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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni

promet, nadziranje in informiranje

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadzira-
nje in informiranje, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. septembra 1995.

[t. 012-01/95-80
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLA^ILNI
PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE

1. ~len
V zakonu o Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni

promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, {t. 48/94
in 18/95 - odlo~ba US) se naslov zakona spremeni tako, da se
glasi:

“Zakon o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje”

2. ~len
1. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Ta zakon ureja polo`aj, naloge ter pravice in odgovor-

nost Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninske-
ga preoblikovanja podjetij in polo`aj, naloge ter pravice in
odgovornosti Agencije Republike Slovenije za pla~ilni pro-
met, nadziranje in informiranje.

Ta zakon ureja tudi pla~ilni promet v dr‘avi in na~in
pla~evanja. “

3. ~len
Za 1. ~lenom se dodajo naslov in novi 1.a do 1.l ~leni, ki

se glasijo:

“I.a AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
REVIDIRANJE LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA

PODJETIJ

1.a ~len
S tem zakonom se ustanovi Agencija Republike Slove-

nije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v
nadaljnjem besedilu: agencija za revidiranje).

Agencija za revidiranje je pravna oseba javnega prava.
Agencija za revidiranje opravlja postopke revizije po

49. oziroma 49.a ~lenu zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij do vpisa v sodni register v okviru pooblastil ter po
postopkih, dolo~enih z zakoni, ki urejajo lastninsko preobli-
kovanje podjetij oziroma privatizacijo pravnih oseb in na
njihovi podlagi izdanih predpisih. Agencija za revidiranje
opravlja postopke revizije po 49. oziroma 49.a ~lenu zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij tudi v podjetjih, v
katerih je bil opravljen postopek revizije po 49. oziroma 49.a
~lenu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, pa ob-
staja utemeljen sum, da je v teh podjetjih po 31. 12. 1992 pa
do vpisa v sodni register pri{lo do zmanj{anja dru‘benega
kapitala oziroma premo‘enja podjetja ve~je vrednosti zaradi
pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48. in
48. a ~lenu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Agencija za revidiranje pri opravljanju teh nalog lahko v
podjetjih, ki so s podjetji, pri katerih opravlja revidiranje,
poslovno ali kapitalsko povezana, opravi pregled poslovnih
in kapitalskih transakcij, povezanih z revidiranim podjetjem
pred njegovim lastninskim preoblikovanjem.

Sede‘ agencije za revidiranje je v Ljubljani.

1.b ~len
Agencija za revidiranje ima poslovnik, ki dolo~a orga-

nizacijo in poslovanje agencije za revidiranje. K poslovniku
agencije za revidiranje da soglasje Dr‘avni zbor Republike
Slovenije.

1.c ~len
Agencija za revidiranje ima pe~at, na katerem sta ime

“Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij” in grb Republike Slovenije.

1.~ ~len
Agencija za revidiranje teko~e seznanja dav~ni organ z

rezultati izvedenih revizij.

1.d ~len
Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nad-

ziranje in informiranje in dav~ni organ sta dol‘na na zahtevo
agencije za revidiranje posredovati vse podatke, potrebne za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij.

1.e ~len
Agencija za revidiranje vsake tri mesece poro~a Dr‘av-

nemu zboru o opravljenih postopkih revidiranja lastninskega
preoblikovanja podjetij.

Agencija za revidiranje enkrat letno poro~a Dr‘avnemu
zboru o svojem delu.

1.f ~len
Sredstva za delo agencije za revidiranje dolo~i Dr‘avni

zbor na predlog agencije za revidiranje in so sestavni del
prora~una Republike Slovenije.
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1.g ~len
Organi agencije za revidiranje so Svet agencije za revi-

diranje, generalni direktor in namestnik generalnega direk-
torja agencije za revidiranje.

1.h ~len
Svet agencije za revidiranje ima predsednika in {est

~lanov.
Predsednika in {est ~lanov imenuje Dr‘avni zbor iz vrst

neodvisnih strokovnjakov za dobo {tirih let.

1.i ~len
Generalnega direktorja in namestnika generalnega di-

rektorja agencije za revidiranje imenuje Dr‘avni zbor za
dobo {tirih let.

Za generalnega direktorja in za namestnika generalnega
direktorja agencije za revidiranje se lahko imenuje dr‘avljan
Republike Slovenije, ki ima najmanj visoko{olsko izobrazbo,
najmanj deset let delovnih izku{enj na dru‘boslovnem ali
naravoslovnem podro~ju in kdor v {tirih letih pred imenova-
njem ni bil ~lan vlade.

1.j ~len
Izbiro mo‘nih kandidatov za generalnega direktorja in

namestnika generalnega direktorja agencije za revidiranje
opravi Dr‘avni zbor po objavljenem javnem pozivu za zbira-
nje predlogov.

1.k ~len
Generalni direktor agencije za revidiranje ima pravico

do pla~e in drugih prejemkov v vi{ini, dolo~eni za predsedni-
ka ra~unskega sodi{~a.

Namestnik generalnega direktorja ima pravico do pla~e
in drugih prejemkov v vi{ini, dolo~eni za ~lana ra~unskega
sodi{~a.

Za druge pravice generalnega direktorja in namestnika
generalnega direktorja, se uporabljajo dolo~be zakona, ki
urejajo te pravice za funkcionarje v dr‘avnih organih.

1.l ~len
Poobla{~enim delavcem agencije za revidiranje pripada

dodatek za vrednotenje posebne odgovornosti ter zaradi ome-
jitev, ki izhajajo iz njihovega dela.

Vi{ino dodatka dolo~i vodstvo agencije za revidiranje
ob sprejemu akta o sistemizaciji tako, da se upo{teva raven
pla~ in dodatkov delavcev agencije, ki s 1. 1. 1996 postanejo
delavci agencije za revidiranje.

Razen teh dolo~b se za pravice vodilnih delavcev in
delavcev agencije za revidiranje uporabljajo dolo~be zakona,
ki urejajo to podro~je za delavce v dr‘avnih organih.“

4. ~len
Za novim 1.l ~lenom se doda nov naslov, ki se glasi:

“I.b AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
PLA^ILNI PROMET, NADZIRANJE IN

INFORMIRANJE”

5. ~len
2. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nad-

ziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija) je
javni zavod.

Sede‘ agencije je v Ljubljani.“

6. ~len
V 4. ~lenu se v prvem odstavku ~rta {esta alinea.

7. ~len
5. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Za opravljanje del in nalog iz 4. ~lena tega zakona je

agencija odgovorna Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada).“

8. ~len
21. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Prejemnik ~eka predlo`i prejete ~eke iz teko~ih ra~u-

nov fizi~nih oseb, ki so trasirani na banko in hranilnico
banki, s katero ima sklenjeno depozitno pogodbo.

Podrobnej{e navodilo o vnov~enju ~eka predpi{e Banka
Slovenije.“

9. ~len
Za 62. ~lenom se doda nov 63. ~len, ki se glasi:

“63. ~len
Organa upravljanja agencije sta svet agencije in gene-

ralni direktor agencije.
Svet agencije ima predsednika in {est ~lanov, ki so

imenovani za dobo {tirih let.
Predsednika in tri ~lane sveta agencije imenuje vlada iz

vrst neodvisnih strokovnjakov, tri ~lane imenuje Banka Slo-
venije.

Agencijo vodi in zastopa generalni direktor, ki ga ime-
nuje in razre{uje vlada za dobo {tirih let.“

10. ~len
64. ~len se ~rta.

11. ~len
V 65. ~lenu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
“Statut sprejme svet agencije.
K statutu agencije daje soglasje vlada.“

12. ~len
Za 65. ~lenom se doda nov 66. ~len, ki se glasi:

“66. ~len
Svet agencije sprejema finan~ni na~rt in letno poro~ilo,

h kateremu daje soglasje vlada.“

13. ~len
V 68. ~lenu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Pla~ila za opravljanje del in nalog po tem zakonu

dolo~i vlada s tarifo na predlog sveta agencije.“

PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

14. ~len
V 73. ~lenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpi-

sov, ki urejajo finan~no materialno poslovanje pravnih oseb
ter razpolaganje z dru`beno lastnino pravnih oseb, ki {e niso
vpisane v sodni register v skladu z 20. ~lenom zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, opravlja agencija za re-
vidiranje.“

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na dolo~be prve alinee 4. ~lena zakona lahko

te naloge opravljajo tudi poslovne banke, na podlagi dovolje-
nja Banke Slovenije in ministra, pristojnega za finance. Za-
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poredje in na~in prenosa nalog pla~ilnega prometa dolo~ita
sporazumno Banka Slovenije in minister, pristojen za finan-
ce. Pri izdaji dovoljenja sta Banka Slovenije in minister,
pristojen za finance, dol`na zagotoviti nemoteno izvajanje
nalog iz 4. ~lena zakona. Banka Slovenije in minister, pristo-
jen za finance sta dol`na do 1. 1. 1996 objaviti kriterije v
skladu s katerimi banke lahko izvajajo naloge iz prve alinee
4. ~lena.“

15. ~len
Agencija za revidiranje sprejme poslovnik do 28. 2.

1996. Agencija za revidiranje pri~ne z delom 1. 1. 1996.
Za~ete postopke revizije, na podlagi zakonov, ki opre-

deljujejo lastninsko preoblikovanje podjetij in na njihovi pod-
lagi izdanih predpisih, ki so na dan 31. 12. 1995 nedokon~a-
ni, prevzame agencija za revidiranje.

Agencija za revidiranje dokon~a pri~ete postopke na
na~in, dolo~en v zakonih in predpisih iz prej{njega odstavka.

