalec, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali
imetnik uporabe vozila plačati 50% določene višine stroškov
odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler vlečno
vozilo ni odpeljalo.
Postavitev naprave
22. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave odredi postavitev naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo (v nadaljevanju: naprava):
– če je izpolnjen pogoj za odvoz vozila iz 21. člena,
vozilo pa neposredno ne ovira prometa ali odvoz ni mogoč.
– če parkira na urejenih parkirnih površinah, kjer se
plačuje parkirnina in le-te ne plača, kot to določata 8. in 34.
člen.
Napravo se postavi tako, da voznik ne more uporabljati
vozila do identifikacije kršilca oziroma poravnave mandatne
kazni ali prevzema plačilnega naloga.
Napravo se praviloma namešča na prednje levo kolo
vozila. Odredbo o blokadi se prilepi na bočno voznikovo
stran vozila ali drugo vidno mesto, če je na bočno voznikovo
stran ni mogoče prilepiti. S tem se šteje, da je odredba
vročena vozniku.
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Pooblaščena oseba mora vsako nepravilno parkirno
vozilo, na katero se postavi naprava, fotografirati. Na odredbi zabeleži stanje vozila.
Če voznik ne zahteva odstranitve naprave v osmih urah
od postavitve se odredi odvoz vozila.
Takoj oziroma najkasneje v roku 15 minut po plačilu
oziroma izstavitvi plačilnega naloga ter poravnavi stroškov
namestitve naprave, se mora le-ta odstraniti.
Izvajalec namestitve in odstranitve naprave je pooblaščeni delavec občinske uprave oziroma izvajalec odvoza
nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.
Vrednost pavšalne poravnave stroškov zaklepa in odklepa vozila znaša 10 točk.
Vrednost točke določa župan.
23. člen
Če je na površinah, navedenih v 20. členu, potrebno
zaradi varnosti športne, kulturne ali druge prireditve s prireditvenega prostora odstraniti parkirana vozila, se to opravi
na stroške prireditelja, kolikor so bila vozila na tem prostoru
pred postavitvijo opozorilnega prometnega traku ali gradbene vrvice kot to določa drugi odstavek 20. člena.
Hramba odpeljanih vozil
24. člen
Izvajalec odvoza vozil opravlja storitve odvoza s posebnim tovornim vozilom (»pajkom«) na območju Občine Gornja
Radgona na podlagi klica pooblaščenega delavca občinske
uprave ali policije. Po izdaji odredbe katere kopijo se izroči
izvajalcu odvoza, le-ta vozilo odpelje na za to določen in
urejen prostor. Kopija odredbe se izroči izvajalcu hrambe, ki
potrdi prevzem vozila na potnem nalogu.
Kopija odredbe se vroči lastniku vozila. Pritožba zoper
odredbo ne zadrži izvršitve.
Izvajalec hrambe je dolžan:
1. Označiti prostor za hrambo vozil na vidnem mestu s
firmo, urnikom poslovanja oziroma urnikom izdajanja vozil in
obesiti druga obvestila pomembna za prevzemnike vozil.
2. Voditi evidenco pripeljanih vozil (tip vozila, registracija, datum in ura prevzema ter eventualno opazne poškodbe).
3. O vsakem pripeljanem vozilu takoj obvestiti Policijsko postajo Gornja Radgona.
4. Zagotavljati celodnevno hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
5. Po plačilu stroškov hrambe in odvoza se z računom
izroči prevzemniku vozila in pri tem v evidenčno knjigo vpiše
datum in uro prevzema ter prevzemnika vozila (izkaz na
podlagi osebnega dokumenta).
6. Po preteku sedem dni hrambe vozila je izvajalec
dolžan o tem obvestiti občinskega redarja ali policijo (tistega, ki je izdal odredbo).
Izvajalec odvoza ali hrambe vozil ima pridržno pravico
do odpeljanih vozil, dokler ni plačan račun za opravljeno
storitev. Če je postal lastnik vozila plačilno nesposoben, ima
izvajalec pridržno pravico, čeprav njegova terjatev še ni zapadla.
25. člen
Hramba vozila se plača. Višina plačila je odvisna od
časa hrambe, in sicer:
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– za prvi dan (od časa prevzema vozila
do 24 ur za eno vozilo)
– do 2 dni
– do 3 dni
– do enega tedna (7 dni)
– do dva tedna (14 dni)
– do enega meseca
– do dveh mesecev
– od dva do šest mesecev
Vrednost točke določi župan.

20 točk
30 točk
40 točk
60 točk
100 točk
200 točk
400 točk
600 točk

VII. ODVOZ POČITNIŠKIH PRIKOLIC IN ZAPUŠČENIH
VOZIL
26. člen
Na javnih prometnih površinah po tem odloku in drugih
javnih površinah (zelenice, parki ipd.) je prepovedano puščati zapuščena vozila, poškodovana in dotrajana vozila,
počitniške prikolice in ostala priklopna vozila, ter zasesti te
površine z drugimi predmeti.
Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih
tablic ali ni registrirano ali nihče ne skrbi zanj.
V nadaljevanju vse, kar je predpisano za zapuščena
vozila, velja tudi za ostala vozila in predmete iz prvega odstavka tega člena.
Odvoz se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila.
27. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave odredi odvoz
zapuščenih vozil na javnih prometnih površinah in drugih
površinah. Pritožba ne zadrži izvršitve odvoza.
28. člen
Odvoze opravlja fizična ali pravna oseba, s katero župan občine sklene pogodbo. V pogodbi se določijo tudi
cene, na katere daje ob vsaki spremembi soglasje župan
občine.
29. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave mora najprej
ugotoviti lastnika in mu odrediti odstranitev vozila na njegove
stroške.
Če lastnik v petdnevnem roku od vročitve odredbe ne
odstrani vozila, po predhodnem obvestilu lastniku pooblaščena oseba odredi odstranitev na stroške lastnika.
V primeru, ko pooblaščena oseba ne more ugotoviti
lastnika, vozilo označi s posebno nalepko o odstranitvi vozila, na kateri mora biti zaporedna številka, datum, grb Občine
Gornja Radgona in napis »POSTOPEK ZA ODVOZ«.
O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi
mora pooblaščena oseba sestaviti zapisnik, ki mora vsebovati:
– dan, uro in lokacijo najdbe vozila,
– tip vozila,
– barvo vozila,
– registrsko številko (če jo ima),
– stanje vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– če je vozilo poškodovano se v zapisnik navedejo še
drugi podatki, ki so potrebni za identifikacijo lastnika vozila,
– fotografijo vozila,
– datum opozorila lastniku vozila,
– lokacijo hrambe vozila,
– opis odvoza vozila.
Najkasneje po preteku desetih dni hrambe zapuščenega vozila je fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogod-
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bo za odvoz z občino, dolžna pozvati lastnika zapuščenega
vozila, da le-to prevzame proti plačilu vseh stroškov. Istočasno mora obvestiti lastnika, da bo vsaka nadaljna storitev –
hramba, bremenila lastnika in da se šteje, da se lastnik
zapuščenega vozila, po preteku 30 dni hrambe odpoveduje
lastništvu in se vozilo lahko proda na javni dražbi.
Fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo za
odvoz z občino ima pridržano pravico na odpeljanih vozilih,
dokler ni plačan odvoz.
Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, pooblaščena
oseba razglasi najdbo z oglasom na oglasni deski občine ali
na drug krajevno običajen način. V razglasu se tudi navede,
da po preteku 30 dni, zaradi opustitve, postane lastnik
vozila Občina Gornja Radgona. Zapuščeno vozilo se sprejme v hrambo z dnem objave oglasa, in sicer za 30 dni.
Kolikor se v tem času lastnik ne javi ali noče poravnati
vseh nastalih stroškov, se zapuščeno vozilo proda ali uniči.
Vrednost vozila ugotovi uradni cenilec in o tem poda pisno
mnenje. Opuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni
dražbi, vozilo manjše vrednosti, pa uniči. Šteje se, da je
vozilo manjše vrednosti, če stroški odvoza, hrambe, cenitve
in javne dražbe, presegajo uradno ocenjeno vrednost vozila.
Iztržena cena zapuščenega vozila, dosežena na javni
dražbi, se uporabi za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika
med stroški in iztrženo ceno, bremeni Občino Gornja Radgona.
Stroški uničenja zapuščenega vozila se izterjajo od
lastnika zapuščenega vozila, kolikor je le-ta znan, v nasprotnem primeru pa bremenijo Občino Gornja Radgona.
30. člen
Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na površinah v
zasebni lasti (na skupnih funkcionalnih, kmetijskih, gozdnih,
stavbnih ipd. zemljiščih), se za odstranitev smiselno uporabljajo določila tega poglavja. Postopek se uvede na zahtevo
pristojne osebe po stanovanjskem zakonu, lastnika zemljišča, policije ali pooblaščene osebe občinske uprave.
VIII. PROMETNI REŽIM V MESTU GORNJA RADGONA
31. člen
Za ožji del mesta Gornja Radgona velja posebni prometni režim (modra cona).
Ožji del mesta Gornja Radgona obsega:
1. parkirišče pred avtobusno postajo, parkirišče pred
vojašnico in parkirišče pri marketu,
2. parkirišče na Prežihovi ulici med osnovno šolo in
pokopališčem.
Za parkiranje na prej navedenih parkirnih mestih se ne
plačuje parkirnina.
Parkirnina se časovno omeji, in sicer:
– Pod 1. točko – parkiranje dovoljeno do 1 ure
– Pod 2. točko – parkiranje dovoljeno do 3 ur,
3. na parkirišču na Trgu svobode se plačuje parkirnina.
Parkiranje se plačuje vsak delovni dan od 7. do 16. ure
in v soboto od 8. do 12. ure. V ostalem času pa se parkiranje ne plačuje.
Na navedenih parkirnih mestih lahko parkirajo upravičenci iz 32. člena tega odloka proti plačilu parkirnine po
mesečnem pavšalu (abonma).
Vozila imetnikov abonmajev morajo biti označena na
vidnem mestu z posebnim znakom (na levem sprednjem
delu vetrobranskega stekla).
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32. člen
Pravico do abonmaja imajo:
– občani s stalnim prebivališčem na Trgu svobode za
svoje vozilo,
– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v ožjem delu mesta Gornja Radgona.
Vrednost abonmaja določi župan. Upravičenost abonmajev ugotavlja pristojna služba občinske uprave.
33. člen
Višina parkirnine se določi z naslednjimi tarifami:
– tarifa I.
0 do 1 ure
– tarifa II.
1 do 2 uri
– tarifa III.
2 do 4 ure
– tarifa IV.
4 do 6 ur
– tarifa V.
nad 6 ur dnevno
34. člen
– tarifa I.
1 točka
– tarifa II.
3 točke
– tarifa III.
5 točk
– tarifa IV.
7 točk
– tarifa V.
10 točk
Vrednost točke določa župan.
35. člen
Upravičenci do abonmaja iz 32. člena tega odloka
plačujejo mesečni pavšal.
Višina pavšalov za posamezne upravičence določi župan Občine Gornja Radgona.
VIII. NADZOR
36. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo:
1. Policisti neposredno urejajo in nadzorujejo promet v
skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa.
2. Inšpektor za ceste izvaja nadzor v skladu z zakonom
o varnosti cestnega prometa in predpisi o cestah.
3. Občinski redar nadzira izvajanje določil:
– o prepovedi parkiranja na javnih površinah namenjenih pešcem, na zelenicah in parkih,
– pred vhodi v stavbe in garaže,
– pred okni stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov,
– na avtobusnih postajališčih,
– na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil,
– ob dovozih in odvozih iz gradbišč,
– na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški,
kontejnerji za odpadke, prometne zapornice),
– o spoštovanju določil o dostavi blaga,
– o izvajanju del na javnih prometnih površinah, o posebni uporabi javne površine za prireditve,
– kontrolirajo uporabnike abonmajev,
– odrejajo odvoz in postavitev naprave za blokiranje
vozila nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil,
– kontrolirajo o plačevanju parkirnine.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek:
1. če parkirni prostori iz 7. člena odloka niso predpisano označeni in vzdrževani,
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2. če se upravljalec javnih parkirnih prostorov in upravljalec rednega vzdrževanja cest ne ravna po določilih 8.
oziroma 16. člena odloka,
3. če pri dostavi blaga ne upošteva določil 17. člena
odloka,
4. če na delovišču ne zagotavlja varnost v skladu z
18. členom tega odloka,
5. če si ne pridobi dovoljenja za dela in posege na
javnih prometnih površinah (18. in 19. člen),
6. če brez dovoljenja uporablja javne prometne površine za druge namene (20. člen),
7. če ne zagotavlja varne hrambe in izdajanje odpeljanih vozil (24. člen),
8. če je lastnik zapuščenega vozila (26. in 30. člen
tega odloka).
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznika, če stori prekršek iz tega člena, razen 4. točke za posameznika.

Kršitev določb odloka po 17., 18., 19. in 20. členu
predstavljajo vznemirjanje javnosti, kršenja javnega reda in
miru ter varnosti prometnih udeležencev. Kršitelju navedenih določb odloka občinski redar odredi takojšnjo odstranitev oziroma ureditev. Ker gre v tem primeru za nujne ukrepe
v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati, se v primeru, da
zavezanec ne ravna po odredbi se, ta odredba izvrši takoj po
preteku roka, ki ga je določil občinski redar.
O primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena
odloča občinski redar v skrajšanem postopku z ustno odločbo.
Prisilna izvršba, vzpostavitev v prejšnje stanje, hramba
zaseženih predmetov ipd. se opravlja kot javna služba, če
župan ne določi drugo službo ali podjetje.
Če je potrebno, zaprosi občinski redar, pri zgoraj navedenem postopku, policijo za asistenco.

38. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje posameznik:
1. če se ne ravna v skladu z določili 17. člena tega
odloka,
2. če zlorabi (posoja) abonmajsko kartico,
3. če je lastnik zapuščenega vozila iz 26. in 30. člena
tega odloka.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če krši drugo točko tega člena.

43. člen
Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v naseljih, župan občine sam ali na predlog sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu z odredbo določi:
– prednostne in stranske ceste,
– enosmerne ulice,
– slepe ulice,
– zaprte ulice za ves ali samo za določeno vrsto prometa,
– potek dostave blaga,
– cone brezplačnega parkiranja in cone parkiranja proti plačilu ter višino točke,
– postavitev fizičnih ovir,
– prometni režim v času kmetijsko-živilskega sejma,
drugih sejmov in večjih prireditev,
– dostavo blaga, nakladanje in razkladanje blaga na
nekaterih javnih površinah, ko zaradi utesnjenosti ali omejenosti prostora ni možno tega organizirati po določbi
17. člena tega odloka,
– lokacijo hrambe vozil.

39. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje posameznika
na kraju samem, če stori katerega od naslednjih prekrškov:
1. če parkira vozilo na rezerviranih parkirnih prostorih
iz 7. člena tega odloka,
2. če parkira vozilo na prepovedanih mestih iz
10. člena tega odloka,
3. če pri dostavi blaga ne počisti prometne površine
(17. člen),
4. če vozila imetnikov abonmajev niso na videnem mestu označena (31. člen),
5. če parkira kolesa ali kolesa z motorjem v nasprotju z
11. členom,
6. če prekorači čas parkiranja iz 1. in 2. točke
31. člena.
40. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje posameznika na kraju samem, če:
1. ne plača parkirnine, kot to določa 8., 31. in
33. člen odloka,
2. parkira avtobus oziroma tovorno vozilo v nasprotju z
določili 9. člena,
3. ne parkira vozila na rezerviranem parkirnem prostoru oziroma v garaži,
4. na javno prometno površino postavi, odloži ali deponira stvari in predmete (peti odstavek 19. člena).
Z mandatno kaznijo v znesku 40.000 SIT se kaznuje za
prekrške iz prejšnjih odstavkov samostojni podjetnik, ki stori
prekršek.
41. člen
Denarne kazni se plačujejo v skladu z zakonom o prekrških.
42. člen
V primeru zlorabe pravice abonmajev lahko občinski
redar kršitelju začasno odvzame abonma za šest mesecev,
ne da bi vrnil že plačani pavšal.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
Župan Občine Gornja Radgona sklene posebno pogodbo z izvajalcem odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil in izvajalcem shranjevanja in varovanja odpeljanih
vozil.
45. člen
Urejanje prometa po tem odloku izvaja občinska uprava. Sredstva, ki jih pridobi občinska uprava se namenijo za
kritje vseh stroškov, ki so potrebni za nemoteno izvajanje
ureditve prometa.
46. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 24/85 in 26/87).
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-3/00-3
Gornja Radgona, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
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Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja
Radgona

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in
8/96) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona
na 11. seji dne 24. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Občina Gornja Radgona s tem odlokom ustanovi Zavod za turizem Gornja Radgona (v nadaljevanju: zavod), za
načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti v Občini Gornja Radgona z namenom
pospeševanja in trženja turističnih storitev doma, predvsem
pa na tujih trgih ter za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Zavod zagotavlja predvsem izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma v javnem interesu.
Dejavnost pospeševanja turizma je:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– spodbujanje razvoja turistične infrastrukture,
– promocija celovite turistične ponudbe,
– informiranje obiskovalcev,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene
promocije.
2. člen
Zavod deluje kot lokalna turistična organizacija v smislu
3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.
57/98).
Zavod je pravna oseba in zagotavlja izvajanje dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog na področju pospeševanja turizma v Občini Gornja Radgona.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
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IV. ORGANIZIRANOST IN ČLANSTVO ZAVODA
6. člen
Notranja organizacija tega zavoda se določi s statutom
zavoda.
7. člen
Soustanoviteljice tega zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti. Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih soustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
8. člen
Člani zavoda so obvezno vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost (dejavnosti, določene v podzakonskem aktu
iz 12. člena zakona o pospeševanju turizma – odredbi o
opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in
njihovi razvrstitvi v skupine, Uradni list RS, št. 65/98 ali
drugem ustreznem podzakonskem aktu) in sobodajalci ter
tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost, če imajo v
občinah – ustanoviteljicah svoj sedež, poslovno enoto ali
drugo obliko registrirane dejavnosti.
Turistična in druga društva so lahko člani zavoda. Članstvo pridobijo na podlagi pristopne izjave, ki jo izročijo direktorju zavoda.
9. člen
Člani sodelujejo pri upravljanju zavoda preko imenovanih članov sveta in strokovnega sveta. O delu zavoda so
informirani na letnem občnem zboru, ki ga skliče direktor.
Podrobnejše določbe o občnem zboru članov določa
statut.
10. člen
Člani plačujejo zavodu članarino, določeno z odlokom
občine ustanoviteljice v skladu z zakonom o pospeševanju
turizma.
V. JAVNA POOBLASTILA
11. člen
Zavodu se podeli javno pooblastilo za izdajanje odločb
o odmeri članarine. Pri izdajanju odločb mora zavod ravnati
v skladu z določili zakona o splošnem upravnem postopku.
Istočasno se zavodu podeli javno pooblastilo za zbiranje
uradnih podatkov o vrsti registrirane dejavnosti, ki jo opravljajo člani in o obsegu njihovega prihodka.

VI. DEJAVNOST ZAVODA
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem Gornja Radgona.
Skrajšano ime zavoda je: ZT Gornja Radgona.
Sedež zavoda je: Gornja Radgona, Partizanska cesta 7
– v prostorih TIC.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika
imena, ki se določita s statutom zavoda.
5. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanovitelja.
V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz
4. člena tega odloka.

12. člen
Zavod opravlja naslednje naloge:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično-informativnega centra (TIC),
– promocija turistične ponudbe območja LTO,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene
promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom
društev, ki deluje v javnem interesu,
– priprava strategije razvoja turizma in pospeševanje
turistične dejavnosti v občini oziroma na območju LTO,
– načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijskopromocijske dejavnosti,
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– organizacija in izvedba skupnih nastopov na sejmih,
borzah in drugih predstavitvah turizma ter z njim povezanih
dejavnosti,
– soorganizacija in usklajevanje prireditev, pomembnih
za oblikovanje celovite turistične ponudbe in njene promocije,
– sodelovanje pri važnejših prireditvah, ki so povezane
z dejavnostjo turizma,
– raziskuje in analizira lokalno turistično tržišče,
– organizira in izvaja stike z javnostjo in skupno ekonomsko propagando,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu v
območju LTO,
– analizira učinke promocijskih dejavnosti,
– sodeluje in se povezuje z drugimi turističnimi subjekti
v območju LTO,
– sodeluje in se povezuje z nacionalno turistično organizacijo in sorodnimi organizacijami,
– skrbi za celostno podobo območja, na katerem
deluje.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za
njegov obstoj in za opravljanje prej navedenih nalog.
13. člen
Dejavnost zavoda je:
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
G/52
Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
I/63.300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami
K/72.140 Podjetniško in poslovno svetovanje (stiki
z javnostjo in komuniciranje)
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.400 Ekonomsko propagiranje
K/74.810 Fotografska dejavnost (propagandno
fotografiranje)
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 Druga splošna tajniška dela
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj
O/92.120 Distribucija filmov in videofilmov
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve
O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/92.400 Dejavnosti tiskovnih agencij
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Zavod lahko spremeni dejavnost ob soglasju ustanovitelja.
14. člen
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov. Pri tem zavod lahko pridobiva
sredstva za izvajanje takšnih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb. Tako pridobljena sredstva so vir dohodkov za delovanje zavoda.
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VII. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor,
– programski svet.
Svet
16. člen
Organ upravljanja je svet zavoda. Svet šteje sedem
članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– štiri predstavnike članov LTO, od tega dva predstavnika člana Območne obrtne zbornice Gornja Radgona,
– enega predstavnika zaposlenih.
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu z določili statuta občine.
Predstavnike članov posameznih dejavnosti imenujejo
člani zavoda na občnem zboru izmed članov.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda.
Člani sveta izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika sveta.
17. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je
lahko v svet ponovno izvoljen oziroma imenovan.
18. člen
Naloge sveta so predvsem:
– sprejem statuta oziroma pravil,
– sprejem programa dela in razvoja zavoda in posredovanje le tega v potrditev in soglasje ustanovitelju,
– spremljanje uresničevanja programa dela in razvoja
zavoda,
– sprejem letnega finančnega načrta in posredovanje
le-tega v soglasje ustanovitelju,
– sprejem zaključnega računa in posredovanje le-tega
v soglasje ustanovitelju,
– ustanovitelju predlaga spremembe ali razširitev dejavnosti,
– imenovanje programskega sveta na predlog direktorja,
– ostale v statutu in tem odloku določene naloge.
Ostale naloge sveta določata zakon o zavodih in statut
zavoda.
Direktor
19. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa
zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Podrobnejše pravice in obveznosti direktorja so določene v statutu zavoda.
20. člen
Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo
družboslovne (ali tudi naravoslovne usmeritve), najmanj pet
let delovnih izkušenj, aktivno pa mora obvladati vsaj en tuj
jezik.
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Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat z izkušnjami na področju turizma, ki predloži program dela z
razvojno vizijo zavoda za mandatno obdobje.
21. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po prenehanju mandata lahko ponovno imenovan.
Programski svet
22. člen
Programski svet je kolegijski organ zavoda. Programski
svet šteje pet članov. Člane programskega sveta imenuje
svet zavoda na predlog direktorja.
Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela
zavoda,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in
razvoja zavoda,
– dajanje mnenj in predlogov glede organizacije dela in
pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direktorju zavoda.
Podrobnejše naloge programskega sveta določa statut
zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA,
VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZAVODA
TER ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
23. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini
3,000.000 SIT zagotovi ustanovitelj. Sredstva se zagotovijo
iz proračuna – postavke za turizem. Ustanovitelj iz proračunskih sredstev – postavke za turizem v nadaljnjih treh zaporednih letih še zagotovi sredstva za izvajanje dejavnosti do
višine 50% ustanovnega deleža, glede na možnosti proračunskih sredstev za tekoče leto. Finančna sredstva se nakazujejo v obliki mesečnih dotacij, razen če s finančnim načrtom ali pogodbo za posamezne programe ni določeno drugače.
Finančna sredstva iz občinskega proračuna se zavodu
dodelijo po pogodbi na osnovi programa dela in finančnega
načrta, ki ga s soglasjem ustanovitelja sprejme svet zavoda.
24. člen
Ustanovitelj zagotovi za začetek dela zavoda:
– poslovni prostor v obstoječih prostorih TIC,
– pisarniško in tehnično opremo,
– finančno računska opravila za potrebe zavoda opravlja Občinska uprava občine Gornja Radgona,
– tekoče materialne stroške in plače z osnovnim količnikom, ki je primerljiv z osnovnimi plačami javnih zavodov in
občinske uprave Občine Gornja Radgona.
25. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zavod pridobiva:
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz sredstev članarine, turistične takse,
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– iz prostovoljnih finančnih prispevkov ustanoviteljev
zavoda,
– plačil za opravljene storitve in iz drugih lastnih prihodkov zavoda,
– iz sredstev nacionalne turistične organizacije za pospeševanje razvoja turizma,
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova
koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki
so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem,
obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za turistično
infrastrukturo,
– iz daril in donacij.
26. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
27. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s
povračili za storitve, ki jih opravlja ter z drugimi lastnimi
dohodki.
Morebiten presežek prihodkov nad odhodki, sme zavod uporabljati po predhodnem soglasju ustanovitelja le za
opravljanje in razvoj svojih dejavnosti.
28. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotavljanju
manjkajočih sredstev odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
29. člen
Vloženo premoženje ustanovitelja v zavod je last ustanovitelja. Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi
sredstvi, s katerimi razpolaga.
30. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle v okviru dejavnosti, ki so določene s tem odlokom in
vpisom v sodni register.
31. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v
pravnem prometu.
32. člen
Za upravljanje s premoženjem zavod odgovarja ustanovitelju.
33. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
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XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
34. člen
Zavod je ustanovitelju dolžan enkrat letno predložiti
podatke in celovito poročilo o poslovnih rezultatih zavoda.
35. člen
Zavod mora od ustanovitelja poleg soglasij določenih v
tem odloku pridobiti tudi soglasje k statutu in njegovim spremembam ter dopolnitvam.
36. člen
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven
sprejetega programa, za katerega je pridobil soglasje ustanovitelja.
Zavod se tudi ne sme zadolževati brez soglasja ustanovitelja.
XII. NADZOR
37. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja Nadzorni odbor občine Gornja Radgona.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen,
da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za začetek
dela zavoda imenuje občinski svet na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdalj za dobo enega leta.
39. člen
Člani sveta zavoda se imenujejo najkasneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi statuta zavoda.
40. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v treh
mesecih po uveljavitvi odloka in ga predloži v potrditev in
soglasje občinskemu svetu.
41. člen
Zavod je lahko tudi soustanovitelj nacionalne turistične
organizacije.
42. člen
Prve člane sveta zavoda imenuje ustanovitelj v skladu s
statutom občine v roku šestdeset dni po uveljavitvi tega
odloka. Mandat članov sveta zavoda traja do imenovanja
oziroma izvolitve članov sveta zavoda v skladu s statutom
zavoda.
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 670-6/99-23
Gornja Radgona, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
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Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v Občini Gornja
Radgona

Na podlagi 14., 15. in 16. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98),
11. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Gornja Radgona (Uradne objave »PREPIH«, št. 21/99) ter
20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na
11. redni seji dne 24. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin v Občini Gornja Radgona
1. člen
V Občini Gornja Radgona se ustanovi svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet uporabnikov)
kot skupen organ za vse gospodarske javne službe, z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do
izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju
Občine Gornja Radgona.
2. člen
Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev javnih služb in daje organom Občine Gornja Radgona pripombe in predloge v zvezi z
izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem
in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in
naprav v razmerju do pristojnih organov Občine Gornja Radgona,
– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občinskimi akti s področja javnih služb ter svojim poslovnikom.
3. člen
Pristojni organ Občine Gornja Radgona je dolžan obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta uporabnikov
in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku
30 dni od dneva, ko je bila dana pisna pripomba, predlog ali
priporočilo.
4. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen
iz uporabnikov javnih dobrin in ima sedem članov. Svet
imenuje Občinski svet občine Gornja Radgona za mandatno
dobo 4 let. Predsednika sveta izvolijo člani sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin na prvi seji.
V svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ni možno
imenovati zaposlenih pri izvajalcih javnih služb.
5. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin zagotavlja Občinska uprava občine Gornja Radgona.
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Svet uporabnikov lahko zaradi obravnave določenih
vprašanj povabi k sodelovanju in na seje strokovnjake za
posamezno javno službo.
6. člen
Podrobnejši način dela si lahko svet uporabnikov uredi
s poslovnikom, ki ga sprejme svet uporabnikov.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-1/00-1
Gornja Radgona, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

1092.

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Gornja Radgona

Na podlagi 9. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja
Radgona na 11. redni seji dne 24. 2. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju obrestne mere
za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Gornja Radgona
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopek za subvencioniranje obrestne mere pri kreditih za pospeševanje in razvoj kmetijstva ter pridelave hrane iz sredstev
proračuna Občine Gornja Radgona.
2. člen
Cilj subvencioniranja obrestne mere za pospeševanje
in razvoj kmetijstva je stimuliranje kmetijskih proizvajalcev –
kmetov in čebelarjev za investicije v posodabljanje kmetij, za
povečanje kmetijske proizvodnje, večjega in kakovostnega
pridelka ter za uvajanje pridelave novih, perspektivnih kmetijskih kultur in ohranitev ter razvoj čebelarstva.
3. člen
Krediti s subvencionirano obrestno mero se lahko uporabijo namensko za:
– gradnjo, posodobitev in razširitev kmetijskih gospodarskih objektov,
– nabavo nove specialne kmetijske mehanizacije in naprav,
– gradnjo rastlinjakov in čebelnjakov,
– nakup osnovne črede, če ta predstavlja proizvodni
program na kmetiji,
– individualne namakalne sisteme,
– nakup kmetijskih zemljišč,
– urejanje in usposabljanje kmetijskih zemljišč – male
melioracije,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– investicije pri obnovi in zasaditvi trajnih nasadov,
– investicije na področju pridelave neoporečne bio hrane in ukrepi varovanja okolja,
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– investicije v razvoj čebelarstva za pridelavo in trženje
čebelarskih pridelkov ter zagotavljanje naravnih in sanitarno
tehničnih pogojev.
Sredstva se za isti namen istemu prosilcu praviloma
lahko namenijo le enkrat.
4. člen
Za sredstva za subvencioniranje obrestne mere lahko
zaprosijo naslednji prosilci:
– fizične osebe,
– pravne osebe z do 30 zaposlenimi.
Upravičenci za sredstva po tem pravilniku so lahko
fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče oziroma sedež pravne osebe v Občini Gornja Radgona,
– da se kmetijska dejavnost opravlja na območju Občine Gornja Radgona,
– da ima čebelar najmanj 20 pridobitnih čebeljih družin
in da je organiziran v okviru čebelarskega društva, ki ima
sedež na območju Občine Gornja Radgona.
5. člen
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere lahko pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
– 35% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, in če je investicija namenjena za nov proizvodni program na kmetiji,
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, in če je investicija namenjena za širitev že obstoječe
dejavnosti.
6. člen
Višino namenskih sredstev za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje in razvoj kmetijstva se predvidi z
odlokom o proračunu za tekoče leto.
Višina subvencioniranja obrestne mere se določi z vsakoletnim javnim razpisom, v skladu z višino sredstev iz občinskega proračuna, razporejenih za ta namen.
7. člen
Sklep o razpisu za subvencioniranje obrestne mere
sprejme župan in se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Razpis vsebuje:
– določbo tega pravilnika, na podlagi katere je župan
sprejel ta sklep,
– višino sredstev namenjenih v občinskem proračunu
za subvencioniranje obrestne mere.
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva (iz 3. člena pravilnika),
– višino subvencije obrestne mere,
– dobo vračanja kredita,
– rok, za vložitev vlog, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni
od dneva objave in naslov na katerega se vložijo vloge,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
k vlogi,
– rok, v katerem bo župan sprejel sklep o dodelitvi
sredstev, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka
roka za vložitev vlog in rok 15 dni, v katerem bo ta sklep
posredovan vsem prosilcem.
8. člen
Med banko, upravičencem in občino se sklene pogodba, s katero se določi, da kreditojemalec plačuje banki
anuiteto za dodeljeni kredit s subvencionirano obrestno mero, razliko do pogodbene višine obrestne mere pa poravna
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občina banki iz proračuna. S strani občine sopodpiše pogodbo župan.
9. člen
Vloge za subvencioniranje obrestne mere s prilogami
prosilci vložijo pri oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Gornja Radgona. Vloge obravnava komisija,
ki jo imenuje župan. Komisija pripravi predlog ugodenih
vlog, ki ga posreduje županu v potrditev. Komisija ima pristojnost preverjanja in nadzora namenske porabe sredstev.
10. člen
Komisija za dodeljevanje sredstev šteje tri člane in jo
sestavljajo:
– predstavnik odbora za kmetijstvo,
– predstavnik kmetijske svetovalne službe,
– predstavnik občinske uprave.
Prosilec za sredstva ne more biti član komisije.
11. člen
Za investicije in najeti kredit po programu državne institucije in za investicije, podprte s sredstvi države, po tem
pravilniku ni možno uveljavljati še občinske subvencije
obrestne mere in najetje kredita za isto investicijo. V tem
primeru se vloga prosilca zavrne.
12. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik sredstva vrniti v celoti z pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 32001-3/2000-23
Gornja Radgona, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