16. ~len
Vlada zagotovi materialne in tehni~ne pogoje za delo-

vanje agencije za revidiranje v prostorih agencije.

17. ~len
Delavci, ki opravljajo naloge revidiranja lastninskega

preoblikovanja podjetij v agenciji, postanejo s 1. 1. 1996
delavci agencije za revidiranje.

Vi{ina in notranja razmerja med pla~ami, ostanejo do
sprejema akta o sistemizaciji delovnih mest in nomenklature
nazivov, nespremenjena.

Delavci agencije za revidiranje po kon~anih postopkih
revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij nadaljujejo z
delom v Dav~ni upravi Republike Slovenije.

18. ~len
Agencija sprejme statut do 28. 2. 1996.

19. ~len
Generalna direktorica, namestnik generalne direktorice,

vodilni in poobla{~eni delavci agencije nadaljujejo z delom v
agenciji do poteka dobe, za katero so imenovani.

Osebe iz prej{njega odstavka lahko nadaljujejo z delom v
agenciji za revidiranje do poteka dobe, za katero so imenovani.

Generalna direktorica in njen namestnik morata svojo
namero, da nadaljujeta z delom v agenciji za revidiranje,
sporo~iti Dr‘avnemu zboru Republike Slovenije v 30 dneh
po uveljavitvi zakona.

20. ~len
Z dnem prenosa opravljanja nalog dav~nega nadziranja

na drugo institucijo, v skladu s posebnim zakonom, se v
naslovu agencije za pla~ilni promet, nadziranje in informira-
nje, prenehajo uporabljati besede “nadziranje in informira-
nje”.

21. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, dolo~be 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. in 13. ~lena pa se za~nejo uporabljati 1. 1. 1996.

[t. 450-01/93-2/8
Ljubljana, dne 27. septembra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2697.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 3. oktobra 1995.

[t. 012-01/95-90
Ljubljana, dne 11. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

ZUNANJETRGOVINSKEM POSLOVANJU

1. ~len
V drugem odstavku 20. ~lena zakona o zunanjetrgovin-

skem poslovanju (Uradni list RS, {t. 13/93, 66/93 in 7/94) se
~rta beseda “dolo~enih”.

2. ~len
V prvem odstavku 22. ~lena se med besedi “lastna sred-

stva” dodata besedi “ali tuja”.
V drugem odstavku 22. ~lena se za prvim stavkom doda

nov stavek, ki se glasi:
“Dovoljenje ni potrebno, ~e doma~a pravna oseba dobi-

~ek, dose`en v gospodarski dru`bi v tujini, vlo`i v pove~anje
osnovnega kapitala v isti gospodarski dru`bi.”

3. ~len
V 23. ~lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Veljavnost dovoljenja iz drugega odstavka 22. ~lena je

eno leto in se, kolikor realizacija v tem ~asu ni bila mo`na, na
pro{njo doma~e pravne osebe lahko podalj{a za eno leto.”

4. ~len
V 24. ~lenu se dodajo novi drugi, tretji in ~etrti odsta-

vek, ki se glasijo:
“Register se vodi na podlagi izdanih odlo~b.
Register je javna knjiga.
Za izbris kapitalske nalo‘be v tujini iz registra mora

doma~a pravna oseba pri ministrstvu, pristojnem za finance,
vlo‘iti zahtevo za izbris in predlo‘iti dokazilo o prodaji go-
spodarske dru‘be v tujini, dele‘a ali delnic gospodarske dru‘-
be v tujini oziroma dokazilo o izbrisu iz registra tuje dr‘ave.”

5. ~len
Prvi odstavek 24.a ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“Doma~a in tuja fizi~na oseba s stalnim bivali{~em v

Republiki Sloveniji mora ustanovitev ali nakup podjetja ali
pove~anje ustanoviteljske vloge v podjetju v tujini ter vlaga-
nje v tuja podjetja prijaviti Upravi Republike Slovenije za
javne prihodke.”
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6. ~len
Za drugim odstavkom 45. ~lena se dodata nova tretji in

~etrti odstavek, ki se glasita:
“Doma~e pravne osebe, ki so imele premo`enje v dru-

gih republikah nekdanje SFRJ po 25. 6. 1991 in do uveljavi-
tve tega zakona niso opravile zakonsko zahtevane uskladitve,
morajo to premo`enje prijaviti ministrstvu, pristojnem za
finance, zaradi vpisa v register. Za statusno pravno ureditev
tega premo`enja po predpisih dr`ave, kjer se premo`enje
nahaja, ni potrebno dovoljenje iz drugega odstavka 22. ~lena.

Doma~e pravne osebe morajo statusno pravno ureditev
premo‘enja iz prej{njega odstavka prijaviti ministrstvu, pri-
stojnem za finance, v 30 dneh po vpisu v sodni oziroma drug
pristojen register v dr‘avi, kjer se to premo‘enje nahaja.”

7. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 311-04/92-6/7
Ljubljana, dne 3. oktobra 1995.

Predsednik Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije

Jo‘ef [kol~ l. r.

Razre{i se:
Du{an BARI^, funkcije okrajnega sodnika na Okra-

jnem sodi{~u v Grosupljem.

[t. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2700.

Na podlagi prvega odstavka 132. ~lena ustave Republike
Slovenije, drugega odstavka 74. ~lena in 1. to~ke 75. ~lena
zakona o rednih sodi{~ih (Uradni list SRS, {t. 10/77, 4/82,
37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, {t. 8/90 in 19/94) v
zvezi s prvim odstavkom 134. ~lena zakona o sodi{~ih (Uradni
list RS, {t. 19/94), ter osme alinee drugega odstavka 48. ~lena
in 172. ter 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor
Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v

Mariboru

Razre{i se:
Danica [ANTL, funkcije okrajne sodnice na Okrajnem

sodi{~u v Mariboru.

[t. 700-04/90-15/16
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2701.

Na podlagi 278. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni list
SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, {t.
10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee drugega odstavka 48.
~lena ter 172. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke Republi{kega senata za

prekr{ke

Izvoli se:
Ana KOMAN, za sodnico za prekr{ke Republi{kega

senata za prekr{ke.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2698.

Na podlagi 5. ~lena zakona o ra~unskem sodi{~u (Urad-
ni list RS, {t. 48/94), enajste alinee drugega odstavka 48.
~lena in 172. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o imenovanju ~lanice Ra~unskega sodi{~a Republike

Slovenije
Za ~lanico Ra~unskega sodi{~a Republike Slovenije se

imenuje Zdenka VIDOVI^.

[t. 700-04/95-18/3
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2699.

Na podlagi prvega odstavka 132. ~lena ustave Republike
Slovenije, drugega odstavka 74. ~lena in 1. to~ke 75. ~lena
zakona o rednih sodi{~ih (Uradni list SRS, {t. 10/77, 4/82,
37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, {t. 8/90 in 19/94) v
zvezi s prvim odstavkom 134. ~lena zakona o sodi{~ih (Uradni
list RS, {t. 19/94), ter osme alinee drugega odstavka 48. ~lena
in 172. ter 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor
Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodi{~u v

Grosupljem
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2702.

Na podlagi 278. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni list
SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, {t.
10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee drugega odstavka 48.
~lena ter 172. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnika za prekr{ke Republi{kega senata za

prekr{ke

Izvoli se:
Jurij KOS, za sodnika za prekr{ke Republi{kega senata

za prekr{ke.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2703.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in
ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svo-
jega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji
dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Tr‘i~u -

predstojnica organa

Izvoli se:
Nevenka HAFNER, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v

Tr‘i~u - predstojnica organa.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2704.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in
ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svo-
jega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji
dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Slovenj

Gradcu - predstojnica organa

Izvoli se:
Ana HUDOLIST, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v

Slovenj Gradcu - predstojnica organa.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2705.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in
ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svo-
jega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji
dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Murski

Soboti - predstojnica organa

Izvoli se:
Irena NEME[, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v

Murski Soboti - predstojnica organa.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2706.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Ljubljani

Razre{i se:
Petra SIM^I^ MEDI^, funkcije sodnice za prekr{ke s

sede‘em v Ljubljani.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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2707.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Ljubljani

Razre{i se:
Jana PAV[EK, funkcije sodnice za prekr{ke s sede‘em

v Ljubljani.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2708.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Grosupljem

Razre{i se:
Helena ZOBEC DOLANC, funkcije sodnice za prekr{ke

s sede‘em v Grosupljem.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2709.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,

5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Piranu

Razre{i se:
Darja SRABOTI^, funkcije sodnice za prekr{ke s se-

de‘em v Piranu.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2710.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em na Ptuju

Razre{i se:
Barbara DEBEVEC, funkcije sodnice za prekr{ke s

sede‘em na Ptuju.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2711.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em na Ravnah na

Koro{kem
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Razre{i se:
Karolina PESERL, funkcije sodnice za prekr{ke s se-

de‘em na Ravnah na Koro{kem.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2712.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Novem

mestu
Razre{i se:
Natalija PICEK-KINK, funkcije sodnice za prekr{ke s

sede‘em v Novem mestu.

[t. 716-01/89-2/24
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2713.

Na podlagi drugega odstavka 79. ~lena zakona o
dr‘avnem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94) v zvezi s prvo
alineo 33. ~lena in ~etrtim odstavkom 35. ~lena zakona o
javnem to‘ilstvu (Uradni list SRS, {t. 10/77, 7/86, 41/87 in
Uradni list RS, {t. 8/90) ter dvanajste alinee drugega odstav-
ka 48. ~lena, 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem

dr‘avnem to‘ilstvu v Murski Soboti

Razre{i se:
Jadran HO^EVAR, funkcije okro‘nega dr‘avnega to-

‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Murski Soboti.

[t. 700-06/89-3/10
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2714.

Na podlagi drugega odstavka 79. ~lena zakona o
dr‘avnem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94) v zvezi z drugo
alineo 33. ~lena in drugim odstavkom 35. ~lena zakona o
javnem to‘ilstvu (Uradni list SRS, {t. 10/77, 7/86, 41/87 in
Uradni list RS, {t. 8/90) ter dvanajste alinee drugega odstav-
ka 48. ~lena, 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi okro‘ne dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem

dr‘avnem to‘ilstvu v Slovenj Gradcu

Razre{i se:
Jelka ZORMAN BOGUNOVI^, funkcije okro‘ne

dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Slovenj
Gradcu.

[t. 700-06/89-3
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2715.

Na podlagi drugega odstavka 79. ~lena zakona o
dr‘avnem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94) v zvezi z drugo
alineo 33. ~lena in drugim odstavkom 35. ~lena zakona o
javnem to‘ilstvu (Uradni list SRS, {t. 10/77, 7/86, 41/87 in
Uradni list RS, {t. 8/90) ter dvanajste alinee drugega odstav-
ka 48. ~lena, 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi okro‘ne dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem

dr‘avnem to‘ilstvu v Novem mestu

Razre{i se:
Marija OSOLNIK [ENICA, funkcije okro‘ne dr‘avne

to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Novem mestu.

[t. 700-06/89-3
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2716.

Na podlagi drugega odstavka 7. ~lena zakona o
Pre{ernovi nagradi (Uradni list RS, {t. 29/91) in dvanajste
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena poslovnika
Dr‘avnega zbora je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji
dne 4. oktobra 1995 sprejel
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O D L O K
o razre{itvi ~lanice in imenovanju ~lana Upravnega

odbora Pre{ernovega sklada

Razre{i se dol‘nosti ~lanice Upravnega odbora Pre{er-
novega sklada:

Vesna MARIN^I^, novinarka in filmska kriti~arka.
Imenuje se za ~lana Upravnega odbora Pre{ernovega

sklada: Viktor KONJAR, publicist in filmski delavec.

[t. 610-01/90-5/6
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2717.

Na podlagi 14. ~lena zakona o dr‘avni statistiki (Uradni
list RS, {t. 45/95), tretjega odstavka 48. in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o imenovanju treh ~lanov v Statisti~ni svet Republike

Slovenije

V Statisti~ni svet Republike Slovenije se imenujejo za
~lane:

dr. Emil ERJAVEC, za dobo {tirih let,
mag. Marjan [ETINC, za dobo {tirih let,
Jo‘ica VELI[^EK, za dobo dveh let.

[t. 050-01/92-5/4
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

~astni znak svobode Republike Slovenije
Ani [tuhec, dolgoletni predsednici Slovenskega kultur-

noumetni{kega dru{tva Triglav v Stuttgartu.

[t. 902-03/95-28
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

2718.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. ~lena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. ~lena zako-
na o odlikovanju ~astni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike

Slovenije

Za dolgoletno delo in zasluge v dobro Slovencem v
Zvezni de‘eli Baden-Wuertenberg na kulturnem, izobra‘e-
valnem, {portnem in na drugih podro~jih ter za povezovanje
z mati~no domovino podeljujem

2719.

Na podlagi 9. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, {t. 1/91-I), 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) in sklepa Vlade Republike
Slovenije, {t. 900-01/93-2/9-8 z dne 28. 4. 1995, na predlog
ministra za zunanje zadeve, izdaja Vlada Republike Slo-
venije

S K L E P
o imenovanju stalnega predstavnika Republike Slovenije

pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino
(WIPO)

1. ~len
Za stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Sve-

tovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) se ime-
nuje dr. Bojan Pretnar.

2. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 900-01/93-2/14-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2720.

Na podlagi V. to~ke odloka o kadrovskem {tipendiranju
dijakov in {tudentov za potrebe upravnih organov, Dr‘avne-
ga zbora Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 16/91-I) je Komisija Vlade Republike
Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 98. seji
dne 15. 9. 1995 sprejela

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

{tipendiranju

Pravilnik o {tipendiranju (Uradni list RS, {t. 24/91-I,
64/94 in 71/94) se spremeni in dopolni tako, da se v pre~i{~e-
nem besedilu glasi:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4661[t. 58 – 13. X. 1995

P R A V I L N I K
o {tipendiranju

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a merila za podeljevanje kadrovskih

{tipendij (v nadaljnjem besedilu: {tipendij) in postopek dolo-
~anja vi{ine {tipendij.

II. MERILA ZA PODELJEVANJE [TIPENDIJ

2. ~len
[tipendija se lahko podeli:
– dijaku ali {tudentu, ki je dr‘avljan Republike Sloveni-

je in se obve‘e, da bo po kon~anem {olanju sklenil delovno
razmerje v upravnih organih, Dr‘avnem zboru RepublikeSlo-
venije ali Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
dr‘avni organ);

– {tudentu, ki je dr‘avljan Republike Slovenije – za
delo na podro~ju mednarodnih odnosov, ~e se poleg obveze
iz prej{nje alinee obve‘e, da si bo med {tudijem pridobil
znanje enega svetovnega jezika – stopnje, ki ustreza zahtevi
sedmega semestra {tudija jezika na fakulteti.

Do zaklju~ka pripravni{tva mora {tipendist obvladati en
svetovni jezik v skladu z zahtevo iz druge alinee prej{njega
odstavka ter drug svetovni jezik – stopnje, ki ustreza zahtevi
petega semestra {tudija jezika na fakulteti. Preverjanje zna-
nja se opravi na strokovnem izpitu za pripravnike.

3. ~len
Pri podelitvi {tipendij se upo{tevajo u~ni uspeh in dija-

kove oziroma {tudentove sposobnosti za izbran izobra‘evalni
program oziroma poklic ter kadrovske potrebe dr‘avnih or-
ganov.

4. ~len
Vi{ina {tipendije se dolo~i glede na u~ni uspeh, kraj

bivanja in stro{ke {olanja.

5. ~len
Vi{ina {tipendije se dolo~i v to~kah. Vrednost to~ke za

izra~un {tipendije dolo~i Vlada Republike Slovenije in se
usklajuje glede na rast izhodi{~ne pla~e za prvi tarifni razred
(koeficient 1.00) po kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti.

Vi{ina {tipendije za dijake ne sme biti ni‘ja od 20%, za
{tudente pa ne ni‘ja od 30% zajam~ene pla~e v skladu s 55.
~lenom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez-
poselnosti (Uradni list RS, {t. 5/91), zmanj{ane za prispevke
in davke od zajam~ene pla~e.

6. ~len
U~ni uspeh, kraj bivanja in stro{ki {olanja se ovrednotijo:
a) za dijake
Uspeh V kraju bivanja Izven kraja bivanja

{t. to~k {t. to~k

zadosten 380 895
dober 460 975
pravdober 570 1085
odli~en 700 1215

Stro{ki {olanja
dru‘boslovna, humanisti~na usmeritev 200 to~k
naravoslovna, tehni~na usmeritev 300 to~k

b) za {tudente
Uspeh V kraju bivanja Izven kraja bivanja

{t. to~k {t. to~k

6,0 do 7,0 570 1040
7,1 do 7,3 685 1155
7,4 do 7,6 775 1245
7,7 do 7,8 835 1305
7,9 do 8,1 920 1390
8,2 do 8,3 980 1450
8,4 do 8,6 1070 1540
8,7 do 8,9 1155 1625
9,0 do 10,0 1465 1935

Stro{ki {olanja
dru‘boslovna, humanisti~na usmeritev 300 to~k
naravoslovna, tehni~na usmeritev 400 to~k

Voza~em – dijakom in {tudentom – pripadajo to~ke v
kraju bivanja ter povra~ilo potnih stro{kov – mese~no.

[tipendistom za delo na podro~ju mednarodnih odno-
sov se krijejo stro{ki dodatnega izobra‘evanja tujega jezika.

Podkomisija za {tipendiranje pri komisiji Vlade Repub-
like Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v
nadaljnjem besedilu: podkomisija za {tipendiranje) lahko odo-
bri povra~ilo stro{kov za dodatno izobra‘evanje tujih jezikov
tudi drugim {tipendistom.

[tudentom, ki {tudirajo v tujini se dolo~i {tipendija v
vi{ini mese~ne pla~e pripravnika z visoko strokovno izobraz-
bo v dr‘avnih organih, pove~ana za povra~ilo potnih stro{kov
(od kraja stalnega bivali{~a do kraja {tudija za enkratno ali
dvakratno vo‘njo) glede na oddaljenost kraja {tudija.

[tevilo to~k za posameznega {tipendista se dolo~i vsa-
ko {olsko leto, tako da se upo{teva dose‘eni u~ni uspeh v
preteklem {olskem letu. Pri {tudentih se uspeh dolo~i tako,
da se izra~una popre~je vseh {tevil~no izra‘enih ocen, dose-
‘enih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem {olskem
letu. V prvem letniku zna{a {tevilo to~k za dijake 460 oziro-
ma 975, za {tudente pa 775 oziroma 1245.

[tipendija za podiplomski {tudij se dolo~i v vi{ini neto
pla~e pripravnika z visoko strokovno izobrazbo v dr‘avnih
organih.