1093.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Gornja Radgona

Na podlagi 9. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja
Radgona na 11. redni seji z dne 24. 2. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopek za dodelitev proračunskih sredstev Občine Gornja Radgona za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja
Radgona na osnovi letnega programa odbora za kmetijstvo
in turizem ter po namenih – planiranih finančnih sredstvih.
Sredstva se zagotavljajo z odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za tekoče leto.
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2. člen
Sredstva se dodeljujejo s ciljem:
– ohranjanja živinoreje, povečanje staleža in izboljšanja kvalitete osnovne črede v govedoreji in prašičereji,
– povečanja količine in izboljšanja kakovosti rastlinske
proizvodnje pod pogoji prijaznejšega kmetovanja,
– strokovno izobraževalnih nalog s področja kmetijstva,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– pridelava neoporečne hrane in ukrepi varovanja
okolja,
– ohranjanja tradicij, običajev, kmečke zgodovine, podpora pri organiziranju in delovanju aktivov, krožkov, društev
s področja kmetijstva,
– ohranitev in razvoj čebelarstva ter pridelava čebelarskih izdelkov kot tudi ustvarjanje potrebnih sanitarno-tehničnih pogojev v čebelarstvu.
3. člen
Sredstva se dodelijo za naslednje namene:
– za regresiranje nakupa kvalitetnega plemenskega materiala v govedoreji in prašičereji,
– za ohranjanje oziroma povečanje staleža iz lastne
črede – prvesnice plemenskih telic,
– za ohranjanje in pospeševanje ribištva in lovstva,
– za ohranjanje in razvoj čebelarstva, širitev gospodarskih čebelarstev, nakup kvalitetnih matic, izdelavo potrebnih
analiz iz zdravstvenega varstva, zagotovitev sanitarno-tehničnih pogojev za točenje, prodajo na domu in registracijo
polnilnic ter nabavo čebelarske opreme,
– za nabavo kvalitetnejšega semenskega materiala in
kvalitetnih sadik,
– za regresiranje raznih analiz v živinoreji in rastlinski
proizvodnji,
– za sofinanciranje usposabljanja in urejanje kmetijskih
zemljišč,
– za strokovne izobraževalne naloge s področja kmetijstva,
– za izboljšanje rodovitnosti tal in kmetijskih površin,
– za zavarovanje kmetijskih kultur – tekoča proizvodnja
(program zavarovalnic, program obrambe pred točo in ukrepi za preprečitev in odpravo naravnih nesreč),
– za program digitalizacije katastra in usposodobitev
sodobnih evidenc s področja kmetijstva,
– za sofinanciranje programov aktivov, društev, krožkov s področja kmetijstva,
– za sofinanciranje programov pri ohranjanju tradicije,
običajev, zgodovine in prireditev s področja kmetijstva.
4. člen
Pogoji, merila in postopki:
A) Živinoreja
1. Regres za nakup plemenskih telic – v A kontroli
Pogoji: Regres pripada kupcu plemenskih telic – v A
kontroli, ki je ocenjena s strani strokovne službe ŽVZ za
Pomurje M. Sobota (v nadaljevanju: ŽVZ) ali drugega ŽVZ na
območju Slovenije. Rejec – kupec plemenskih telic mora
imeti stalno bivališče na območju Občine Gornja Radgona.
Vloga, zahtevek: Rejec vloži zahtevek za regres na
naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo iz katerega je razvidno točen naslov
rejca, število kupljenih plemenskih telic in ž.r. rejca za nakazilo regresa.
Priloge k zahtevku: Račun o nakupu plemenskih telic
na katerem mora biti razvidno ime živali, ušesna številka,
razred kvalitete, teža v kg in cena. Priloga zahtevka je fotokopija Potrdila o osemenitvi plemenske telice. Regres lahko
uveljavi ŽVZ za prodane plemenske telice rejcem iz območja
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Občine Gornja Radgona, na podlagi računa in ustrezne
dokumentacije v primeru, da je pri prodaji rejcem odbitna
postavka v višini pripadajočega občinskega regresa.
Rok za vložitev zahtevkov je do 30. 11. za tekoče leto
oziroma do porabe razpoložljivih sredstev za navedeni namen.
2. Regres za prvesnice – v A kontroli
Pogoji: Regres pripada lastniku krave – prvesnice v A
kontroli, ki so ocenjene s strani strokovne službe ŽVZ za
Pomurje Murska Sobota. Žival mora biti ocenjena, da je
primerna za nadaljnjo rejo, oštevilčena z življenjsko številko
in da je tri mesece po telitvi. Rejec živali mora prvesnico
prijaviti področnemu mlečnemu kontrolorju. Rejec mora imeti
stalno bivališče na območju Občine Gornja Radgona.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži rejec živali na naslov
Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo
in kmetijstvo, iz katerega je razvidno točen naslov rejca,
število prvesnic v A kontroli, življenjska številka živali in št.
ž.r. za nakazilo regresa. K zahtevku mora biti priložena fotokopija izvršene zadnje kontrole – kontrolni list za posamezno prvesnico.
Zahtevek rejca se preveri na podlagi evidenčnega seznama s strani selekcijske službe ŽVZ, ki izdela seznam za
prvesnice na podlagi ocenjevalnega zapisnika za posameznega rejca in žival za območje Občine Gornja Radgona.
Selekcijska služba posreduje pristojnemu organu občine
seznam za prvo polletje do 30. 6. in za drugo polletje do
25. 11. za tekoče leto.
Rok za vložitev zahtevka je za I. polletje 30. 6. in
II. polletje 30. 11. za tekoče leto.
3. Regres za nakup plemenskega materiala v prašičjereji
Pogoji: Rejec, kupec mora imeti v hlevu že najmanj
8 kom plemenskih svinj. Regresira se breja mladica (vsaj
60 dni) s pedigrejem, linija 12 ali 21 ter čistopasemske
mladice linije 11. Regresira se plemenski merjasec z direktnim testom ali testiranih staršev. Plemenske živali morajo biti
vzrejene v potrjenih selekcijah, razmnoževalnih farmah ali
rejskih središčih. Dokument o izpolnjevanju pogojev izda
živinorejski-veterinarski zavod. Rejec mora imeti stalno bivališče na območju Občine Gornja Radgona.
Vloga, zahtevek: Zahtevek za regres vloži rejec – kupec na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za
gospodarstvo in kmetijstvo. Zahtevek vsebuje točen naslov
rejca, kupca plemenske živali, število kupljenih živali, izračunano višino regresa in št. ž.r. rejca za nakazilo regresa.
Priloge zahtevka: Račun o nakupu plemenskih živali,
izjavo o vhlevljenju in reji najmanj 8 kom plemenskih živali.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 11. v tekočem letu
oziroma do porabe razpoložljivih sredstev za navedeni namen.
4. Sofinanciranje pospeševanja in zdravstvene preventive v čebelarstvu
Pogoji: Čebelarsko društvo s sedežem na območju
Občine Gornja Radgona, katerega člani opravljajo dejavnost
čebelarstva na področju Občine Gornja Radgona izdela
ovrednoten program investicij in aktivnosti v skladu z nameni
opredeljenimi v tretjem členu tega pravilnika, ki ga podpiše
odgovorna oseba društva in kateremu so priložene ustrezne
listine kot so program zdravstvenega varstva, ocena sanitarno tehničnih pogojev, investicijski elaborati in drugo.
Čebelarsko društvo lahko v zahtevku za sofinanciranje
čebelarstva in v prilogah upošteva izključno svoje člane, ki
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opravljajo dejavnost čebelarstva na teritoriju Občine Gornja
Radgona.
Vloga, zahtevek: se posreduje na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Vlogo obravnava odbor za kmetijstvo in turizem ter pripravi
predlog za sofinanciranje programa. Odobritev in nakazilo
sredstev sofinanciranja programa se izvede s sklepom župana Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 6. v tekočem letu.
5. Analize vzorcev krme
Pogoji: Po programu kmetijske svetovalne službe se
pripravijo vzorci krme za analizo (odredi se vrsta in število
vzorcev) za kmetovalca, ki analizo tudi naroči. Tako izdelani
program analiz za kmetovalca kmetijsko svetovalna služba
posreduje v vednost na naslov Občine Gornja Radgona,
pristojnemu organu za gospodarstvo in kmetijstvo.
Upravičenci do sofinanciranja analize krme so fizične
osebe – kmetovalci s stalnim bivališčem na območju Občine
Gornja Radgona.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži naročnik – kmetovalec
na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo iz katerega je razvidno točen naslov,
vrsta in število vzorcev analize krme in št. ž.r. naročnika. K
zahtevku mora biti priložen račun za opravljanje analize krme.
Rok za vložitev zahtevka: sprotno za opravljene analize
oziroma najkasneje do 30. 11. za tekoče leto.
B) RASTLINSKA PROIZVODNJA
1. Analiza vzorcev zemlje
Pogoji: Po programu kmetijske svetovalne službe se
opravlja analiza vzorcev zemlje v rastlinski proizvodnji pri
investicijah obnove ali novo zasaditev trajnih nasadov in pri
urejanju zemljišča agromelioracije – male melioracije. Program analiz za kmetovalce kmetijska svetovalna služba posreduje v vednost na naslov Občine Gornja Radgona, pristojnemu organu za gospodarstvo in kmetijstvo. Naročnik
analiz je investitor – kmetovalec.
Upravičenci do regresa so fizične osebe s stalnim bivališčem na območju Občine Gornja Radgona oziroma fizične
osebe od drugod, če imajo v posesti kmetijska zemljišča na
območju Občine Gornja Radgona in je predvideno večje
investicijsko vlaganje na teh površinah.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži investitor – kmetovalec
na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo, iz katerega je razvidno točen naslov, vrsta in število vzorcev opravljene analize zemlje, parc.
št. in k.o. zemljišča, na katerem se opravlja analiza in št. ž.r.
za nakazilo sredstev.
K zahtevku mora biti priložen račun za opravljeno analizo zemlje.
Rok za vložitev zahtevka sprotno za opravljeno analizo
oziroma najkasneje do 30. 11. za tekoče leto.
2. Regresiranje nakupa trsnih cepljenk
Pogoji: Do regresa so upravičeni vinogradniki, fizične
osebe ali pravne osebe z zaposlenimi do 30 oseb, ki obnavljajo oziroma zasadijo najmanj 500 trsov in že posedujejo
vinograd najmanj 0,20 ha ali na novo urejajo vinograd površine najmanj 0,20 ha oziroma zasadijo najmanj 1000 trsov.
Upravičenci regresa morajo biti vpisani v register vinogradnikov pri UE Gornja Radgona. Regresirajo se trsne cepljenke,
zasajene na območju Občine Gornja Radgona.
Regresira se le kakovostni material in že uveljavljena
sorta vinske trte.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži vinogradnik fizična oseba ali pravna oseba na naslov Občine Gornja Radgona –
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pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo, iz katerega je
razvidno naslov upravičenca, število kupljenih trsnih cepljenk, površina v ha, parcelna številka in k.o. vinograda ter
leto zasaditve. K zahtevku mora biti priložen račun, certifikat
o kakovosti materiala, pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe ter izjava o posedovanju vinograda ali na novo
urejenega vinograda, ki so v skladu z določili tega pravilnika.
Fizične osebe s stalnim bivališčem izven območja občine in urejajo vinograd na območju občine, priložijo posestni
list in mapno kopijo o površini vinograda, za katerega uveljavljajo regres.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 8. za tekoče leto.
3. Sadjarstvo in drugi trajni nasadi
Finančne intervencije ali spodbude se lahko uveljavijo
na podlagi programa, ki ga pripravi kmetijska svetovalna
služba.
Odbor za kmetijstvo na podlagi programa pripravi predlog razdelitve možnih finančnih sredstev v te namene za
tekoče leto.
Pogoji: do regresa so upravičene fizične osebe ali pravne osebe z zaposlenimi do 30 oseb, ki obnavljajo oziroma
na novo urejajo intenzivni trajni nasad in zasadijo najmanj:
400 sadik jablan, 350 sadik hrušk, 100 sadik sliv ali orehov, češenj ali višenj, 160 sadik breskev ali marelic.
Regresirajo se sadike, zasajene na območju Občine
Gornja Radgona. Regresira se le kakovostni material in že
uveljavljene sorte sadik.
Vloga, zahtevek: Vlogo vloži fizična oseba ali pravna
oseba na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ
za gospodarstvo in kmetijstvo, iz katerega je razviden naslov
upravičenca, število kupljenih sadik, parc.št. in k.o. trajnega
nasada in leto zasaditve. K zahtevku mora biti priložen račun, certifikat o kakovosti sadike ter pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe.
Fizične osebe s stalnim bivališčem izven območja in
urejajo trajni nasad na območju občine, priložijo posestni list
in mapno kopijo za površine trajnega nasada, za katerega
uveljavljajo regres.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 11. za tekoče leto.
4. Strniščni posevki
Pogoji: Upravičenci do regresa so fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem in za kmetijske površine na območju
Občine Gornja Radgona. Regresira se do 50% tržne cene
kupljenega kvalitetnega semenskega materiala za strniščni
posevek.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži fizična oseba kmetovalec za površine in kupljeni semenski material na naslov
Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo
in kmetijstvo, iz katerega je razvidno naslov upravičenca,
površine v ha posejane s strniščnim posevkom, količino in
vrsto kupljenega semena in št. ž.r. za nakazilo regresa. K
zahtevku mora biti priložen račun o nakupu semena.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 8. za tekoče leto.
5. Regresiranje dosajevanje in obnova travnikov
Pogoji: Upravičenci do regresa so fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem in za dosajevanje – obnova travnikov
na območju Občine Gornja Radgona. Program dosajevanje
in obnova travnikov pripravi kmetijsko svetovalna služba, ki
ga za posamezne kmetovalce posreduje v vednost na naslov
Občine Gornja Radgona, pristojnemu organu za gospodarstvo in kmetijstvo. Regresira se do 50% tržne cene kupljenega kvalitetnega travnega semena.
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Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži kmetovalec – upravičenec do regresa na naslov Občine Gornja Radgona –
pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo. Zahtevek mora vsebovati točen naslov upravičenca, površino travnika v
ha parc. št. k.o. na katerem je bilo opravljeno dosejevanje
ali obnova. K zahtevku mora biti priložen račun o nakupu
semena.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 8. za tekoče leto.
6. Apnenje tal
Pogoji: Upravičenci do regresa so fizične osebe s stalnim bivališčem in za apnenje tal kmetijskih površin na območju Občine Gornja Radgona. Za posameznega upravičenca – kmeta se za tekoče leto pripravi program apnenja
tal do največ 4 ha. Program pripravi kmetijska svetovalna
služba za kmetovalce na območju občine in pri tem mora
upoštevati celotno območje občine in temu primerno porazdelitev upravičencev.
Tako izdelan program kmetijska svetovalna služba posreduje v vednost na naslov Občine Gornja Radgona, pristojnemu organu za gospodarstvo in kmetijstvo.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži kmetovalec – upravičenec na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ
za gospodarstvo in kmetijstvo. Zahtevek mora vsebovati točen naslov upravičenca, površine kmetijskega zemljišča v
ha na katerih se je izvedlo apnenje tal, parc. št. k.o. zemljišča in količina apnenca v kilogramih. K zahtevku mora biti
priložen račun za nakup apnenca.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 11. za tekoče leto.
7. Sofinanciranje usposabljanja kmetijskih zemljišč –
male melioracije
Pogoji: Upravičenci sredstev za sofinanciranje izvedbe
male melioracije so fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem in za usposabljanje kmetijskih zemljišč na območju
Občine Gornja Radgona. Za upravičence kmetovalce, ki
bodo izvajali investicijo usposabljanja zemljišč kmetijska svetovalna služba pripravi program in obseg predvidenih del, ki
opraviči namenska vlaganja. Tako izdelan program kmetijska svetovalna služba posreduje v vednost na naslov Občine
Gornja Radgona, pristojnemu organu za gospodarstvo in
kmetijstvo.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži upravičenec – kmetovalec na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za
gospodarstvo in kmetijstvo. Zahtevek mora biti strokovno
potrjen s strani kmetijske svetovalne službe. Odobritev in
nakazilo sredstev, sofinanciranje programa se izvede s sklepom župana Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 11. za tekoče leto.
8. Sofinanciranje zavarovanja posevkov in plodov
Pogoji: Upravičenci do regresa zavarovanja za kmetijske posevke in pridelke so fizične osebe – kmetje s stalnim
bivališčem na območju Občine Gornja Radgona. Upravičenci morajo imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovalno družbo,
ki je sklenila pogodbo o sofinanciranju paketnega zavarovanja z občino Gornja Radgona. Paketno zavarovanje se sklepa in zaključi do konca meseca maja za tekoče leto.
Vloga, zahtevek: Vlogo – račun za koristnika vloži zavarovalna družba v obsegu priznanega pogodbenega regresa
za tekoče leto. K računu mora biti priložena fotokopija sklenjene zavarovalne police za posameznega upravičenca –
kmetovalca.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 6. za tekoče leto.