Za {tudente, ki se izobra‘ujejo izven kraja bivanja se
dolo~i {tipendija v vi{ini 100% neto pla~e pripravnika, za
{tudente, ki se izobra‘ujejo v kraju stalnega bivanja pa 80%
neto pla~e pripravnika.

[tipendistom iz prej{njega odstavka se odobri povra~ilo
prevoznih stro{kov, od kraja stalnega bivanja do kraja {ola-
nja za enkratno ali dvakratno vo‘njo, glede na oddaljenost
kraja {olanja.

III. PODELJEVANJE [TIPENDIJ

7. ~len
[tipendije se podeljujejo v skladu s sklepi Vlade Re-

publike Slovenije, ugotovljenimi kadrovskimi potrebami in
na podlagi javnega razpisa.

Vsebino javnega razpisa za podelitev {tipendij dolo~i
podkomisija za {tipendiranje.

Javni razpis obsega:
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se

razpisuje {tipendija;
b) {tevilo razpisanih {tipendij;
c) rok, v katerem je treba vlo‘iti prijavo;
d) pogoj, da bo {tipendist po kon~anem {olanju sklenil

delovno razmerje v dr‘avnem organu;
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e) pogoj, da si bo {tipendist za delo na podro~ju medna-
rodnih odnosov med {tudijem pridobil znanje enega svetov-
nega jezika – stopnje, ki ustreza zahtevi sedmega semestra
{tudija jezika na fakulteti.

8. ~len
Prijavi na javni razpis je treba prilo‘iti:
a) dokazilo o vpisu v teko~i letnik {ole;
b) dokazilo o u~nem uspehu zadnjega letnika predhod-

nega izobra‘evanja;
c) potrdilo o dr‘avljanstvu Republike Slovenije;
d) ‘ivljenjepis.

9. ~len
Kandidate izbere podkomisija za {tipendiranje v skladu

z merili in kriteriji tega pravilnika in pri tem upo{teva tudi
uspe{no opravljen psihotest kandidatov.

^e se za posamezne razpisane poklice ne prijavi dovolj
kandidatov, lahko podkomisija za {tipendiranje, glede na
ugotovljene dodatne kadrovske potrebe in zagotovljena sreds-
tva, podeli {tipendijo prosilcem prijavljenim za druge razpi-
sane poklice.

[tipendistu, ki je uspe{no zaklju~il {olanje na srednji,
vi{ji ali visoki {oli oziroma na fakulteti se lahko podeli
{tipendija za nadaljevanje {olanja na vi{ji stopnji izobra‘eva-
nja, ~etudi v teko~em {olskem letu tak{na {tipendija ni razpi-
sana. O tem odlo~a podkomisija za {tipendiranje na predlog
dr‘avnega organa, na katerega je {tipendist vezan s pogodbo.

[teje se, da je {tipendist uspe{no zaklju~il {olanje, ~e je
v tretjem in ~etrtem letniku srednje {ole dosegel pravdober
ali odli~en u~ni uspeh in ~e ima uspe{no opravljen zaklju~ni
izpit oziroma maturo; na vi{ji ali visoki {oli oziroma na
fakulteti pa ocene od 8.0 do 10.

10. ~len
Podkomisija za {tipendiranje mora o izbiri kandidatov

za {tipendije pisno obvestiti vsakega prosilca.
Prosilec, ki meni, da je bil neopravi~eno odklonjen,

lahko vlo‘i v osmih dneh od dneva prejema obvestila, ugovor
na komisijo Vlade Republike Slovenije za kadrovske in ad-
ministrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija za
kadrovske in administrativne zadeve). Odlo~itev komisije je
dokon~na.

11. ~len
Medsebojna razmerja med podkomisijo za {tipendiranje

kot {tipenditorjem in {tipendistom se dolo~ijo s pisno pogodbo.
Pogodbo o {tipendiranju skleneta s {tipendistom pred-

sednik podkomisije za {tipendiranje in predstojnik dr‘avnega
organa, za katerega se {tipendist {tipendira.

12. ~len
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom dolo~ijo pravi-

ce in obveznosti {tipendista in {tipenditorja.

13. ~len
[tipendija se izpla~uje mese~no vnaprej, do 10. dne v

mesecu, za vsak mesec do konca rednega {olanja.

14. ~len
[tipendist mora na za~etku {olskega leta predlo‘iti pod-

komisiji za {tipendiranje:
a) dijak – potrdilo o vpisu v naslednji letnik in prepis

zadnjega {olskega spri~evala;
b) {tudent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potr-

dilo o opravljenih izpitih preteklega {olskega leta.

15. ~len
^e podkomisija za {tipendiranje ugotovi, da {tipendist

pravo~asno ni opravil {olskih obveznosti, izpla~evanje {ti-
pendije za~asno ustavi.

Podkomisija za {tipendiranje lahko dolo~i {tipendistu
rok, v katerem mora opraviti obveznosti. [tipendistu, ki v
dolo~enem roku izpolni obveznosti, podkomisija za {tipendi-
ranje prekli~e za~asno ustavitev izpla~evanja {tipendije z
veljavnostjo od dneva prenehanja izpla~evanja. [tipendist, ki
obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do {tipendije.

[tipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti
letnik, se {tipendijsko razmerje ne prekine, vendar se mu
{tipendija ne izpla~uje za {olsko leto, ki ga ponavlja.

16. ~len
[tipendist izgubi pravico do {tipendije in mora vrniti

vse prejete zneske {tipendije, potnih stro{kov, stro{kov za
u~enje tujih jezikov in drugih stro{kov {olanja, z obrestmi po
veljavni obrestni meri za dolgoro~ne kredite, ~e:

a) opusti oziroma ne dokon~a izobra‘evanja v roku, ki
je dolo~en s predpisi oziroma v podalj{anem roku, ki ga je
dolo~il {tipenditor na podlagi 15. ~lena tega pravilnika;

b) se med prejemanjem {tipendije vklju~i v {tipendira-
nje drugega {tipenditorja, ~e spremeni smer {tudija brez so-
glasja {tipenditorja ali, ~e se redno zaposli;

c) je izklju~en iz {ole oziroma fakultete;
~) navaja neresni~ne podatke;
d) med izobra‘evanjem pisno sporo~i {tipenditorju, da

ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v dr‘avnem orga-
nu v skladu s pogodbo o {tipendiranju oziroma ni pripravljen
skleniti delovnega razmerja kot pripravnik;

e) po kon~anem izobra‘evanju ni pripravljen skleniti
delovnega razmerja v skladu s pogodbo o {tipendiranju.

17. ~len
[tipendist mora povrniti sorazmerni del zneska prejete

{tipendije, potnih stro{kov, stro{kov za u~enje tujih jezikov
in drugih stro{kov {olanja, ~e:

a) ostane v delovnem razmerju manj ~asa, kot zna{a
doba, za katero je prejemal {tipendijo;

b) ne opravi pripravni{tva oziroma strokovnega izpita;
c) po opravljenem pripravni{tvu in strokovnem izpitu

ne ‘eli skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o
{tipendiranju.

18. ~len
[tipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, ~e:
a) {tipenditor v 60 dneh po prejemu pisnega obvestila o

zaklju~ku izobra‘evanja, ne zagotovi opravljanja pripravni{-
tva oziroma sklenitve delovnega razmerja v skladu s pogod-
bo o {tipendiranju;

b) {tipenditor po opravljenem pripravni{tvu in strokov-
nem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja v skla-
du s pogodbo o {tipendiranju;

c) postane trajno nezmo‘en za {olanje ali za delo.

19. ~len
[tipendist je lahko v celoti ali delno opro{~en pogodbe-

nih obveznosti ~e:
a) sklene delovno razmerje kot pripravnik v drugem

dr‘avnem organu, za katerega ni bil {tipendiran;
b) pogodbenih obveznosti ne more izpolniti iz objektiv-

nih razlogov.

20. ~len
Podkomisija za {tipendiranje lahko dolo~i {tipendistu,

ki je materialno ogro‘en, obro~no vra~anje prejetih zneskov
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{tipendije, potnih stro{kov, stro{kov za u~enje tujih jezikov
in drugih stro{kov {olanja.

21. ~len
O pravicah in obveznostih iz 16., 17., 18., 19. in 20.

~lena tega pravilnika odlo~a podkomisija za {tipendiranje.
Podkomisija za {tipendiranje mora vsak primer posebej

obravnavati in pisno odlo~iti o pravicah in obveznostih {ti-
pendista.

22. ~len
[tipendist ima pravico do ugovora zoper odlo~itev o

njegovih pravicah in obveznostih iz {tipendijskega razmerja
na komisijo za kadrovske in administrativne zadeve. Rok
ugovora je 8 dni od vro~itve pisnega odpravka. Komisija za
kadrovske in administrativne zadeve mora v 30 dneh od
prejema ugovora sporo~iti {tipendistu svojo odlo~itev, ki je
dokon~na.

23. ~len
V pogodbi o {tipendiji mora biti dolo~eno, katero sodi-

{~e je krajevno pristojno za re{evanje sporov, ki bi nastali pri
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

24. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 604-03/95
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.

Predsednik
Komisije Vlade Republike

Slovenije
za kadrovske in administrativne

zadeve
Mirko Bandelj l. r.

2721.

Na podlagi 5. ~lena navodila o ugotavljanju dovoljene
mase pla~ in denarnih prejemkov za obdobje do 31. 3. 1996
(Uradni list RS, {t. 29/95), ministrica za delo, dru‘ino in
socialne zadeve objavlja

K O L I ^ N I K
mo‘ne rasti pla~ za obdobje oktober–december 1995

Koli~nik mo‘ne rasti pla~ v skladu s 3. to~ko dogovora
o politiki pla~ in drugih prejemkov zaposlenih v gospodar-
stvu (Uradni list RS, {t. 22/95), ugotovljen na podlagi podat-
kov o rasti cen na drobno v obdobju julij–september 1995, je
1,017.