Stran

3344 / Št. 24 / 17. 3. 2000

C) STROKOVNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA
1. Strokovno izobraževanje za potrebe kmetijstva
Pogoji: Organizator strokovno izobraževalnih nalog
(kmetijska svetovalna služba, aktivi, krožki, društva...) s področja kmetijstva pripravi ovrednoteni program izobraževanja, ki ga posreduje na naslov Občine Gornja Radgona,
pristojnemu organu za gospodarstvo in kmetijstvo. V programu izobraževanja in aktivnostih mora opredeliti namen in
vsebino izobraževanja ter seznam udeležencev iz področja
Občine Gornja Radgona.
Vloga, zahtevek Organizator programa izobraževanja
za potrebe kmetijstva vloži vlogo na naslov Občine Gornja
Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Odobritev in nakazilo sredstev se izvede s sklepom župana
Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka: je do 30. 11. za tekoče leto
oziroma do porabe predvidenih sredstev.
2. Delovanje združenj, aktivov, društev s področja kmetijstva
Pogoji: Združenja, aktivi in društva, ki imajo sedež in
delujejo na območju Občine Gornja Radgona so upravičena
do sredstev za sofinanciranje njihovega delovanja, oziroma
realizacije letnih programov dela. Vlogo z ovrednotenim programom predložijo pristojnemu organu za gospodarstvo in
kmetijstvo Občine Gornja Radgona.
Odobritev in nakazilo sredstev se izvede s sklepom
župana Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka je do 30. 11. za tekoče leto
oziroma do porabe predvidenih sredstev.
5. člen
V skladu s 27. členom statuta Občine Gornja Radgona
in 63. členom poslovnika občinskega sveta ter na podlagi
vsakoletnega odloka o proračunu pripravi odbor za kmetijstvo in turizem finančno ovrednoten program intervencij v
kmetijstvu za tekoče leto v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
Ovrednoteni program finančnih intervencij v kmetijstvu
se v skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika objavi s sklepom župana kot razpis v javnih občilih (glasilih) in na krajevno običajen način.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 32001-3/2000-23
Gornja Radgona, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

HRPELJE-KOZINA
1094.

Odlok o spremembi območja naselij Ocizla in
Klanec pri Kozini

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
5/90) in 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic
ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.

Uradni list Republike Slovenije
11/80) ter 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina
na 11. redni seji dne 28. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselij Ocizla in Klanec
pri Kozini
1. člen
S tem odlokom se spremenita območji naselij Ocizla in
Klanec pri Kozini.
2. člen
Območji naselij Ocizla in Klanec pri Kozini se spremenita tako, da se naselju Ocizla priključi del naselja Klanec pri
Kozini, tako da naselje Ocizla sestavljajo naslednji statistični
okoliši: 213300 in 213402. Naselji Ocizla in Klanec pri
Kozini ohranita svoji šifri in imeni.
3. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev potekajo
po parcelnih mejah in sicer od z.p. (cesta) 6146 po mejah z.
parcel 3125/2, 3125/4 in 3125/3. Te parcele pripadajo
naselju Ocizla in so prikazane v osnovnem kartografskem
prikazu Registra območij teritorialnih enot (ROTE) v merilu
1:5000. Oštevilčba v okviru teh naselij pa je prikazana v
osnovnem kartografskem prikazu Evidence hišnih številk
(EHIŠ) v merilu 1:5000. Kartografski prikaz ROTE in EHIŠ,
s prikazom spremenjenih območij naselij Ocizle in Klanca
pri Kozini, je sestavni del odloka.
4. člen
Spremembo območja naselij evidentira Območna Geodetska uprava Koper – izpostava Sežana v ROTE in EHIŠ.
Kopijo izseka lahko dobijo vsi zainteresirani uporabniki na
Območni Geodetski upravi Koper, izpostava Sežana. Območna Geodetska uprava Koper – izpostava Sežana izdela
za vse zainteresirane uporabnike seznam hišnih številk starega in novega stanja. Območna Geodetska uprava Koper –
izpostava Sežana je dolžna preoštevilčiti hišne številke s
spremenjeno pripadnostjo naselju v roku enega meseca ter
poskrbeti za izvedbo označitve stavb v roku treh mesecev po
uveljavitvi spremembe.
5. člen
Stroški novih tablic s hišno številko so stroški občinskega proračuna. Lastniki oziroma upravljalci stavb so dolžni
zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Pristojni organ upravne enote izvede vse spremembe v
registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev
po uveljavitvi spremembe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 251/00
Hrpelje-Kozina, dne 28. februarja 2000.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Vojko Mahnič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1095.

Odlok o merilih za določanje plačil in načinu
izvajanja socialno-varstvene storitve “pomoč
družini na domu”

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. od 72/93 do 10/98), 43. in 100. člena
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92),
6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 11. redni
seji dne 28. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja
socialno-varstvene storitve “pomoč družini na
domu”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in uveljavljanje
pravice do pomoči družini na domu v Občini Hrpelje-Kozina.
2. člen
Javno službo za socialno-varstveno storitev (v nadaljnjem besedilu: storitev) pomoči družinam na domu lahko
opravljajo javni socialno-varstveni zavodi na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju in druge pravne osebe oziroma
zasebniki, v skladu s predpisanimi standardi in normativi na
podlagi koncesije, ki jo podeli občinski upravni organ.
3. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca
v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna služba oceni, da pomoč na domu nadomesti institucionalno varstvo.
4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno;
– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi
invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov
I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni
za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo;
– družine s kronično bolnimi otroki ali otroki z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev
nadomešča institucionalno varstvo.
5. člen
Občina Hrpelje-Kozina sklene z izvajalcem pogodbo o
izvajanju storitev, medsebojnih obveznostih in pravicah.
6. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do storitev na domu
se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega
zastopnika. Po uradni dolžnosti ga začne Center za socialno
delo, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi
storitev.
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II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
7. člen
Socialna oskrba družini na domu obsega naslednje
vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Kot gospodinjska pomoč se šteje:
– vzdrževanje stanovanjskega prostora, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, pomivanje posode, kurjava, druga
dela po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene se šteje:
– pomoč pri oblačenju, pomoč pri hranjenju, pomoč
pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov se šteje:
– družabništvo, preprečevanje osamljenosti, pomoč za
samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in
sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njihove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih storitev glede na specifike koristnikov določi socialna delavka, ki posamezni primer
obravnava.
III. PLAČILO STORITEV
8. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na
domu, ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve socialne
oskrbe na domu obsega vse stroške, razen stroškov za
investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah. Izhodiščno vrednost urne
postavke na predlog Centra za socialno delo Sežana določi
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina, cene pa se usklajujejo
z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu objavljenega v Uradnem listu RS. Uskladitev opravi
Center za socialno delo Sežana ob koncu vsakega trimesečja oziroma v naslednjem mesecu po tem, ko se vrednost
koeficienta dvigne za 5% in več.
Vrednost urne postavke za opravljeno storitev znaša
1.250 SIT /uro (bruto).
IV. VIŠINA PLAČILA STORITVE
9. člen
Višina prispevka plačila pomoči na domu je odvisna od
materialnega stanja upravičenca in zavezancev. Materialno
stanje upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako, da se v
dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po zakonu o socialnem varstvu.
10. člen
Storitev socialne oskrbe na domu je v celoti brezplačna
za naslednje skupine upravičencev:
– upravičenci denarnega dodatka, kot edinega vira preživljanja po zakonu o socialnem varstvu,
– upravičenci denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
– upravičenci nadomestila za invalidnost po zakonu o
družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih
oseb (Uradni list SRS, št. 41/83),
– upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za nego po
zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94 in 73/95).
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11. člen
Višino plačila upravičenca ali zavezanca se določi z
odločbo o upravičenosti na podlagi lestvice:
Znaša % olajšave
1. če ugotovljeni dohodki ne dosegajo 50%
povprečno neto plače vseh zaposlenih v RS
v preteklem letu
85%
2. če ugotovljeni dohodki dosegajo 50–65%
povprečno neto plače vseh zaposlenih v RS
v preteklem letu
75%
3. če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 65–80%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS
v preteklem letu
65%
4. če ugotovljeni dohodki znašajo nad 80-100%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS
v preteklem letu
50%
5. če ugotovljeni dohodki znašajo nad 100-125%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS
v preteklem letu
35%
6. če ugotovljeni dohodki znašajo nad 125-150%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS
v preteklem letu
15%
7. če ugotovljeni dohodki znašajo nad 150%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS
v preteklem letu
0%
Ne glede na določila, se lahko v izjemnih primerih pri
določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki
odražajo dejanski socialni položaj družine in določi:
– višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj družine boljši kot izhaja iz njenega izkazanega dohodka,
– nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
Na podlagi odločbe o upravičenosti se upravičencu ali
drugemu zavezancu izstavi račun.
12. člen
Dohodke upravičenca ali zavezanca določajo vsi dohodki in osebni prejemki, ugotovljeni na način kot določa
zakon o socialnem varstvu za upravičence do denarnega
dodatka.
13. člen
V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je
opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,
ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma
oproščen storitev, le če pristane na zemljiško-knjižno zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom oprostitve.
Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi občina sama na
podlagi predloga Centra za socialno delo.
14. člen
Če se dohodki ali socialne razmere v družini upravičenca ali zavezancev v času nudenja storitve bistveno spremenijo, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje.
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali so zavezanci
dolžni v 15 dneh sporočiti izvajalcu javne službe.
Upravičencu ali zavezancu, ki ne ravna v skladu z določili drugega odstavka tega člena, se razlika zaradi prenizkega plačila, poračuna od dneva spremembe dejstev in okoliščin z zakonitimi obrestmi, naslednji mesec po ugotovitvi
navedenih dejstev in okoliščin.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
Med upravičencem in izvajalcem (Center za socialno
delo Sežana) se sklene pogodba o načinu in trajanju izvajanja storitve ter plačilu storitve, pri čemer pa se upravičenca
opozori na vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega
odloka.
16. člen
Upravičenec izgubi pravico do storitev pomoči na
domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če se zanj najde druga ustrezna oblika oskrbe in
– če ne plača po pogodbi izvršenih storitev.
17. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca
evidentirajo pri Centru za socialno delo Sežana. Evidenca
pomoči na domu obsega:
– evidenco dogovorov,
– evidenco opravljenih storitev,
– evidenco izvajalcev storitev in
– evidenco opravljenih poti.
V. JAVNO POOBLASTILO
18. člen
Za opravljanje javne službe “Pomoč na domu“ za zbiranje podatkov, izdajo odločbe na 1. stopnji in vodenje evidence socialnega položaja upravičencev ali zavezancev Občine Hrpelje-Kozina pooblašča pogodbenega izvajalca. O
pritožbah zoper odločbe odloča župan Občine Hrpelje-Kozina.
Izvajalec javne službe izbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke vsebovane v
evidencah, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91)
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
19. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi. Če pristojni organ
ugotovi neresničnost podatkov, določi polno plačilo storitve
za celotno obdobje izvajanja storitve.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Do oddaje koncesije se s Centrom za socialno delo
sklene neposredna pogodba.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 252/00
Hrpelje-Kozina, dne 28. februarja 2000.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Vojko Mahnič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

JESENICE
1096.

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za
leto 2000

Na podlagi 7. in 12. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 20. člena popravka o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 16/87) ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96,
37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice
na 15. seji dne 24. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2000
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2000.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ke se izračunava po JUS U. C. 2. 100 za
III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12.
1999 119.500 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Jesenice za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo 15.170 SIT na m2 koristne stanovanjske
površine.
Za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi (vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) 6.830
SIT/m2,
Za komunalne objekte in naprave kolektivne (skupne)
rabe (ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje)
8.340 SIT/m2.
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v
odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 7% do 9%, ki obsega: mesto Jesenice,
zahodno od potoka Ukova in severno od železniške proge
Ljubljana–Jesenice–Beljak, Mejni plato Karavanke, Počivališče Jesenice in Plavški travnik I. in II.
II. območje od 6% do 8%, ki obsega: druga naselja
mesta Jesenice ter primestna naselja: Podmežakla, Slovenski Javornik, Koroška Bela, Hrušica in Blejska Dobrava.
III. območje od 4% do 6,5%, ki obsega: mesto Jesenice med reko Savo Dolinko in Železniško progo Jesenice–
Nova Gorica, naselje Podkočna ter primestna naselja Kočna, Lipce in Potoki.
IV. območje od 2,5% do 5%, ki obsega: vsa druga
območja Občine Jesenice, ki niso opredeljena v območjih
I., II. in III.
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5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na podlagi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Jesenice za leto 1999 (Uradni list RS, št. 23/99).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 012-2/000
Jesenice, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

1097.