Koli~nik se uporablja za izra~un pla~ za obdobje okto-
ber–december 1995.

[t. 038-017/95
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.

Rina Klinar l. r.
Ministrica za delo,

dru‘ino in socialne zadeve

2722.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na pobudo Borisa Ore{nika iz Murske Sobote, na
seji dne 14. 9. 1995

o d l o ~ i l o

Sklep o blagu, ki se ne {teje za carinsko blago (Uradni
list RS, {t. 68/94) se odpravi.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik v svoji vlogi z dne 29. 3. 1995 izpodbija

ustavnost in zakonitost v izreku te odlo~be navedenega skle-
pa, ki ga je sprejela vlada na 108. seji dne 20. oktobra 1994 in
ki dolo~a pogoje, pod katerimi se motorna vozila, priklopni-
ki, motorna kolesa in plovila, registrirana v kateri od republik
biv{e Jugoslavije, ne {tejejo za carinsko blago. Pobudnik
meni, da sklep z dolo~itvijo pogoja, da je imel lastnik vozilo
registrirano na svoje ime pred 25. junijem 1991, neenako-
pravno obravnava pravice dr‘avljanov Republike Slovenije,
ki so imeli pred 25. 6. 1991 stalno prebivali{~e v Sloveniji.
Sklep naj bi omejeval uresni~evanje pravic v zvezi s 15.
~lenom ustave ter pravico do zasebne lastnine in dedovanja iz
33. ~lena ustave.

2. Vlada v svojem odgovoru na pobudo ob{irno prika‘e
problem uvoza motornih vozil, ki je nastal zaradi specifi~ne
situacije – s postavitvijo ju‘ne meje s Hrva{ko (25. 6. 1991),
sprva kot problem uvoza rabljenih vozil s sede‘em v Sloveni-
ji in fizi~nih oseb, ki so imele dr‘avljanstvo Republike Slo-
venije na dan 25. 6. 1991, in ki so ‘elele svoje premo‘enje
vrniti nazaj v Slovenijo. Probleme je sprva re{evala posebna
komisija, ki je prenehala delovati, ko je bil sprejet izpodbija-
ni sklep. Vlada v odgovoru povzema besedilo sklepa in pou-
darja, da je bil pogoj registracije vozila na ime lastnika pred
25. 6. 1991 vnesen v besedilo na predlog Ministrstva za
notranje zadeve zato, da bi se izognili prikazovanju lastni{tva
z antidatiranimi ra~uni in pogodbami, katerih verodostojnosti
zaradi takratnih razmer na obmo~ju biv{e SFRJ ni mogo~e
preverjati. Pobudnikov primer je re{evala pristojna carinarni-
ca in ga po mnenju vlade tudi pravilno re{ila, saj pobudnik ne
izpolnjuje taksativno na{tetih pogojev iz izpodbijanega skle-
pa.

Enako stali{~e kot vlada zastopa v svojem odgovoru
tudi Carinska uprava Republike Slovenije, ki dodatno pojas-
njuje, da izpodbijani sklep omogo~a, da se blago, ki je nave-
deno v sklepu, sprosti v prost promet na carinskem obmo~ju
Republike Slovenije brez pla~ila carinskih dajatev.

B)
3. Pobudnik dokumentirano izkazuje svoj pravni interes

za vlo‘itev pobude s polo‘ajem stranke v upravnem postopku
(zavezanca za pla~ilo carine), v katerem je bilo z dokon~no
odlo~bo Carinske uprave RS {t. 02-Up/II-10/95-2 z dne 22. 3.
1995 ugotovljeno, da pobudnik ne more uveljavljati pravice
do brezcarinskega uvoza motornega kolesa, ki ga je kupil na
Hrva{kem dne 24. 10. 1989 in istega dne pripeljal v Sloveni-
jo, ker ne izpolnjuje pogojev iz izpodbijanega sklepa vlade,
saj motorno kolo ni bilo registrirano na njegovo ime pred 25.
6. 1991.

4. Ustavno sodi{~e je na seji dne 14. 9. 1995 pobudo
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz ~etrtega odstavka
26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odlo~a-
njem o stvari sami.
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5. Izpodbijani sklep se nana{a na motorna vozila, pri-
klopnike, polpriklopnike, motorna kolesa in plovila, katerih
lastniki so bili pred 25. 6. 1991 slovenski dr‘avljani ali
pravne osebe in podjetniki s sede‘em v Republiki Sloveniji
in so bila registrirana v kateri od biv{ih jugoslovanskih re-
publik.

Za to, da se ne {tejejo za carinsko blago, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. da je bila oseba, ki ‘eli registrirati vozilo, lastnik le-
tega in je imela vozilo registrirano na svoje ime pred 25. 6.
1991 in

2. da je bilo vozilo oziroma plovilo pripeljano v Slove-
nijo pred 25. 6. 1991 in se je od takrat naprej ves ~as nahajalo
na obmo~ju Republike Slovenije (kar vklju~uje obi~ajno ra-
bo vozil oziroma plovil izven Republike Slovenije).

Izpodbijani sklep je vlada izdala na podlagi ~etrtega
odstavka 5. ~lena Carinskega zakona (Uradni list SFRJ, {t.
34/90 – v nadaljevanju: CZ).

6. ^len 5 CZ opredeljuje pojem carinskega blaga kot
osnovnega pojma, ki se uporablja v carinskem postopku, saj
se po dolo~bah CZ obravnava le blago, ki se {teje za carinsko
blago. Po prvem odstavku 5. ~lena so vse stvari, ki se uva‘ajo
oziroma prina{ajo na carinsko obmo~je, izva‘ajo oziroma
odna{ajo s tega obmo~ja ali v tranzitu preva‘ajo oziroma
prena{ajo ~ezenj, carinsko blago in zato zavezane pravilom
CZ. Drugi odstavek 5. ~lena primeroma navaja nekatere mej-
ne primere stvari, ki se {tejejo za carinsko blago, tretji odsta-
vek pa izjeme, ki se ne {tejejo za carinsko blago. Po ~etrtem
odstavku lahko ZIS predpi{e, katere stvari se poleg stvari iz
prvega in drugega odstavka {tejejo za carinsko blago, oziro-
ma katere stvari, ki prehajajo carinsko ~rto, se poleg stvari iz
tretjega odstavka ne {tejejo za carinsko blago.

Na podlagi ustavnega zakona za izvedbo temeljne us-
tavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slo-
venije se prena{ajo pristojnosti biv{ih zveznih organov na
ustrezne slovenske organe. Tako je pristojnosti, ki jih je imel
ZIS po CZ, prevzela Vlada Republike Slovenije.

Kaj je carinsko obmo~je, dolo~a 2. ~len CZ: obsega
ozemlje SFRJ (sedaj RS), omejuje pa ga carinska ~rta, ki je
istovetna z dr‘avno mejo.

Opredelitev carinskega blaga, razvidna iz besedila 5.
~lena CZ, je veljala na dan 25. 6. 1991 in vse do sprejema
izpodbijanega sklepa.

7. Nesporno je dejstvo, da je bila meja med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrva{ko vzpostavljena dne 25. 6.
1991, ko je bila razgla{ena temeljna ustavna listina o samo-
stojnosti in neodvisnosti Slovenije.

V skladu z dolo~bo 2. ~lena CZ je {ele z vzpostavitvijo
meje in s tem carinske ~rte mogo~e govoriti o carinskem
obmo~ju Republike Slovenije in s tem o blagu, ki se uva‘a,
prina{a, izva‘a oziroma odna{a ali v tranzitu preva‘a ali
prena{a ~ezenj, oziroma o blagu, ki kakorkoli druga~e prispe
na carinsko obmo~je in s tem o carinskem blagu iz 5. ~lena
CZ, ki je predmet carinjenja oziroma carinskega postopka po
CZ. Da je za opredelitev blaga kot carinskega blaga osnovni
pogoj prav prehod ~ez carinsko ~rto, je razvidno tudi iz
nadaljnjih splo{nih dolo~b iz prvega in drugega odstavka 19.
~lena CZ: praviloma nastane obveznost pla~ila carine z dnem,
ko je {lo blago ~ez carinsko ~rto, za dan uvoza v smislu CZ
pa se {teje dan, ko je nastala obveznost pla~ila carine.

8. Ko izpodbijani sklep pove, katera vozila se ne {tejejo
za carinsko blago, predpi{e kot pogoj, da je bilo vozilo oziro-
ma plovilo pripeljano v RS pred 25. 6. 1991 in se je od takrat
naprej ves ~as nahajalo v Republiki Sloveniji, pri ~emer
morajo biti za to, da se vozila ne {tejejo za carinsko blago,
poleg navedenega izpolnjeni tudi ostali pogoji (lastnik mora
biti pred 25. 6. 1991 slovenski dr‘avljan, registrirana morajo
biti na ime lastnika pred 25. 6. 1991). S tem, glede na datum

vzpostavitve meje in s tem carinske ~rte s Hrva{ko, predpisu-
je, da se poleg stvari iz 5. ~lena CZ tudi nekatera vozila,
pripeljana v Slovenijo iz biv{ih jugoslovanskih republik pred
25. 6. 1991, {tejejo za carinsko blago, ~eprav niso pre{la
carinske ~rte, in s tem uvaja carino.