Program priprave zazidalnega načrta “Za
štreko–Straža”

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96,
2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice, na
15. seji dne 24. 2. 2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta “Za štreko–Straža”
1. UVOD
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema zazidalnega načrta “Za štreko – Straža” (v nadaljevanju: ZN), subjekti,
ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki
za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za
pripravo ZN.
2. OBMOČJE UREJANJA ZN
2. člen
Po veljavnem družbenem planu Občine Jesenice za
obdobje od 1986 do 2000 (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list
RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99)
ter urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št.
107/99) je območje Za štreko – Straža označeno z oznako
J2/S12/3 in je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta
Za štreko – Straža. Predvidena je izdelava programske zasnove in izdelava variantnih rešitev urejanja predmetnega
območja v okviru posebnih strokovnih podlag.
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Območje ZN Za štreko – Straža je na jugu omejeno s
traso železniške proge Jesenice–Ljubljana in pobočjem hriba Straža, na severu meja poteka po meji med katastrskima
občinama Jesenice in Javorniški rovt, na zahodu se zaključuje tik ob objektu Valjarne, na vzhodu pa se prične ob
zaključku stanovanjskega naselja na Tomšičevi ulici. Površina območja, ki ga ureja ZN znaša približno 34.442 m2.
3. OSNOVE ZA PRIPRAVO
3.1. Naročnik in izdelovalec ZN
3. člen
Naročnika in soinvestitorja ZN sta Občina Jesenice,
C. m. Tita 78, Jesenice in ŽJ Meting, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice.
Izdelovalec ZN bo izbran kot najugodnejši na podlagi
izdelane ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbor izvajalca za izdelavo ZN, ki ga bo pripravila in izvedla občina
upoštevaje določila zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97).
3.2. Zakonske podlage in obseg priprave ZN
Pri izdelavi ZN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilo vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine ter
predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava ZN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela
(odlok z ustrezno obrazložitvijo, strokovnimi podlagami, utemeljitvami, opisi, pojasnili in podobno) in grafičnega dela v
fazi osnutka, predloga in končnega elaborata ZN.
V postopku bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ZN so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in
dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88 ter Uradni list RS,
št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99),
– odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni
list RS, št. 107/99),
– posebne strokovne podlage za Urbanistično zasnovo
mesta Jesenice; Urbanistični inštitut RS; 1994/99,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),
– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jesenice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,
– energetska zasnova Občine Jesenice; POP, d.o.o.,
Velenje; avgust 1999;
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– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske št. 1/85 in
2/87),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve obravnavanih in sosednjih območij, prometne rešitve...).
S postopkom sprejema ZN se obenem predhodno izdela in sprejme tudi programska zasnova za predmetni ZN.
Kot prva faza izdelave osnutka ZN se izdelajo posebne
strokovne podlage, ki morajo obvezno vključevati: geološko
raziskavo terena, variantne rešitve pozidave, pri čemer se ne
priporoča gradnja objektov višjih od pritličja, nadstropja in
izkoriščenega podstrešja, prometno ureditev območja, zagotovitev lokacije za občasno oskrbo območja. pri izdelavi
posebnih strokovnih podlag je potrebno upoštevati tudi funkcionalno povezanost s sosednjimi območji (npr. rekreacija
na Straži, prometna povezava s Cesto Borisa Kidriča).
4. PRIPRAVA ZN
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo
osnutka ZN
4. člen
Izdelovalec ZN bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred začetkom priprave osnutka ZN podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike
in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom
izdelave osnutka ZN podati mnenja ali pogoje
Pred začetkom priprave ZN morajo v skladu s 35.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje oziroma mnenja za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Infrastruktura,
Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, Bled,
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– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JEKO-IN, d.o.o., C.m. Tita 51, Jesenice,
– Slovenske železarne, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana,
– ŽJ Meting, d.o.o, Cesta železarjev 8, Jesenice,
– Krajevna skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela,
Kidričeva 37c, Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi od drugih organov in organizacij, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Če kateri od navedenih organov in organizacij v 30
dneh od prejema vloge ne poda pogojev, se bo štelo, da
pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
4.3. Izdelava osnutka ZN
Na podlagi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev
organov in organizacij, navedenih v predhodni točki tega
programa, bo izdelovalec ZN pripravil osnutek ZN.
Osnutek ZN bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami, ponazoritvami in utemeljitvami določil ZN ter pogoje organov in
organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN
in TTN v merilu 1:5000 in podrobnejše urejanje v večjem
merilu 1:1000, 1:500, detajli,
3. osnutek odloka o ZN z vsebino, kot jo določa zakon
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilo
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov.
5. SPREJEMANJE ZN
5.1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN
5. člen
Ko Občinska uprava občine Jesenice ugotovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine opredeljene v zakonu o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilu o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov predlaga županu, da osnutek ZN javno
razgrne.
5.2. Javna razgrnitev osnutka ZN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor župan Občine Jesenice sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN, ki se objavi
v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice
in sedežu tangirane krajevne skupnosti ter traja 30 dni od
dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
V času javne razgrnitve Občinska uprava občine Jesenice in ŽJ Meting organizirata javno obravnavo v tangirani
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krajevni skupnosti. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno običajen, primeren način.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne in
ustne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
V času javne razgrnitve se osnutek ZN posreduje v
obravnavo pristojnemu odboru občinskega sveta in Občinskemu svetu občine Jesenice.
5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Po javni razgrnitvi bo izdelovalec ZN zbrane pripombe
in predloge strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna
stališča z opredelitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.
Župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč,
zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času
javne razgrnitve in javnih obravnav.
5.4. Priprava usklajenega predloga ZN
Na podlagi stališč župana do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec ZN osnutek ZN
dopolnil v predlog ZN.
Predlog ZN bo vseboval enake sestavine kot osnutek
ZN s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi
upoštevanja pripomb in predlogov k osnutku ZN vseboval
tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k ZN.
5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja
k predlogu ZN
Na usklajeni predlog ZN bo izdelovalec ZN pridobil
soglasja pristojnih organov in organizacij.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogu ZN naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Infrastruktura,
Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
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– JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij
o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve,
se bo štelo, da s predlogom ZN soglaša.
5.6. Sprejetje odloka o ZN
Župan bo usklajen predlog ZN s pridobljenimi soglasji
organov in organizacij posredoval v sprejetje Občinskemu
svetu občine Jesenice.
Ta ga sprejme z odlokom, odlok se objavi v Uradnem
listu RS.
6. ROKI ZA PRIPRAVO ZN
6. člen
ZN bomo pripravljali v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca v roku 60 dni od sprejetja programa
priprave,
– priprava posebnih strokovnih podlag v štirih mesecih
po sklenitvi pogodbe,
– obravnava in potrditev posebnih strokovnih podlag s
strani občinske uprave, Metinga ŽJ in pristojnega odbora
občinskega sveta najkasneje v enem mesecu po predaji
gradiva,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka
ZN v 14 dneh po potrditvi posebnih strokovnih podlag,
– pridobitev pogojev za pripravo osnutka ZN 30 dni po
posredovanju gradiva,
– osnutek ZN v enem mesecu po preteku roka za
izdajo pogojev oziroma soglasij organov in organizacij,
– javna razgrnitev in obravnave osnutka ZN 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav 21 dni po zaključku javne razgrnitve,
– župan Občine Jesenice zavzame stališča do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav,
– na podlagi stališč župana se osnutek ZN dopolnjen v
predlog ZN pripravi v enem mesecu,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v
30 dneh po prejemu usklajenega predloga ZN.
– Občinski svet občine Jesenice sprejeme odlok o
ZN,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. FINANCIRANJE PRIPRAVE ZN
7. člen
Sredstva za pripravo ZN se zagotavljajo v proračunu
Občina Jesenice, iz postavke urbanizem ter finančnem planu Metinga ŽJ.
8. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE ZN
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Jesenice.
Št. 352-4/00
Jesenice, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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Program priprave zazidalnega načrta “Uprava
železarne”, zazidalnega načrta “Toplarna”,
zazidalnega načrta “Jeklarna – zahod”,
zazidalnega načrta “Jeklarna – vzhod”,
zazidalnega načrta “Žebljarna”, zazidalnega
načrta “Kolodvor”

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96,
2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na
15. seji dne 24. 2. 2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta “Uprava železarne”,
zazidalnega načrta “Toplarna”, zazidalnega
načrta “Jeklarna – zahod”, zazidalnega načrta
“Jeklarna – vzhod”, zazidalnega načrta
“Žebljarna”, zazidalnega načrta “Kolodvor”
1. UVOD
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema naslednjih
zazidalnih načrtov “Uprava Železarne”, “Toplarna”, “Jeklarna – zahod”, “Jeklarna – vzhod”, “Žebljarna” in “Kolodvor”
(v nadaljevanju: ZN), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki
jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave
ZN ter sredstva, potrebna za pripravo ZN.
2. OBMOČJE UREJANJA ZN
2. člen
Po veljavnem družbenem planu Občine Jesenice za
obdobje od 1986 do 2000 (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list
RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99)
ter urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št.
107/99) je območje zahodnega dela opuščenih zemljišč
Železarne Jesenice, ki zajema naslednja območja urejanja:
– Uprava Železarne z oznako J2/C9,
– Jeklarna – zahod z oznako J2/M1,
– Žebljarna z oznako J2/P6,
za katere je previdena izdelava zazidalnih načrtov.
Poleg tega predmetno območje zajema še naslednja
območja urejanja:
– Toplarna z oznako J2/O3,
– Jeklarna – vzhod z oznako J2/M2,
– Kolodovor J2/P7,
za katere je v osnutku sprememb in dopolnitev družbenega plana Občine Jesenice, dopolnitev 1999 predvidena
sprememba urejanja iz prostorsko ureditvneih pogojev v
zazidalni načrt.
Območje vseh ZN je na sever omejeno z regionalno
cesto Cesta železarjev, na jugu z reko Savo, na zahodu z
železniško progo Jesenice–Nova Gorica in na vzhodu s
kompleksom Rotomatike in deponije starega železa. Površina območja, ki ga urejajo vsi ZN znaša približno 193.402 m2.
Predvidena je izdelava programskih zasnov predmetnih
območij urejanja v okviru posebnih strokovnih podlag.
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Postopek priprave in sprejemanja predmetnih ZN poteka istočasno, vendar se v izrednih primerih dopušča možnost izločitve posameznega območja, zaradi hitrejšega sprejema ZN.
3. OSNOVE ZA PRIPRAVO
3.1. Naročnik in izdelovalec ZN
3. člen
Naročnika in soinvestitorja ZN sta Občina Jesenice,
C. m. Tita 78, Jesenice in družbe Slovenskih železarn.
Izdelovalec ZN bo izbran kot najugodnejši na podlagi
izdelane ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbor izvajalca za izdelavo vseh ZN, ki ga bo pripravila in izvedla
občina upoštevaje določila zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97).
3.2. Zakonske podlage in obseg priprave ZN
Pri izdelavi ZN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlagi in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št.
59/96),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine ter
predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava ZN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela
(odlok z ustrezno obrazložitvijo, strokovnimi podlagami, utemeljitvami, opisi, pojasnili in podobno) in grafičnega dela v
fazi osnutka, predloga in končnega elaborata ZN.
V postopku bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ZN so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in
dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88 ter Uradni list RS,
št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99),
– odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni
list RS, št. 107/99),
– posebne strokovne podlage za urbanistično zasnovo
mesta Jesenice; Urbanistični inštitut RS; 1994/99,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),
– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jesenice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,
– energetska zasnova Občine Jesenice; POP, d.o.o.,
Velenje; avgust 1999;
– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske št. 1/85 in
2/87),
– rezultate urbanistične delavnice o sanaciji območja
železarne in integraciji opuščenih zemljišč železarne v mestni razvoj; Urbanistični inštitut RS; december 1996,
– dostop do opuščenih zemljišč Železarne Jesenice –
idejne variante rešitve, Planing, d.o.o. Križe; november 1999,
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– študijo inventarizacija obstoječega stanja in opis VG
problematike Save Dolinke skozi Jesenice; Vodnogospodarski inštitut Ljubljana; 1999,
– kolesarske povezave v občinah Jesenice in Žirovnica
– Strokovne podlage za načrtovanje kolesarskih poti; Urbanistični inštitut RS; december 1998,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve obravnavanih in sosednjih območij, prometne rešitve...).
S postopkom sprejema ZN se obenem predhodno izdela in sprejme tudi programska zasnova za predmetne ZN.
Kot prva faza izdelave osnutkov ZN se izdelajo posebne strokovne podlage, ki morajo obvezno vključevati: prometno ureditev, kolesarsko pot, infrastrukturne vode, ureditev obrežja Save, pri izdelavi posebnih strokovnih podlag je
potrebno upoštevati tudi funkcionalno povezanost s sosednjimi območji. Glede na to, da za obsežne proste površine
ni znanega investitorja, se predvidi le gostota pozidave,
namembnost je določena v okviru Urbanistične zasnove mesta Jesenice.
4. PRIPRAVA ZN
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo
osnutkov ZN
4. člen
Izdelovalec ZN bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred začetkom priprave osnutkov ZN podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom
izdelave osnutkov ZN podati mnenja ali pogoje
Pred začetkom priprave ZN morajo v skladu s
35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor pogoje oziroma mnenja za njegovo pripravo podati
naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 56. Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura,
Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana,
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– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice,
– Slovenske železarne, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana,
– Energetika, d.o.o, Cesta železarjev 8, Jesenice,
– Meting – Želazarna Jesenice, d.o.o, Cesta železarjev 8, Jesenice,
– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi od drugih organov in organizacij, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Če kateri od navedenih organov in organizacij v
30 dneh od prejema vloge ne poda pogojev, se bo štelo, da
pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
4.3. Izdelava osnutkov ZN
Na podlagi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev
organov in organizacij, navedenih v predhodni točki tega
programa, bo izdelovalec ZN pripravil osnutke ZN.
Osnutki ZN bodo vsebovali:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami, ponazoritvami in utemeljitvami določil ZN ter pogoje organov in
organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN
in TTN v merilu 1:5000 in podrobnejše urejanje v večjem
merilu 1:1000, 1:500, detajli,
3. osnutke odloka o ZN z vsebino, kot jo določa zakon
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilo
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov.

5. SPREJEMANJE ZN
5.1. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov ZN
5. člen
Ko Občinska uprava občine Jesenice ugotovi, da osnutki ZN vsebujejo vse sestavine opredeljene v zakonu o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilu o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov, predlaga županu, da osnutek ZN javno
razgrne.
5.2. Javna razgrnitev osnutkov ZN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor župan Občine Jesenice sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutkov ZN, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice
in sedežu tangirane krajevne skupnosti ter traja 30 dni od
dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
V času javne razgrnitve Občinska uprava občine Jesenice organizira javno obravnavo v tangirane krajevne skup-
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nosti. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno
običajen, primeren način.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne in
ustne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutkov
ZN.
V času javne razgrnitve se osnutki ZN posredujejo v
obravnavo pristojnemu odboru občinskega sveta in Občinskemu svetu občine Jesenice.
5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Po javni razgrnitvi bo izdelovalec ZN zbrane pripombe
in predloge strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna
stališča z opredelitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.
Župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč,
zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času
javne razgrnitve in javnih obravnav.
5.4. Priprava usklajenih predlogov ZN
Na podlagi stališč župana do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec ZN osnutke ZN
dopolnil v predloge ZN.
Predlogi ZN bodo vsebovali enake sestavine kot osnutki ZN s tem, da bodo poleg vsebinskih sprememb zaradi
upoštevanja pripomb in predlogov k osnutkom ZN vsebovali
tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k ZN.
5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja
k predlogom ZN
Na usklajene predloge ZN bo izdelovalec ZN pridobil
soglasja pristojnih organov in organizacij.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogom ZN naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura,
Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,
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– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij
o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve,
se bo štelo, da s predlogi ZN soglaša.
5.6. Sprejetje odloka o ZN
Župan bo usklajene predloge ZN s pridobljenimi soglasji organov in organizacij posredoval v sprejetje Občinskemu svetu občine Jesenice.
Ta jih sprejme z odloki, odloki se objavijo v Uradnem
listu RS.
6. ROKI ZA PRIPRAVO ZN
6. člen
ZN bomo pripravljali v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca v roku 60 dni od sprejetja programa
priprave,
– priprava posebnih strokovnih podlag v štirih mesecih
po sklenitvi pogodbe,
– obravnava in potrditev posebnih strokovnih podlag s
strani občinske uprave in pristojnega odbora občinskega
sveta najkasneje v enem mesecu po predaji gradiva,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutkov
ZN v 21 dneh po potrditvi posebnih strokovnih podlag,
– pridobitev pogojev za pripravo osnutkov ZN 30 dni
po posredovanju gradiva,
– osnutek ZN v enem mesecu po preteku roka za
izdajo pogojev oziroma soglasij organov in organizacij,
– javna razgrnitev in obravnave osnutkov ZN 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav 30 dni po zaključku javne razgrnitve,
– župan Občine Jesenice zavzame stališča do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav,
– na podlagi stališč župana izvajalec v enem mesecu
pripravi predloge ZN,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v
30 dneh po prejemu usklajenih predlogov ZN,
– Občinski svet občine Jesenice sprejeme odloke o
ZN,
– odloki se objavijo v Uradnem listu RS.
7. FINANCIRANJE PRIPRAVE ZN
7. člen
Sredstva za pripravo ZN se zagotavljajo v proračunu
Občina Jesenice, iz postavke urbanizem ter iz finančnega
plana družb Slovenskih železarn.
8. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE ZN
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Jesenice.
Št. 352-3/00
Jesenice, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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KAMNIK

1099.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik
na 11. seji dne 1. 3. 2000 na predlog župana sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kamnik za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se določa obseg javne porabe Občine
Kamnik v letu 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in
ureja način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in
izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Kamnik za leto 2000 se določa v
naslednjih zneskih (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

2.754,451.438
2.848,575.599
- 94,124.161

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
1,000.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev (IV.-V.)
1,000.000
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. zadolževanje proračuna
VIII. odplačilo dolga
IX. neto zadolževanje (VII.-VIII.)
X. zmanjšanje sredstev na računih
(III.+VI.+IX.)