9. Ustava v 147. ~lenu dolo~a, da dr‘ava z zakonom
predpisuje davke, carine in druge dajatve, v 155. ~lenu pa, da
zakoni, drugi predpisi in splo{ni akti ne morejo imeti u~inka
za nazaj.

V skladu s citirano dolo~bo 147. ~lena ustave se lahko
obveznost pla~ila carine uvaja samo z zakonom. Sklep kot
podzakonski akt mora biti v skladu z ustavo in zakonom
(153. ~len ustave) in ne sme vsebovati dolo~b, za katere v
zakonu ni podlage, zlasti pa ne sme samostojno dolo~ati
pravic in obveznosti, kot je uvajanje pla~ila carine. ^etrti
odstavek 5. ~lena CZ sicer poobla{~a vlado tudi za dolo~itev
stvari, ki se poleg stvari, dolo~enih v zakonu, {tejejo za
carinsko blago, vendar navedenega zakonskega besedila ni
mogo~e uporabiti v smislu uvajanja obveznosti pla~ila cari-
ne, ker bi bila tak{na razlaga oziroma uporaba pooblastil v
nasprotju z ustavo. Podzakonski predpis kot izvedbeni akt
sme dopolnjevati zakonsko normo samo tako dale~, da z
dopolnjevanjem ne ureja razmerij samostojno (zunaj zakon-
skega okvira) ali da ne uvaja novih obveznosti.

Ker izpodbijani sklep naknadno opredeljuje kot carin-
sko blago stvari, ki se v ~asu, ko so bile pripeljane na ozemlje
Republike Slovenije, niso {tele za carinsko blago, u~inkujejo
njegove dolo~be retroaktivno. Po citirani dolo~bi 155. ~lena
ustave podzakonski akti sploh ne morejo imeti u~inka za
nazaj, retroaktivno dolo~bo lahko vsebuje samo zakon, pa {e
to le v primeru, ~e to zahteva javna korist in ~e se s tem ne
posega v pridobljene pravice.

Ustavno sodi{~e trditev pobudnika o neskladnosti iz-
podbijanega sklepa s 15. in 33. ~lenom ustave ni preizku{alo,
saj je bilo potrebno sklep kot nezakonit in hkrati neustaven
odpraviti ‘e iz prej navedenih razlogov.

C)
10. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi

drugega odstavka 45. ~lena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matev‘
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm,
Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odlo~itev je sprejelo soglasno.

[t. U-I-48/95-11
Ljubljana, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

2723.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobude Veronike Ribi~ iz Ljubljane,
ki jo zastopa Janez Zajc, odvetnik v Ljubljani, Martina Sajeta
iz Gaberij in Marije Fakin iz ^u~je Mlake, ki jo zastopata
Tone [kerlj in Borut [kerlj, odvetnika v Novem mestu, na
seji dne 14. 9. 1995

o d l o ~ i l o

1. Zakon o kmetijskih zemlji{~ih (Uradni list SRS, {t.
1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list RS, {t. 9/90, 5/91 in 46/92 -
odl. US) se razveljavi.
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2. Navodilo za izvajanje komasacij kmetijskih zemlji{~
(Uradni list SRS, {t. 29/86) se razveljavi.

3. Razveljavitev iz 1. in 2. to~ke izreka za~ne u~inkova-
ti po poteku enega leta od objave v Uradnem listu RS.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudniki Veronika Ribi~, Martin Saje in Marija

Fakin predlagajo oceno ustavnosti zakona o kmetijskih zem-
lji{~ih (v nadaljevanju: ZKZ), Marija Fakin pa tudi oceno
ustavnosti in zakonitosti Navodila za izvajanje komasacij
kmetijskih zemlji{~ (v nadaljevanju: navodilo).

2. Pobudnica Veronika Ribi~ meni, da razlikovanje gle-
de na poklic, ki ga v vrsti dolo~b uvaja zakon (npr. 4., 22.,
23., 29., 51., 58. ~lenu), ne sme biti temelj za izklju~itev
lastninske pravice na kmetijskih zemlji{~ih. Skrb dr‘ave za
ekonomsko in ekolo{ko smotrno izrabo zemlji{~ bi se po
njenem mnenju lahko odra‘ala v druga~nih zapovedih in
prepovedih, naslovljenih na lastnika zemlji{~a. Te dolo~be
naj bi bile zato v nasprotju z dolo~bo 33. in 67. ~lena ustave.

3. Pobudnik Martin Saje meni, da je izpodbijani zakon v
nasprotju z ustavo, ker naj bi preve~ omejeval promet s
kmetijskimi zemlji{~i. Poleg tega naj bi bil v nasprotju z
ustavo zato, ker naj bi uporabljal pojem organizacije zdru‘e-
nega dela, dru‘bene lastnine in druge pravne pojme, ki jih
ustava ne pozna.

4. Pobudnica Marija Fakin predlaga oceno ustavnosti
celotnega zakona, predvsem njegovega sedmega poglavja
oziroma 83. ~lena in ~etrtega odstavka 89. ~lena, ter oceno
ustavnosti in zakonitosti navodila. V sedmem poglavju naj bi
ZKZ v nasprotju s 14. ~lenom ustave dajal prednost kmetom
pred nekmeti. Po ~etrtem odstavku 89. ~lena zakona naj bi se
namre~ nekmetom dodelila zemlji{~a, ki so manj primerna za
kmetijsko proizvodnjo ali zemlji{~a na robu komasacijskega
obmo~ja. 83. ~len zakona, ki dolo~a prepoved prometa z
zemlji{~i, parceliranje zemlji{~, graditev, sajenje nasadov in
gozdnega drevja, pa naj bi v nasprotju z ustavo posegal v
pravico do osebne lastnine.

5. Navodilo, predvsem njegov 26. ~len, je po mnenju
pobudnice v nasprotju z ustavo, ker naj bi razlikovalo med
fizi~nimi osebami na podlagi njihovega statusa, velikosti
premo‘enja in pripravljenosti za pogodbeno usmerjeno kme-
tijsko proizvodnjo. Poleg tega naj bi navodilo privilegiralo
uporabnike dru‘bene lastnine, ~eprav ustava tega instituta ne
pozna ve~.

6. Dr‘avni zbor je v odgovoru na pobudo Veronike
Ribi~ mnenja, da dolo~be ZKZ, ki opredeljujejo status kmeta
in omejujejo promet s kmetijskimi zemlji{~i, niso v nasprotju
z ustavo. Zaradi nenadomestljivosti zemlji{~ kot naravnih
virov, zaradi celovite in racionalne izrabe prostora, zaradi
varstva okolja in pokrajine, zaradi demografskih in socialnih
gibanj in zaradi razvoja kmetijstva naj bi ne smel vsakdo po
svoji volji in interesu uporabljati in svobodno odtujevati,
deliti ali celo uni~iti kmetijska zemlji{~a. Podlaga zakonski
ureditvi naj bi bili stanje in cilji kmetijske politike. Pri tem se
Dr‘avni zbor sklicuje na cilje kmetijske politike, opredeljene
v strategiji razvoja kmetijstva v Sloveniji. Dose~i naj bi jih
bilo mogo~e s pove~anjem kmetijskih gospodarstev, pre-
strukturiranjem, pove~anjem produktivnosti, profesionaliza-
cijo in dr‘avnim intervencionizmom. Zakonska opredelitev
pojma kmeta, ki naj bi izhajala iz potrebe po profesionaliza-
ciji v kmetijstvu, naj bi zato ne bila v nasprotju z ustavo.
Poleg tega naj bi tudi vezanost dolo~enih pravic na status
kmeta ne bila v nasprotju s 14. ~lenom ustave, saj naj bi
zakon s tem le dolo~al pogoje za pridobitev teh pravic, kar pa
naj bi bilo ustavno dopustno.

7. Na pobudo Marije Fakin nasprotna udele‘enca nista
odgovorila.

B)
8. Pobudo Veronike Ribi~ je ustavno sodi{~e sprejelo v

delu, ki se nana{a na 4. in 29. ~len ZKZ, ne pa glede 51., 58.,
22. in 23. ~lena. Dolo~be zakona, ki urejajo zemlji{ki maksi-
mum (51. do 58. ~len), je namre~ ustavno sodi{~e razveljavi-
lo ‘e v odlo~bi {t. U-I-122/91 z dne 10. 9. 1992 (v Zbirki
OdlUS 56/I). S tem sta postali brezpredmetni tudi dolo~bi 22.
in 23. ~lena zakona.

9. Predmet te odlo~be sta {e pobuda Martina Sajeta v
delu, ki se nana{a na ZKZ, in pobuda Marije Fakin. V tem
delu je ustavno sodi{~e pobudo sprejelo in na podlagi ~etrte-
ga odstavka 26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list
RS, {t. 15/94) nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.

10. Ustavno sodi{~e je v citirani odlo~bi odlo~ilo, da
zakonske dolo~be, ki na splo{no omejujejo oziroma izklju~u-
jejo lastninsko pravico na kmetijskih zemlji{~ih, niso skladne
z ustavnimi dolo~bami, ki zagotavljajo pravico do zasebne
lastnine in dedovanja. V odlo~bi, {t. U-I-57/92 (Uradni list
RS, {t. 76/94 – v Zbirki OdlUS 117/III) je kot pre{iroko
ozna~ilo omejitev dedovanja po 1. ~lenu zakona o dedovanju
kmetijskih zemlji{~ in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij) (Uradni list SRS, {t. 26/73 in 1/86), ki kot enega od
namenov zakona dolo~a, da se omejuje prehod kmetijskega
zemlji{~a v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo. V obrazlo‘itvi
je {e navedlo, da tak{no omejevanje lastnine ne prispeva k
uresni~evanju z ustavo predvidenih funkcij lastnine.

11. V skladu s sprejetimi stali{~i ustavno sodi{~e tudi
glede ZKZ ugotavlja, da vpra{anja, ki so pogojena s tedanjim
pojmovanjem lastninske pravice, ureja na na~in, ki je v nas-
protju s sedanjo ustavo. Zakon predvideva nastajanje dru‘be-
ne lastnine – promet s kmetijskimi zemlji{~i, njihov zakup in
prostorsko-ureditvene operacije pa zaradi druga~nega poj-
movanja lastnine ureja na na~in, ki je nesorazmerno stro‘ji
od ukrepov, ki so potrebni za varovanje kmetijskih zemlji{~
po drugem odstavku 71. ~lena ustave in tudi za varovanje
socialnega polo‘aja oseb, ki jih 4. ~len ZKZ {teje za kmeta.

12. Stali{~e Dr‘avnega zbora, da razlogi, ki so nareko-
vali obstoje~e re{itve, izhajajo tudi iz sprejete strategije raz-
voja kmetijstva v Sloveniji in da bodo zato v tak{ni ali delno
spremenjeni obliki take re{itve ostale tudi v bodo~e, ne more
opravi~evati prekomernih posegov v lastninsko pravico na
kmetijskih zemlji{~ih. Za dosego opredeljenih ciljev kmetij-
ske politike (stabilna pridelava kakovostne in ~im cenej{e
hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji; ohra-
njanje poseljenosti in kulturne krajine; ohranjanje kmetijske
zemlje; varstvo kmetijskih zemlji{~ in voda pred onesna‘e-
vanjem in nesmotrno rabo; trajno pove~evanje konkuren~ne
sposobnosti kmetijstva; zagotavljanje paritetnega dohodka
nadpovpre~no produktivnim pridelovalcem) bo seveda {e ved-
no potrebno dolo~eno omejevanje prometa in drugih ravnanj
v zvezi s kmetijskimi zemlji{~i. Vendar pa ti ukrepi ne more-
jo temeljiti zgolj na statusnih lastnostih bodo~ih lastnikov,
torej ne oziraje se na gospodarski pomen posameznih zem-
lji{~ in druge okoli{~ine, ki jih je mogo~e in potrebno upo{te-
vati, da bi se zagotovila utemeljenost in sorazmernost vsake-
ga ukrepa posebej.

13. V obravnavanem navodilu za izvajanje komasacij
kmetijskih zemlji{~ so enake neskladnosti z ustavo, kot so
bile ugotovljene ‘e v zvezi z ZKZ.

14. V ZKZ in navodilu ugotovljene neskladnosti z usta-
vo, zlasti pa pojmovanje lastnine, ne omogo~ajo, da bi us-
tavno sodi{~e razveljavilo le posamezne dolo~be, ker bi sicer
zakon postal nekonsistenten. Obravnavana predpisa bo po-
trebno v celoti prilagoditi ustavi. Ker gre za zahteven zako-
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nodajni projekt, je ustavno sodi{~e dolo~ilo najdalj{i mo‘ni
odlo‘ni rok.

C)
15. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi

43. in tretjega odstavka 45. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u
v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter
Jambrek, mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
[inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen in dr. Lojze Ude.
Odlo~bo je sprejelo soglasno.

[t. U-I-184/94-9
Ljubljana, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

2724.

Na podlagi 28. ~lena zakona o sodi{~ih (Uradni list RS,
{t. 19/94), 21. ~lena in tretjega odstavka 24. ~lena zakona o
sodni{ki slu‘bi (Uradni list RS, {t. 19/94) je Sodni svet
Republike Slovenije na 36. seji dne 5. 10. 1995 sprejel

S K L E P

I
o imenovanju sodnic na sodni{ki mesti vi{jih sodnic

Na sodni{ki mesti vi{jih sodnic na Vi{jem sodi{~u v
Mariboru se imenujeta:

Breda Kolari~ Lah s 5. 10. 1995 in
Doroteja Vezjak s 5. 10. 1995.

II
o imenovanju sodnic na sodni{ki mesti okro‘nih sodnic

Na sodni{ki mesti okro‘nih sodnic na Okro‘nem sodi-
{~u v Mariboru se imenujeta:

mag. Olga Berani~ s 5. 10. 1995 in
Vlasta Polanec s 5. 10. 1995.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

2725.

Na podlagi 28. ~lena zakona o sodi{~ih (Uradni list RS,
{t. 19/94) in tretjega odstavka 24. ~lena zakona o sodni{ki
slu‘bi (Uradni list RS, {t. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 36. seji dne 5. 10. 1995 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na polo‘aj svetnice okro‘nega

sodi{~a

Na polo‘aj svetnice okro‘nega sodi{~a se imenuje:
Tatjana Marini~, okro‘na sodnica na Okro‘nem sodi{~u

v Mariboru.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

BRE@ICE

2726.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) ter 17. ~lena statuta Ob~ine Bre‘ice
(Uradni list RS, {t. 38/95) je Ob~inski svet ob~ine Bre‘ice na
10. seji dne 28. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Bre‘ice za leto 1995

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Bre‘ice za leto 1995 se zagotav-

ljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe ter drugih
nalog v skladu z zakonom o financiranju ob~in.

2. ~len
Predvideni prihodki in odhodki prora~una Ob~ine Bre-

‘ice za leto 1995 zna{ajo:

v 000 SIT

Bilanca prihodkov Ra~uni
in odhodkov financiranja

Prihodki 1,245.075
Odhodki 1,327.472 74.412
Primanjkljaj 82.397 74.412

3. ~len
Od prihodkov ob~inskega prora~una se v letu 1995 izlo-

~i 0,5% v stalno prora~unsko rezervo.

4. ~len
V prora~unu ob~ine se zagotovijo sredstva za teko~o

prora~unsko rezervo, ki se uporablja za nepredvidene naloge
ali pa naloge, za katere ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi teko~e prora~unske rezerve odlo~a ‘upan
ob~ine.

II. IZVR[EVANJE PRORA^UNA

5. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dol‘ni uporabljati sredstva le

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI
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za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finan~nem
na~rtu izkazanem v posebnem delu prora~una, ki je sestavni
del tega odloka.

Sredstva ob~inskega prora~una se lahko uporabijo tudi
za namene sofinanciranja projektov, ki bodo odobreni, na
podlagi razpisov na dr‘avni ravni.

6. ~len
Uporabniki morajo izvr{evati svoje naloge v mejah sred-

stev, ki so jim odobrena s prora~unom ter so dol‘ni teko~e
spremljati uresni~evanje porabe sredstev glede na finan~ni
na~rt. Uporabniki ne smejo na ra~un ob~inskega prora~una
prevzemati obveznosti, ki bi presegle z ob~inskim prora~u-
nom dolo~ena sredstva za posamezne namene, razen za na-
mene iz drugega odstavka 5. ~lena tega odloka.

7. ~len
Sredstva za izvajanje programov in za delo se prora~un-

skim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enako-
merno kot mese~ne akontacije, vendar v odvisnosti od zapad-
losti obveznosti ter ob upo{tevanju likvidnostnega polo‘aja
ob~inskega prora~una.

8. ~len
Sredstva za pla~e delavcem in funkcionarjem se upo-

rabnikom zagotavljajo mese~no glede na {tevilo zasedenih
delovnih mest, koeficientov za dolo~anje pla~, osnove za
obra~un pla~, ki jih dolo~i Vlada Republike Slovenije, delov-
no dobo in uspe{nost oziroma dodatno obremenjenost.

Sprememba osnove za obra~un pla~ v skladu s sklepom
Vlade Republke Slovenije se sprotno upo{teva tudi pri izra-
~unu dotacij za delovanje krajevnih skupnosti po sprejeti
metodologiji.

9. ~len
Sredstva amortizacije se uporabljajo po sprejetem pro-

gramu.

10. ~len
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdr-

‘evalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javne-
ga razpisa, za kar je odgovorna odgovorna oseba uporabnika.
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa,
~e pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT.

11. ~len
Pogodbe za nabavo opreme, za investicijska in vzdr‘e-

valna dela, storitve ter subvencije, ki bodo opravljene v teko-
~em letu, lahko uporabniki sklepajo le do 12. decembra teko-
~ega leta.

12. ~len
Za zakonitost, upravi~enost in namembnost porabe pro-

ra~unskih sredstev odgovarja ‘upan, ra~unovodska slu‘ba pa
kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalogov.

Za nadziranje izvajanja pogodbe o izvajanju dogovora o
uskladitvi interesov glede bodo~e namembnosti nepremi~nin
nekdanje JA, sedaj v lasti obrambnega Ministrstva Slovenije
v Ob~ini Bre‘ice, sklenjene med Ob~ino Bre‘ice in Centrom
za razvoj Posavja, je odgovorna strokovna slu‘ba Oddelka za
gospodarske zadeve.

Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stano-
vanjskih hi{, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Ob~ine
Bre‘ice, sklenjene med Ob~ino Bre‘ice in Komunalno stano-
vanjskim podjetjem Bre‘ice, je odgovorna strokovna slu‘ba
Oddelka za gospodarske zadeve.

13. ~len
Nosilci sredstev prora~una po posebnem delu so:
Urad ‘upana in ob~inskega sveta: za reprezentanco,

prevzem pokroviteljstev, krajevne skupnosti, stro{ke ob~in-
skih praznovanj ter vzdr‘evanje grobi{~ – grobov, sredstev
za politi~ne stranke, stro{ke delovanja ob~inskega sveta, stro-
{ke za delo ob~inske uprave – pla~e.