–
1,983.320
-1,983.320
-95,107.481

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del
proračuna Občine Kamnik za leto 2000. Sestavni del proračuna Občine Kamnik za leto 2000 so tudi: račun finančnih
terjatev in naložb, račun financiranja ter finančni načrti krajevnih skupnosti.
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.
4. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Kamnik za leto 2000
se upoštevajo roki, določeni v 13. členu zakona o izvrševa-
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nju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list
RS, št. 9/00).
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih dobav in storitev.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil in ob pogojih, ki jih predpiše
pristojni minister za finance.
5. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v proračunu
določijo v obsegu, ki ne sme presegati 0,5% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo. V sredstva proračunske rezerve Občine Kamnik se
izloča do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan.
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ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna občinskemu svetu predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in
izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
10. člen
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v banke in
državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel varnosti,
likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Kamnik.
12. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun,
sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo
leto.
V zaključnem računu proračuna se prikažejo predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki za preteklo leto. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz
bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.
13. člen
Z dnem začetka veljave tega odloka preneha veljati
sklep župana Občine Kamnik o začasnem financiranju javne
porabe v Občini Kamnik z dne 3. 12. 1999.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.
Št. 40201-0002/99
Kamnik, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

7. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v lasti občine do višine 5,000.000 SIT
letno. Župan ima pravico odločati o pridobitvi nepremičnega
premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev.
8. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene
pisna pogodba.
Občina mora kot naročnik za javna naročila gradbenih
del v vrednosti nad 10,000.000 SIT in za ostala javna naročila v vrednosti nad 5,000.000 SIT objaviti javni razpis v
skladu z zakonom.
9. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan
na predlog oddelka za gospodarske dejavnosti in finance
izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja posameznih izdatkov:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja
proračuna župan takoj obvesti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega

KOBARID
1100.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na
13. redni seji dne 24. 2. 2000 sprejel

SKLEP
I
Na zemljišču s parc. št. 1743/81 v k.o. Trnovo se
ukine javno dobro.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati tri
dni po objavi.
Št. 465-19/98
Kobarid, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, dipl. inž. l. r.
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LOŠKA DOLINA
1101.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana
Občine Loška dolina

Na podlagi 105. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US in
70/95) ter osmega odstavka 40. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinska volilna
komisija občine Loška dolina na 1. seji dne 8. 3. 2000
sprejela

SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev župana Občine
Loška dolina
I. Nadomestne volitve župana Občine Loška dolina se
izvedejo v nedeljo, dne 21. maja 2000.
II. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 22. marec 2000.
III. Za zakonitost izvedbe volitev skrbi Občinska volilna
komisija občine Loška dolina.
Št. 01/01-00
Stari trg, dne 8. marca 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Loška dolina
Dušan Bavec, univ. dipl. jur. l. r.

SVETA ANA
1102.

Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi
pogoji za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah v Občini Sveta Ana

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in na podlagi 68. in 81. člena poslovnika
o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS,
št. 23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na seji dne
25. 2. 2000 sprejel

Št.
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3. člen
Krediti se bodo dodeljevali prosilcem, ki že poslujejo
ali na novo začenjajo z dejavnostjo in:
– z investicijskim programom oziroma poslovnim načrtom dokažejo ustrezno gospodarnost naložbe oziroma poslovno učinkovitost,
– povečujejo število delavnih mest,
– širijo proizvodno dejavnost,
– povečujejo nočitvene zmogljivosti v občini,
– se usmerjajo v izvoz ali nadomeščajo uvoz,
– se usmerjajo v dejavnost, ki je v Občini Sveta Ana
defiticarna,
– razširitev, posodobitev ter pridobivanje novih zmogljivosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Merila iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo
vsaka zase, prednost pa imajo prosilci, ki izpolnjujejo več
meril hkrati. Pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijah imajo
prednost projekti, ki so vključeni v programe CRPOV.
Podjetništvo se obravnava prednostno pred dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
4. člen
Krediti se dodeljujejo za:
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
vključujoč tudi stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča,
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme.
5. člen
Za kredite lahko zaprosi tisti, ki bo sklenil pogodbo z
banko o vodenju prostih sredstev žiro računa, delno ali v
celoti. Do kreditov so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti, pri kateri kot soustanovitelji niso udeležena družbena podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili
zahtevo za izdajo samostojnega podjetnika oziroma na pristojnem sodišču priglasili vpis v sodni register in predložili
vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja,
– občani, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dopolnilne kmetijske dejavnosti na kmetiji.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali kmetije mora
biti praviloma na območju Občine Sveta Ana.

1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– nameni uporabe sredstev iz občinskega proračuna
za zagotavljanje ugodnejših pogojev za kredite, ki jih Občina
Sveta Ana namenja podjetništvu, dodeljuje pa banka,
– nameni, pogoji in postopki za pridobitev kredita pod
ugodnejšimi pogoji.

6. člen
Krediti pod ugodnejšimi pogoji se odobravajo v znesku:
– ki praviloma ne presega 50% predračunske vrednosti
investicije za nove obratovalnice ali podjetja, ki še niso pričela
s poslovanjem oziroma so registrirana manj kot dve leti,
– ki praviloma ne presega 40% predračunske vrednosti
za že registrirane samostojne podjetnike ali podjetja, ki so
registrirana dve ali več let.
Minimalni znesek kredita znaša praviloma 1,000.000
SIT.
Maksimalni znesek kredita znaša praviloma 5,000.000
SIT.
7. člen
Krediti se dodeljujejo za dobo vračila do pet let, z
moratorijem 6 mesecev.

2. člen
Sredstva občinskega proračuna se vežejo pri banki, na
podlagi katerih banka odobrava kredite pod ugodnejšimi
pogoji, kot so na prostem trgu. Sredstva se koristijo za:
– regresiranje obrestnih mer za kredite, ki jih v skladu s
tem pravilnikom, poslovno politiko banke in pogodbo sklenjeno med Občino Sveta Ana in banko dodeljuje banka.

8. člen
Vrednost glavnice je opredeljena z odobrenim kreditom. Obresti se obračunavajo in se plačujejo mesečno in so
sestavljene iz revalorizacije in realnih obresti. Realna obrestna mera je regresirana.
Obrestna mera za kreditojemalca se določa ob vsakem
razpisu posebej v dogovoru z banko.

PRAVILNIK
o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi pogoji za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini
Sveta Ana
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9. člen
Razpis kreditov izvede Občina Sveta Ana in banka.
Razpis za kredite vsebuje zlasti:
1. navedbo ugodnosti, ki bodo zagotovljene iz sredstev občinskega proračuna za vzpodbujanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Sveta Ana in skupen znesek sredstev
za te ugodnosti;
2. merila za pridobitev kreditov;
3. namene za katere se dodeljujejo krediti, moratorij
višino najvišjega zneska kredita v odstotku predračunske
vrednosti investicije, najnižji znesek kredita, najvišji znesek
kredita;
4. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
k prošnji, in sicer:
a) investicijski program, izdelan skladno s priročnikom
za izdelavo investicijskih programov:
– za manjše projekte, katerih proračunska vrednost
praviloma ne presega 5,000.000 SIT, je treba predložiti
skrajšani poslovni načrt,
b) potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnice ali sklep o vpisu podjetja v sodni register oziroma dokazilo o pričetku postopka za registracijo podjetja,
c) potrdilo o poravnanih vseh obveznosti iz naslova
davkov,
d) dokazila za posamezne namene kredita:
– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov, zemljišč,
– gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del ter
predračun za gradnjo ali preurejanje poslovnih prostorov
skupaj z dokazili o lastništvu ali najemno pogodbo z dovoljenjem lastnika za nameravano preureditev prostora,
– kupoprodajno pogodbo ali predračun za nakup opreme,
– pogodbo ali drugi ustrezni dokument, iz katere je
razvidno, da prosilec izvaža ali bo izvažal,
e) dokazila o možnostih zavarovanja kredita (zemljiškoknjižni izpisek, cenilni zapisnik, vrednostni papirji) in druga
jamstva;
5. rok za vložitev zahtevkov je 30 dni od dneva objave;
6. kdo in kje se sprejema dokumentacija.
10. člen
Prispele vloge in priloženo dokumentacijo bo pregledala banka.
Predlog za dodelitev kreditov bo banka predložila Občinskemu svetu občine Sveta Ana v potrditev. Pri potrjevanju
kreditov lahko k sodelovanju povabi predstavnike obrtne
sekcije Sveta Ana in druge.
11. člen
Sklepanje in izvajanje kreditnih pogodb opravlja banka
v skladu s pogodbo, sklenjeno med Občino Sveta Ana in
banko.
12. člen
Kreditne pogodbe sklenjene med banko in kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom vsebujejo razen običajnih določb še naslednje določilo:
– rok za začetek poslovanja, najkasneje 6 mesecev,
izjemoma 12 mesecev po porabi kredita.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41400-001/2000
Sveta Ana, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.
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TREBNJE
1103.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5)

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 9. seji dne 7. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5)
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje
/planske celote 1,3,4,5/ (Skupščinski Dolenjski list, št.
4/91 in Uradni list RS, št. 15/99) in se nanašajo na del
območja, ki se je urejalo z razveljavljenim odlokom o lokacijskem načrtu za bencinski servis Mokronog (Uradni list RS,
št. 18/94).
2. člen
Na delu območja razveljavljenega odloka o lokacijskem
načrtu za bencinski servis Mokronog, ki ni bilo vključeno
nazaj v 1. območje kmetijskih zemljišč in obsega del zemljišč parc. št. 566 in 565 k.o. Mokronog, so dopustni posegi skladno z določbami 5. člena odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/ (Uradni list
RS, št. 15/99).
3. člen
Kartografska dokumentacija prostorskih ureditvenih pogojev (2. sprememba in dopolnitev v letu 1999) se spremeni
tako, da se uskladi s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 /dopolnitev 1999/ (Uradni list RS, št. 18/00).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 003-03-1/99
Trebnje, dne 7. februarja 2000.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

ŽELEZNIKI
1104.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Železniki za leto 1999

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98,

Uradni list Republike Slovenije
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 13. redni seji
dne 8. 3. 2000 sprejel

Št.

Št. 080-09-1506
Železniki, dne 8. marca 2000.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Železniki za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Železniki za leto 1999, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Železniki.
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Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

1105.

Pravilnik o sofinanciranju agrarnih operacij na
območju Občine Železniki

2. člen
Zaključni račun Občine Železniki za leto 1999 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
656,282.196
II. Skupaj odhodki
609,629.314
III. Proračunski presežek (I.–II.)
46,652.882
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev
–
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
2,332.850
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprem. kapit. deležev (IV.–V.)
–
VII.Skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.)
44,320.032
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje
–
IX. Odplačilo dolga
13,555.556
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
13,555.556
XI. Povečanje sredstev
na računih (I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.)
30,764.476
Stanje sredstev na računih preteklega leta
31,033.312

2. člen
Za sredstva po tem pravilniku lahko zaprosijo kmetovalci v Občini Železniki, ki urejajo kmetijske površine na območju Občine Železniki in za površine, ki so jih uredili, niso
prejeli drugih proračunskih sredstev.

3. člen
V okviru prihodkov proračuna Občine Železniki so prikazani lastni prihodki KS v višini 17,636.000 SIT in odhodki
KS v višini 17,636.000 SIT.

3. člen
Upravičencem pripadajo sredstva v višini 70% materialnih stroškov investicije oziroma maksimalno 100.000 SIT
na ha.

4. člen
Presežek prihodkov iz preteklega leta v višini
29,432.102 SIT ni sestavni del prihodkov proračuna Občine Železniki, ampak ta znesek predstavlja povečanje splošnega sklada.

4. člen
Prosilci predložijo vloge na Občino Železniki. Vlogi so
dolžni predložiti kolavdacijski zapisnik agromelioracij, podpisan s strani kmetijske svetovalne službe v Škofji Loki.

5. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta
1999 znaša 68,595.055 SIT, od tega znašajo sredstva
rezerv za naravne nesreče 6,880.153 SIT.

5. člen
Prispele vloge obravnava komisija za kmetijstvo in gozdarstvo. Sredstva se delijo po pravilniku, do porabe sredstev za te namene opredeljene v proračunu občine za leto
2000.

6. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 1999 v višini
61,714.902 SIT se razporedi za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva v višini
19,693.369 SIT se vključijo v proračun Občine Železniki za
leto 2000 za sanacijo poplav.
2. Neporabljena namenska sredstva v višini 3,824.000
SIT se vključijo v proračun Občine Železniki za leto 2000 za
obnovo Zdravstvenega doma Železniki.
3. Druga sredstva v višini 38,197.533 SIT se vključijo
v proračun Občine Železniki za dokončanje programov iz
leta 1999.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski
svet občine Železniki in se objavi v Uradnem listu RS.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 13. redni seji
dne 8. 3. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju agrarnih operacij na območju
Občine Železniki
1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za dodelitev sredstev za sofinanciranje agrarnih operacij, ki se izvajajo na
kmetijskih površinah v Občini Železniki.

6. člen
Ta pravilnik se uporablja za leto 2000.
7. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 080-09-1500
Železniki, dne 8. marca 2000.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

1107.

Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2000 – obnova travne ruše

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 13. redni seji
dne 8. 3. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu
2000 – obnova travne ruše
1. člen
Podlaga za sprejem pravilnika je plan intervencij v kmetijsko proizvodnjo za leto 2000.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji za dodelitev sredstev za intervencijo v kmetijsko proizvodnjo, obnovo degradirane travne ruše.
3. člen
Do dotacij po tem pravilniku so upravičeni vsi kmetje v
Občini Železniki, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo v
taki meri, da ustvarjajo tržne presežke.
4. člen
Sredstva je mogoče uveljavljati za vse površine, kjer je
bila obnovljena degradirana travna ruša s preoravanjem in
setvijo oziroma so bile površine razpleveljene ter je bila
upoštevana priporočena tehnologija s strani kmetijske svetovalne službe.
5. člen
Dotacija znaša:
– za obnovo degradirane travne ruše s preoravanjem in
setvijo 31.500 SIT na hektar urejene površine,
– za razpleveljenje travne ruše 15.750 SIT na hektar
urejene površine.
6. člen
Prosilci ali v njihovem imenu kmetijska zadruga vložijo
zahtevke na Občino Železniki. Vlogi so dolžni predložiti potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni vsi pogoji
tega pravilnika.
7. člen
Sredstva se delijo po pravilniku, do porabe sredstev
opredeljenih v ta namen v proračunu občine.
8. člen
V primeru, da prosilec krši obveznosti iz pravilnika, je
dolžan povrniti znesek prejetih sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi (zamudne obresti povečane za 50%).
9. člen
Ta pravilnik se uporablja za leto 2000 oziroma do porabe sredstev opredeljenih za ta namen.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 080-09-1501
Železniki, dne 8. marca 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2000 – uvajanje čredinskih pašnikov na
kmetijah

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 8. redni seji
dne 8. 3. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu
2000 – uvajanje čredinskih pašnikov na
kmetijah
1. člen
Podlaga za sprejem pravilnika je plan intervencij v kmetijsko proizvodnjo za leto 2000.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji za dodelitev sredstev za intervencije v kmetijsko proizvodnjo, uvajanje čredinskih pašnikov na kmetijah.
3. člen
Do sredstev po tem pravilniku so upravičeni vsi kmetje
v Občini Železniki, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo
v taki meri, da ustvarjajo tržne presežke. Pravilnik ne velja za
planinske in skupne pašnike.
4. člen
Pri pašnikih, urejenih za pašo govedi in konj je dotacijo
možno uveljavljati za najmanj 2 ha na novo urejenih površin
ali najmanj 1 ha dodatno razširjenih površin za ta namen.
Sredstva se namenijo upravičencem v višini 17.850 SIT na
ha urejenega pašnika.
5. člen
Pri pašnikih, urejenih za pašo drobnice je dotacijo možno uveljavljati za najmanj 1 ha na novo urejenih površin ali
najmanj 0,5 ha dodatno razširjenih površinah v ta namen.
Sredstva se namenijo upravičencem v višini 35.700 SIT na
ha urejenega pašnika.
6. člen
Prosilci ali v njihovem imenu kmetijska zadruga, vložijo
zahtevke na Občino Železniki. Sredstva se delijo po pravilniku do porabe sredstev za ta namen opredeljenih v proračunu občine za leto 2000.
7. člen
K vlogi so prosilci dolžni predložiti sledečo dokumentacijo:
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da je projekt
izdelan v skladu z normativi,
– izjavo vlagatelja, da bo pašnik uporabljal najmanj
5 let.
8. člen
V primeru kršitve katerekoli obveznosti iz pravilnika mora vlagatelj zahtevka povrniti vsa neupravičeno pridobljena
sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi (zamudne obresti
povečane za 50%).
9. člen
Pravilnik se uporablja za leto 2000 oziroma do porabe
sredstev opredeljenih za ta namen.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 080-09-1502
Železniki, dne 8. marca 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

1108.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za zaposlovanje brezposelnih oseb v
Občini Železniki za leto 2000

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 13. redni seji
dne 8. 3. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna
za zaposlovanje brezposelnih oseb v Občini
Železniki za leto 2000
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za
dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za zaposlovanje brezposelnih oseb v Občini Železniki za leto 2000.
2. člen
Sredstva so namenjena za:
a) enkratno finančno pomoč nezaposlenim osebam s
stalnim prebivališčem v Občini Železniki, ki začnejo opravljati pridobitno dejavnost s sedežem na območju Občine
Železniki, in sicer v višini 2000 točk;
b) enkratno finančno pomoč samostojnim podjetnikom
in gospodarskim družbam z do 20 zaposlenimi in sedežem
na območju Občine Železniki, ki zaposlijo brezposelno osebo oziroma pripravnika ali osebo, pri kateri gre za prvo
zaposlitev, in sicer v višini 1500 točk (za vsako brezposelno
osebo).
3. člen
Vrednost točke je 105 SIT.
Sredstva se nakažejo na žiro račun upravičenca v roku
10 dni po sprejemu sklepa o dodelitvi.
4. člen
Sredstva po prejšnjem členu pripadajo, če brezposelni
izpolnjuje naslednje pogoje:
a) da je državljan Republike Slovenije,
b) da je prijavljen na republiškem zavodu za zaposlovanje – območna enota Kranj najmanj en mesec, razen pripravniki in osebe, pri katerih gre za prvo zaposlitev,
c) da ima stalno prebivališče v Občini Železniki,
d) da je bila zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v
letu 2000 oziroma čas od zaposlitve do oddaje vloge ni
daljši od treh mesecev.
5. člen
Vlogi za dodelitev sredstev je treba predložiti naslednja
dokazila za vsakega delavca:
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a) potrdilo RZZ o brezposelnosti, razen za pripravnike
in osebe, pri katerih gre za prvo zaposlitev,
b) dokazilo, da se brezposelna oseba prvič zaposluje –
fotokopija delovne knjižice ali overjena izjava prosilca (za
pripravnike in osebe, pri katerih gre za prvo zaposlitev),
c) potrdilo upravnega organa o stalnem prebivališču v
Občini Železniki,
d) dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
in za fizično oziroma pravno osebo:
d) v primeru iz 2.b) člena izjavo republiškega zavoda
za zaposlovanje – območna enota Kranj, da delodajalec ni v
zadnjih šestih mesecih iz naslova presežkov odpustil nobenega delavca,
e) priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni
register ali potrdilo, da je občan pri pristojnem organu vložil
zahtevek in priložil vse zahtevane dokumente za izdajo dovoljenja za opravljanje določene dejavnosti ter fotokopijo obrtnega dovoljenja tisti, ki opravljajo obrtno dejavnost.
6. člen
Pred nakazilom sredstev iz 2. člena je potrebno podpisati izjavo o vrnitvi sredstev v primeru prenehanja opravljanja
pridobitne dejavnosti fizične oziroma pravne osebe pred
pretekom 2 let od nakazila finančnih sredstev na podlagi
2. člena.
7. člen
V primeru, da na novo zaposleni delavec postane ponovno brezposeln iz katerega koli razloga pred potekom
enega leta oziroma pred potekom pripravniškega obdobja in
upravičenec ne zaposli v 30 dneh drugega delavca, mora
upravičenec, ki je dobil finančna sredstva na podlagi
2. člena, vrniti vsa dodeljena finančna sredstva v roku
10 dni, in sicer valorizirana sredstva (TOM + realna obrestna
mera za vezavo tolarskih sredstev nad 1 leto v Gorenjski
banki Kranj).
8. člen
Sredstva za odpiranje novih delovnih mest se dodeljujejo med letom praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev s postavke iz 1. člena.
9. člen
Komisija za malo gospodarstvo in trgovino opravlja vse
aktivnosti, potrebne za izvajanje tega pravilnika.
Občinska uprava pripravlja predloge za dodelitev sredstev in informacijo o dodelitvi ali zavrnitvi posreduje komisiji;
komisija tudi opravlja kontrolo nad uporabo in v primerih iz
6. in 7. člena predlaga vračilo.
10. člen
O dodelitvi in vračilu sredstev odloča župan.
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 080-09-1504
Železniki, dne 8. marca 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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VLADA
1109.

Uredba o načinu določanja organov za
ugotavljanje skladnosti

Na podlagi 14. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu določanja organov za ugotavljanje
skladnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja način določanja organov za ugotavljanje skladnosti, način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev za
določitev, način preklica odločbe ter pristojnosti državnih
organov za izvedbo priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti sopogodbenicam v okviru mednarodnih pogodb s področja izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
2. člen
Ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) zagotavlja tajnost podatkov, ki jih pridobi o organu
za ugotavljanje skladnosti.
Ministrstvo vodi evidenco organov za ugotavljanje skladnosti, ki opravljajo naloge ugotavljanja skladnosti na podlagi
tehničnih predpisov. Evidenca je javna knjiga.
II. DOLOČITEV ORGANA ZA UGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI
3. člen
Postopek določitve organa za ugotavljanje skladnosti (v
nadaljnjem besedilu: vložnik) se začne z vložitvijo njegove
zahteve za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti pri ministrstvu v skladu s splošnim upravnim postopkom.
4. člen
V zahtevi mora vložnik navesti naslednje podatke oziroma predložiti naslednja dokazila:
– svoje splošne podatke (ime oziroma firmo in naslov,
pravni status, organizacijsko strukturo z opisom medsebojnih razmerij posameznih organizacijskih enot, podatke o
dejavnostih, ki bi lahko vplivale na nepristranost dela),
– izpisek iz sodnega registra oziroma druge evidence,
– svoje tehnične in kadrovske zmogljivosti ter lokacije,
na katerih se izvajajo naloge ugotavljanja skladnosti,
– tehnični predpis, na podlagi katerega želi opravljati
naloge ugotavljanja skladnosti,
– opredelitev vrste, področja in obsega nalog in proizvodov, na katere se te naloge nanašajo,
– listine, s katerimi izkazuje svojo usposobljenost za
izpolnjevanje zahtev ustreznega tehničnega predpisa (npr.
akreditacijsko listino ali poročilo o usposobljenosti).
5. člen
Minister, pristojen za trg (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje komisijo za ocenjevanje. Komisijo sestavljajo
trije člani. Vodi jo predsednik, ki je predstavnik ministrstva.
Člana komisije sta tudi predstavnik ministrstva, pristojnega
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za tehnični predpis (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), in predstavnik nacionalne akreditacijske službe, ki
predhodno ni bil vključen v postopek ugotavljanja usposobljenosti vložnika po pravilih akreditacije.
Komisija iz prejšnjega odstavka daje ministru mnenje o:
– izpolnjevanju pogojev vložnika za izdajo in podaljšanje odločbe in mnenje o popolni ali delni pokritosti zahtev iz
ustreznega tehničnega predpisa z listino iz zadnje alinee
prejšnjega člena,
– ukrepih, ki so potrebni za odpravo pomanjkljivosti,
ugotovljenih pri nadzoru na podlagi določb iz III. poglavja te
uredbe,
– priglasitvah po prvem odstavku 18. člena te uredbe.
6. člen
Ministrstvo ugotavlja vložnikovo usposobljenost predvsem na podlagi listin, ki jih je vložnik predložil v skladu s
4. členom te uredbe. Po pregledu prejete zahteve oceni,
ali je potrebno opraviti ocenjevalni obisk na sedežu vložnika ali na drugih lokacijah, kjer se izvajajo dejavnosti, ki so
predmet postopka, oziroma izvesti druge dokaze.
7. člen
Kadar vložnik dokazuje svojo usposobljenost z listino iz
zadnje alinee 4. člena te uredbe, ministrstvo preveri pokritost obsega nalog, ki so predmet zahteve, z obsegom nalog, za katere je vložnik akreditiran, oziroma z obsegom
nalog iz poročila o usposobljenosti.
Vložnik mora preskrbeti dokazila o usposobljenosti na
lastne stroške. Če ministrstvo ugotovi, da so predložena
dokazila o usposobljenosti pomanjkljiva in ne izkazujejo izpolnjenosti vseh zahtev ustreznega tehničnega predpisa,
lahko do konca postopka naloži vložniku, da jih dopolni.
Ministrstvo šteje, da je vložnik usposobljen, če je predložil listino iz zadnje alinee 4. člena te uredbe v celotnem
obsegu, kot ga določa ustrezni tehnični predpis. V takem
primeru minister izda odločbo o določitvi za opravljanje posameznih nalog v postopkih ugotavljanja skladnosti.
Če se obsega nalog iz prvega odstavka tega člena ne
pokrivata, ministrstvo opredeli obseg nalog vložnika, ki niso
pokrite s predloženimi listinami, in naloži vložniku predložitev dodatnih dokazil oziroma sprejme sklep o izvedbi dodatnih dokazov.
8. člen
Kadar vložnik zahtevi ne priloži ustreznih listin iz šeste
alinee 4. člena, mu ministrstvo naloži, da naknadno predloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog, ki jih v
skladu s predpisi o akreditaciji izda nacionalna akreditacijska
služba, oziroma sprejme sklep o izvedbi dodatnih dokazov.
9. člen
Na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, minister v
soglasju z ministrom, pristojnim za tehnični predpis, izda
odločbo, s katero odloči o vložnikovi zahtevi.
10. člen
Odločba o določitvi organa za ugotavljanje skladnosti
mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– navedbo tehničnega predpisa, na katerega se nanaša odločba,
– podroben opis obsega dela po odločbi, za katerega
je bila ugotovljena usposobljenost,
– rok veljavnosti odločbe,
– enotno identifikacijsko številko organa za ugotavljanje skladnosti, ki jo dodeli minister,
– imenovane podpisnike listine o skladnosti.
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Organu za ugotavljanje skladnosti, ki svojo usposobljenost izkaže z akreditacijsko listino, se izda odločba najdlje
do konca veljavnosti akreditacijske listine.
Organu za ugotavljanje skladnosti, ki svojo usposobljenost izkaže s poročilom o usposobljenosti, ki ni starejše od
treh mesecev, se izda odločba najdlje za štiri leta.
Odločba o določitvi organa za ugotavljanje skladnosti
se lahko podaljša po preteku roka veljavnosti odločbe ali po
preteku veljavnosti listin iz drugega in tretjega odstavka tega
člena, če vložnik predloži veljavna dokazila iz 4. člena te
uredbe.
11. člen
Organ za ugotavljanje skladnosti lahko del jasno opredeljenih nalog odda podpogodbeniku, če le-ta lahko izkaže
usposobljenost za izpolnjevanje predpisanih zahtev kot izhaja iz 4. člena te uredbe. Oddane naloge morajo dopolnjevati
aktivnosti, ki jih opravlja organ za ugotavljanje skladnosti, in
z njimi tvoriti nedeljivo celoto. Organ za ugotavljanje skladnosti je dolžan ugotoviti usposobljenost podpogodbenika, o
tem voditi zapise ter prevzeti popolno odgovornost za njegovo izvedeno delo.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora voditi evidenco
podpogodbenikov in nalog, ki jim jih je oddal.
III. NADZOR NAD TRAJNIM IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV
IN PREKLIC ODLOČBE
12. člen
Organ za ugotavljanje skladnosti mora trajno izpolnjevati zahteve za določitev ter dokumentirati vse postopke
ugotavljanja skladnosti, za katere je določen, prav tako pa
mora nemudoma obvestiti ministrstvo o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njegovo usposobljenost, obseg
dejavnosti iz odločbe ali na izpolnjevanje zahtev za določitev.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora hraniti vse zapise opravljenih delovnih nalog in njihovih rezultatov najmanj
10 let.
13. člen
Organ za ugotavljanje skladnosti mora na zahtevo ministrstva sodelovati v preskusih strokovne usposobljenosti ali
drugih primerjavah, določenih za organe za ugotavljanje
skladnosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora dovoliti ministrstvu dostop do vseh podatkov, ki so povezani z njegovim
izpolnjevanjem zahtev za ugotavljanje skladnosti, ter dostop
do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge, ki spadajo v
obseg ugotavljanja skladnosti iz izdane odločbe.
14. člen
Redni nadzor organa za ugotavljanje skladnosti, ki je
svojo usposobljenost izkazal z akreditacijsko listino oziroma
poročilom o usposobljenosti, ki ju je izdala nacionalna akreditacijska služba, opravlja nacionalna akreditacijska služba
po postopkih akreditiranja oziroma ekvivalentnih postopkih v
skladu z zakonom. Nacionalna akreditacijska služba poroča
ministrstvu o rezultatih nadzora.
15. člen
Ministrstvo lahko pri organu za ugotavljanje skladnosti
opravi izredni nadzor, če obstaja dvom o pravilnosti njegovega delovanja. Po potrebi v izvedbo izrednega nadzora vključi
tudi nacionalno akreditacijsko službo.
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16. člen
Če se pri nadzoru iz 14. oziroma 15. člena te uredbe
ugotovi, da organ za ugotavljanje skladnosti ne izpolnjuje
zahtev za določitev, minister izda sklep, s katerim naloži
ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti je dolžan v določenem roku obvestiti ministrstvo o izvršitvi ukrepov, določenih
v odločbi.
Če organ za ugotavljanje skladnosti ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku, ministrstvo v soglasju
s pristojnim ministrstvom izda odločbo o preklicu in izbriše
organ za ugotavljanje skladnosti iz evidence.
17. člen
Minister v soglasju s pristojnim ministrom prekliče izdano odločbo tudi, če organ za ugotavljanje skladnosti obvesti
ministrstvo, da ne želi več opravljati nalog v okviru odločbe.
IV. PRISTOJNOST ZA PRIGLASITEV ORGANOV ZA
UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI SOPOGODBENICAM
18. člen
Ministrstvo obvešča sopogodbenice Republike Slovenije v okviru mednarodnih pogodb s področja izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti o določitvi in preklicu določitve organov za ugotavljanje skladnosti, ki izvajajo postopke
po tehničnih predpisih, ki so predmet teh pogodb.
Če je v skladu s posebnim zakonom iz tretjega odstavka 1. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99), za določitev organa o ugotavljanju skladnosti pristojen drug upravni
organ, mora slednji o izdaji ustrezne odločbe obvestiti ministrstvo zaradi izvedbe naloge iz prejšnjega odstavka tega
člena in vnosa v evidenco iz drugega odstavka 2. člena te
uredbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta uredba se ne nanaša na organe za ugotavljanje
skladnosti, za katere so predpisane zahteve s tehničnimi
predpisi, ki se izdajo s področja kmetijskih pridelkov, živil,
živalske krme, semen in sadilnega materiala, kmetijskih in
gozdnih rastlin, gozdnih lesnih sortimentov in mineralnih
gnojil.
20. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati uredba o
pristojbinah in stroških za nadzor izvajanja preskušanja in
certificiranja proizvodov, za katere je certificiranje obvezno
(Uradni list RS, št. 43/97) in pravilnik o nadzoru izvajanja
postopkov preskušanja in certificiranja (Uradni list RS, št.
40/97).
Z dnem uveljavitve te uredbe se v spodnji del certifikacijskega znaka po drugem odstavku 4. člena odredbe o
videzu in uporabi certifikacijskega znaka za označevanje
proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni list RS,
št. 55/96), namesto akreditacijske številke organa za ugotavljanje skladnosti vpiše identifikacijska številka organa za
ugotavljanje skladnosti v skladu s četrto alineo prvega odstavka 10. člena te uredbe.
21. člen
Za tehnične predpise, ki določajo obvezno certificiranje proizvodov in se uporabljajo na podlagi 20. člena zako-
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na o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99), izdajajo organi za ugotavljanje skladnosti certifikate o skladnosti na obrazcih, ki jih
dobijo pri ministrstvu.
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 309-02/98-5
Ljubljana, dne 9. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije

Št. 392-04/00-1
Ljubljana, dne 9. marca 2000.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1110.

Uredba o spremembah uredbe o preoblikovanju
javnega gospodarskega zavoda “Center za
promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian
tourist board“ v javni gospodarski zavod
“Slovenska nacionalna turistična organizacija“
– “Slovenian tourist board“

Na podlagi 5. in 50. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o preoblikovanju javnega
gospodarskega zavoda “Center za promocijo
turizma Slovenije“ – “Slovenian tourist board“ v
javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna
turistična organizacija“ – “Slovenian tourist
board“
1. člen
V uredbi o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian
tourist board“ v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija“ – “Slovenian tourist board“
(Uradni list RS, št. 99/99) se tretji odstavek 20. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor ima 11 članov, ki jih imenuje ustanovitelj na predlog:
– ministra, pristojnega za turizem – 3 člane;
– Ministrstva za finance – 1 član;
– Ministrstva za okolje in prostor – 1 član;
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
1 član;
– Ministrstva za šolstvo in šport – 1 član;
– Ministrstva za kulturo – 1 član;
– Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj – 1 član;
– Turistične zveze Slovenije – 1 član;
– zaposlenih v zavodu izmed njih – 1 član.«
2. člen
Peti odstavek 22. člena se spremeni in dopolni tako,
da se glasi:
»Generalnega direktorja, na predlog ministra, pristojnega za turizem, imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda
s soglasjem Vlade Republike Slovenije.«

1111.

Uredba o spremembi uredbe o podelitvi
koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za storitve mobilne telefonije GSM

Na podlagi 17. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 – odl. US)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o podelitvi koncesije za
uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve
mobilne telefonije GSM
1. člen
V uredbi o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM (Uradni list RS, št. 49/97) se drugi odstavek 23. člena spremeni
tako, da se glasi:
“Omrežje mora omogočiti klice za policijo, prvo pomoč
in gasilce brezplačno tudi v primerih, ko so terminali blokirani za komercialne pogovore.”.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-19/00-1
Ljubljana, dne 9. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1112.

Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o izdaji
vizuma za vstop tujcu z namenom opravljanja
dela

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 61/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti uredbe o izdaji vizuma
za vstop tujcu z namenom opravljanja dela
1. člen
Uredba o izdaji vizuma za vstop tujcu z namenom opravljanja dela (Uradni list RS, št. 17/00 preneha veljati.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 273-10/2000
Ljubljana, dne 16. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1113.

Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo v delu, ki se nanaša na kmetijske in
živilske izdelke

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/99)
ter drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v
delu, ki se nanaša na kmetijske in živilske
izdelke
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz kmetijskih in živilskih
izdelkov, ki se v letu 2000 uvažajo v Republiko Slovenijo in
so po poreklu iz Republike Makedonije.
2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji
pomen:
1. ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor
tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane
carinski dolg;
2. ‘vlagatelj’ pomeni pravno osebo ali samostojnega
podjetnika posameznika s sedežem oziroma stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Makedonije, ki so navedeni v prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v
okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah, uporablja
carinska stopnja prosto, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
4. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 1 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva
predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en
predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja za trgovino
in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije.
Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonom-
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ske odnose in razvoj. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih
kvot iz priloge 1 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
Če je bila skupna količina blaga na podlagi vloženih
zahtevkov manjša od posamezne carinske kvote iz priloge 1
k tej uredbi, na katero se nanašajo, ali ni bil oziroma ni bil v
celoti izvršen uvoz že razdeljenih količin, lahko minister za
ekonomske odnose in razvoj, na predlog komisije iz prvega
odstavka tega člena, objavi obseg carinskih kvot za novo
razdelitev in določi rok za vlaganje zahtevkov.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 2 k tej uredbi razdeljuje Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj sproti na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga
na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske
kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem dodeli sorazmerni del glede na zahtevano količino.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru
posamezne carinske kvote, določene v prilogah 1 in 2 k tej
uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.
7. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru
posamezne carinske kvote, določene v prilogi 1 k tej uredbi,
se vloži v osmih dneh po uveljavitvi te uredbe.
8. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru
posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi,
se vloži posebej, za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske
deklaracije, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti.
9. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga po 4. in 5. členu te
uredbe, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče
uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 3. členom te
uredbe.
Vlagatelj lahko uvozi dodeljeno količino blaga sam ali
pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske
formalnosti.
10. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz 9. člena te uredbe in o tem
trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj.
11. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. členu te uredbe, je treba carinskemu
organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o
poreklu blaga, ki je bilo izdelano in izdano v državi izvoza v
skladu s Protokolom 3 Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
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Republiko Makedonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo uživa preferencialno obravnavo, in
če so izpolnjeni pogoji, določeni v Protokolu 3 sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.
12. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99 in
103/99) v polje 39 vpiše naslednjo štirimestno šifro:
– 9101 za izdelke iz prilog 1 in 2 k tej uredbi.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-03/98-10
Ljubljana, dne 16. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

MAKEDONIJA – Priloga 1
Tarifna
oznaka

0204
0204 10 000
0409 00 000
0702 00 00
0703
0703 10
0704
0704 90
0707 00
0709
0709 60
0710

Poimenovanje

Carinska kvota
za I. polletje 2000 (t)

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni
Med, naravni
Paradižnik, svež ali ohlajen
Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali ohlajena
– Čebula in šalotka
Zelje, cvetača, kolerabica, ohrovt in druge užitne kapusnice, sveže ali ohlajene
– Drugo
Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
– Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta
Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene
– Stročnice v zrnu ali strokih:
0710 21
– – grah (Pisum sativum), zamrznjen
0710 80
- Druge vrtnine
0713
Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene
– Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 33
– – navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus vulgaris)
0809
Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, trnulje, sveže
0809 10 00
– Marelice
1006
Riž
1006 30
– Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran
1601
Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi; sestavljena
živila na osnovi teh proizvodov
1704
Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava
1704 90
– Drugo
1806
Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
1905
Kruh, peciva, sladice, keksi (piškoti) in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega;
hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
1905 30
– Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati
2001
Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
2001 10 000 – Kumare in kumarice
2001 90
– Drugo:
2001 90 700 – – sladke paprike

100
50
1.500
150
1.500
500
750
50
100
40
100
250
20
40
100

350
350
150

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka

2002
2005
2005 90
2005 90 100
2005 90 300
2005 90 500
2005 90 600
2005 90 800
2005 90 700
2008

2008 11

2008 11 920
2009
2204
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Carinska kvota
za I. polletje 2000 (t)

Poimenovanje

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, razen s kisom ali ocetno kislino
(npr. v slanici, v citronski kislini, pasteriziran ipd.)
300
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene,
razen proizvodov iz tar. št. 2006 (npr. v slanici, v citronski kislini, pasteriziran ipd.)
– Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
350
– – plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta
– – kapre
– – okrogle artičoke
– – korenje
– – drugo
– – mešanice vrtnin
250
Sadje, lupinasto sadje in drugi užitni deli rastlin (nekuhani), drugače pripravljeni ali konzervirani,
z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu
– Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena, vključno mešanice:
– – kikiriki:
– – – drugo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – – do vključno 1 kg:
– – – – – kikiriki, praženi
20
Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
300
Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
110.000 hl

MAKEDONIJA – Priloga 2
Tarifna
oznaka

0904
0904 20
0909
0909 50
1207

Poimenovanje

Carinska kvota
za I. polletje 2000 (t)

Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum ali Pimenta
– Paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha, zdrobljena ali zmleta
Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, orientalske kumine in brina
– Seme komarčka in brinove jagode
Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
– Drugo:
1207 91
– – makovo seme
1211
Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni
ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne
ali podobne namene
1211 90
Drugo
2208
Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; destilati, likerji in druge alkoholne pijače
s katero koli vsebnostjo alkohola
2208 20
– Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin:
– – v posodah, ki držijo 2 litra ali manj:
2208 20 260 – – – Grappa
– – v posodah, ki držijo več kot 2 litra:
– – – druge:
2208 20 860 – – – – Grappa
2401
Tobak, surov ali nepredelan; tobačni odpadki
2401 10
– Tobak, neotrebljen
2402
Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka in tobačnih nadomestkov
2402 20
– Cigarete, ki vsebujejo tobak

30
100

30

50

50

1.000
25
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1114.
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Sklep o prenehanju začasnega zatočišča za
državljane Zvezne republike Jugoslavije z
območja Kosova in njihovi vrnitvi v domovino

Na podlagi prve alinee 5. člena in 26. člena zakona o
začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97) je Vlada
Republike Slovenije sprejela naslednji

SKLEP
1
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da se razmere na
Kosovu, po sprejemu Resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov št. 1244 (1999) in prihodu mednarodnih varnostnih sil ter vzpostavitvi mednarodne civilne
oblasti v tej pokrajini, iz dneva v dan izboljšujejo.
2
Ob upoštevanju priporočil in ocen Visokega komisariata Združenih narodov za begunce Vlada Republike Slovenije
ugotavlja, da so razmere, zaradi katerih je 8. aprila 1999 za
državljane ZRJ z območja Kosova uvedla režim začasnega
zatočišča, v celoti prenehale.
3
Na podlagi ugotovitve iz prejšnjih točk Vlada Republike
Slovenije poziva vse državljane Zvezne republike Jugoslavije
z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji, da najkasneje
do 30. junija 2000 zapustijo Republiko Slovenijo in se vrnejo v domovino.
4
Osebam z začasnim zatočiščem, katerih vrnitev bo organiziral Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in
begunce, bo Republika Slovenija plačala potne stroške iz
Ljubljane do Prištine in enkratno denarno pomoč v višini
300 DEM. Potni stroški bodo plačani tudi enemu spremljevalcu družine.
5
Osebam z začasnim zatočiščem, ki se bodo odločile
za samostojno vrnitev, bo Republika Slovenija plačala enkratno denarno pomoč v višini 600 DEM.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
1065. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji
(NPS)
3289
1066. Sklep o prenehanju mandata poslancu v skladu z
drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih 3299

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1067. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
3299
1068. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike
3300

VLADA
1109. Uredba o načinu določanja organov za ugotavljanje skladnosti
1110. Uredba o spremembah uredbe o preoblikovanju
javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian tourist board“
v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna
turistična organizacija“ – “Slovenian tourist board“
1111. Uredba o spremembi uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM
1112. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o izdaji
vizuma za vstop tujcu z namenom opravljanja dela
1113. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na kmetijske in živilske izdelke
1114. Sklep o prenehanju začasnega zatočišča za državljane Zvezne republike Jugoslavije z območja
Kosova in njihovi vrnitvi v domovino

3362
3363
3367

USTAVNO SODIŠČE
1071. Odločba, da 12.a člen zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi ni v neskladju z ustavo
3309
1072. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
3311
1073. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
v Ljubljani št. I Cp 1219/99 z dne 14. 7. 1999
in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št.
I P 403/99 z dne 26. 5. 1999
3312

7
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 1. maja 2000.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3362

1069. Seznam zdravil, za katera je bilo od 12. 6. 1999
do 19. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
3300
1070. Seznam zdravil, za katera je od 12. 6. 1999 do
19. 11. 1999 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3305

BANKA SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije

3362

MINISTRSTVA

6
Z dnem ko začne veljati ta sklep, osebam iz 2. točke
tega sklepa preneha začasno zatočišče v Republiki Sloveniji, s tem pa vse pravice na njegovi podlagi.

Št. 262-04/98-5
Ljubljana, dne 9. marca 2000.

3360

1074. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja
tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije
3314

1075. Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k
vložitvi kandidatur za prosta mesta namestnikov
predstojnikov sodnikov za prekrške
3314
1076. Spremembe in dopolnitve statuta Detektivske
zbornice Republike Slovenije
3315
1077. Tarifa za nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji
3316

OBČINE
LJUBLJANA
1078. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Ljubljana
3318

Stran

3368 / Št. 24 / 17. 3. 2000

1079. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana
1080. Sklep o soglasju k statutu Svetovalnega centra
za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
BLED
1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine
Bled
1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Bled
1083. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled
CELJE
1084. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
ČRNOMELJ
1085. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000
1086. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj
DOBRNA
1087. Sklep o izvzetju javnega dobra
GORENJA VAS - POLJANE
1088. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Gorenja vas - Poljane
GORNJA RADGONA
1089. Odlok o ureditvi cestnega prometa
1090. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona
1091. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v Občini Gornja Radgona
1092. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona
1093. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona
HRPELJE-KOZINA
1094. Odlok o spremembi območja naselij Ocizla in Klanec pri Kozini
1095. Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve “pomoč družini
na domu”
JESENICE
1096. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto
2000
1097. Program priprave zazidalnega načrta “Za štreko–
Straža”
1098. Program priprave zazidalnega načrta “Uprava železarne”, zazidalnega načrta “Toplarna”, zazidalnega načrta “Jeklarna – zahod”, zazidalnega načrta “Jeklarna – vzhod”, zazidalnega načrta “Žebljarna”, zazidalnega načrta “Kolodvor”
KAMNIK
1099. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2000
KOBARID
1100. Sklep o ukinitvi javnega dobra
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3324
3325

3325

LOŠKA DOLINA
1101. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Loška dolina
3355
SVETA ANA
1102. Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini
Sveta Ana
3355
TREBNJE
1103. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Trebnje (planske celote 1,3,4,5)
3356
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ŽELEZNIKI
1104. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 1999
1105. Pravilnik o sofinanciranju agrarnih operacij na območju Občine Železniki
1106. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2000 – obnova travne ruše
1107. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2000 – uvajanje čredinskih pašnikov na
kmetijah
1108. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za zaposlovanje brezposelnih oseb v Občini Železniki za leto 2000
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