Oddelek za gospodarske zadeve: za investicije in inve-
sticijsko vzdr‘evanje ter opremo ob~inske uprave, materialne
stro{ke ob~inske uprave, po‘arno varnost, za{~ito in re{eva-
nje, promocijo gospodarstva, za pla~ila, subvencije, inter-
vencije in investicije v kmetijstvo, turizem, komunalno infra-
strukturo, ceste, varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo,
stavbna zemlji{~a.

Oddelek za dru‘bene javne slu‘be: za osnovno izobra-
‘evanje, otro{ko varstvo, kulturo, {port, raziskovanje, social-
no varstvo, zdravstvo.

Zavod za prostorsko na~rtovanje: za sredstva za planske
dokumente, prostorsko izvedbene na~rte in prostorsko uredi-
tvene pogoje, lokacijske dokumentacije, geodetske podlage
za program prostorsko – izvedbenih aktov ob~ine, energetsko
svetovanje.

Po sprejemu odloka o ogranizaciji in delovnih podro~jih
ob~inske uprave bodo nosilci izvajanja prora~una in naloge
usklajeni z novo organiziranostjo.

III. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

14. ~len
S prostimi denarnimi sredstvi na ‘iro ra~unih Ob~ine

Bre‘ice upravlja ‘upan. Prosta denarna sredstva morajo biti
nalo‘ena tako, da so na razpolago, ~e se poka‘e potreba.
Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vpla-
~ujejo v prora~un.

15. ~len
^e se v teku izvr{evanja prora~una ugotovi, da so po-

trebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju prora-
~una ni bilo mogo~e predvideti, so pa nujna za izvr{evanje
predpisov ali za izvr{itev storitev, se dodatni odhodki porav-
najo v breme drugih postavk posameznega podro~ja prora~u-
na. Spremembe je mogo~e izvesti s sprejemom rebalansa
prora~una.

Izjemoma o prenosu sredstev med posameznimi name-
ni, dolo~enimi v bilanci odhodkov, ~e s tem ni bistveno
ogro‘eno izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sreds-
tva ob~inskega prora~una, odlo~a ‘upan, o ~emer obvesti
odbor za prora~un in finance.

16. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje ne more uravnovesiti, se lahko za za~asno
kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine ali najame
posojilo, ki ne sme presegati 5% sprejetega prora~una in
mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju
posojila odlo~a ‘upan, ki o tem poro~a svetu na seji.

17. ~len
Stalna prora~unska rezerva, ki se oblikuje v skladu s 3.

~lenom odloka o prora~unu Ob~ine Bre‘ice, se uporablja:
– za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot

so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne oziro-
ma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje epi-
demij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

– za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki pri-
tekajo neenakomerno;
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– za kritje prora~unskega primanjkljaja.

18. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil, o ~emer odlo~a svet.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

19. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

20. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 403-20/95
Bre‘ice, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
Ob~ine Bre‘ice

Alojzij Slavko Su{in l. r.

2727.

Na podlagi 18. ~lena zakona o naravni in kulturni dedi-
{~ini (Uradni list SRS, {t. 1/81, 8/90, 26/92) in 17. ~lena
statuta Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS, {t. 38/95) je Ob~inski
svet na 9. redni seji dne 14. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o razglasitvi obmo~ja Jovsi za naravni spomenik

I. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom Ob~inski svet ob~ine Bre‘ice razgla{a

obmo~je vla‘nih in poplavnih travnikov - Jovsi med Kapel-
skimi goricami in reko Sotlo za naravni spomenik zaradi
floristi~nega, ornitolo{kega in krajinskega pomena.

2. ~len
Naravni spomenik je razdeljen na:
– o‘je obmo~je, ki obsega mo~virna travi{~a na zahod-

nem obrobju vzdol‘ odvodnika [ica in
– {ir{e obmo~je, ki obsegajo travni{ke in njivske povr{i-

ne vzdol‘nega dela vse do reke Sotle.
Meja o‘jega in {ir{ega zavarovanega obmo~ja je vrisana

v temeljnem topografskem na~rtu v merilu 1 : 5000 (TTN - 5)
in preglednem katastrskem na~rtu v merilu 1 : 5000 (PKN -
5), ki sta sestavni del odloka.

II. OBSEG IN IMETNIKI

3. ~len
Obmo~je naravnega spomenika je omejeno z mejo, ki jo

dolo~a obodna parcelacija po katastrskem na~rtu:

k. o. Jereslavec:
681, 682/1, 685, 687, 707, 708, 718, 719, 720, 723, 722,

743/3, 742/2, 742/1, 766, 767, 769/1, 769/2, 780/2, 781, 788,
789, 797/1, 797/2, 798, 807, 808, 823, 824, 957, 960, 954/1,
948, 943, 936, 937, 934, 931, 932/1, 917/2, 915, 914/1,
914/2, 898, 896, 897;

k. o. Rakovec:
228/1, 308, 295/4, 295/3, 217/2, 203/15, 203/14, 203/13,

204, 295/11, 267/4, 267/5, 295/12, 261/2, 263/2, 244/2, 243/1,
241/1, 239, 268/1, 269/1, 269/2, 162/22, 162/21, 162/20,
162/19, 162/18, 162/17, 162/16, 162/15, 162/14, 162/13,
162/12, 162/11, 162/10, 162/9, 162/8, 162/7, 162/6, 162/5,
162/4, 162/3, 162/1, 134/1, 134/2, 134/6, 121, 122, 123, 124,
125, 127;

k. o. Veliki Obre‘:
138, 139, 140, 146/2, 147, 148/2, 156, 157, 171, 182,

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208,
209, 210, 1/1, 1/60, 1/2, 1/3, 1/59, 1/4, 1/5, 502, 503/1, 503/2,
520, 519/3, 522/2, 521/2, 241, 242, 243, 245/1, 413/2, 413/1,
412, 411, 405/11, 405/7, 405/8, 212, 214, 229, 230, 227,
228/1, 232/2, 233/1, 233/3, 236, 238/1, 238/2, 235, 405/6,
554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 554/59, 554/5, 554/6, 554/7,
1307/9, 554/61, 553, 1307/6, 1309/2, 1309/3, 531/3, 531/4,
530/2, 529/2, 525;

k. o. Podvinje:
139, 132, 131, 124, 123/2, 116, 114, 113, 95/2, 95/3, 74,

73, 56, 54, 53, 51, 48, 47, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8,
32/9, 32/10, 27, 28, 14, 12, 11/1, 11/2, 588, 589, 584, 586,
587.

Celotno zavarovano obmo~je predstavljajo vse parcele
znotraj te obodne meje. Povr{ina celotnega zavarovanega
obmo~ja obsega 460 ha.

4. ~len
Obmo~je naravnega spomenika Jovsi obsega vsa

zemlji{~a znotraj naslednjih obmo~ij:
O‘je obmo~je predstavljajo naslednje parcele:
– v k. o. Jereslavec
678, 679/2, 679/1, 680, 683/1, 683/2, 684/1, 684/2, 688,

690, 691, 692/2, 695, 696, 699, 700, 703, 704, 711/1, 711/2,
712, 715/1, 715/2, 716, 730/1, 730/2, 731/1, 732/2, 735, 738,
739, 746, 744, 765, 768, 771/1, 771/2, 780/1, 782, 787, 790,
795, 800, 805, 809, 822, 825, 956, 952/2, 952/3, 951, 871,
872, 877, 878, 882, 883, 886, 887, 890, 891, 895, 896, 424/2,
424/1, 425, 851, 850, 670, 669, 667/2, 667/1, 666, 665, 664,
663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 655, 654, 654, 653, 652,
651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640,
639, 832, 833, 667/3, 671, 692, 726, 747, 750, 751, 754,
755/1, 762, 763/1, 763/2, 773, 774, 777, 778, 850, 784,
792/1, 792/2, 793, 802, 803, 811, 785, 812, 815, 816, 819,
820/1, 820/2, 827/1, 827/2, 828, 831, 834, 837, 838, 841,
842, 845, 846, 849, 852, 855, 856, 859, 860, 863, 864, 867,
868, 871, 872, 877, 878, 882, 952/1, 780/2.

– v k. o. Veliki Obre‘ po parc. {t.
170, 171, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,

191, 192, 193, 194, 195, 196, 127, 128, 129, 125/1, 125/2,
123/2, 123/1, 121, 119/1, 119/2, 117, 115, 113, 111, 109,
107, 105, 103, 101, 99, 97, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79,
77, 73/1, 73/2, 71, 69/1, 69/2, 67, 65, 63/2, 63/1, 61, 59/2,
59/1, 57, 56, 55, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 33, 16, 1/47,
1/46, 1/44, 1/43, 1/42, 1/41, 1/40, 1/39, 1/38, 1/37, 1/36,
1/35, 1/34, 1/33, 1/32, 1/31, 1/30, 1/29, 1/28, 1/27, 1/26,
1/25, 1/24, 1/23, 1/22, 1/21, 1/20, 1/19, 1/18, 1/17, 1/16,
1/15, 1/14, 1/13, 1/12, 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/56,
1/55, 1/57, 1/54, 1/53, 1/52, 25, 26, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 145, 146, 148, 149,
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152, 153/1, 153/2, 154, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2,
161, 162, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1,
166/2, 167, 168, 169/1, 169/2, 33/1, 32, 31, 30, 181, 180,
179/1, 179/2, 178/1, 178/2, 177, 176, 175, 174/1, 174/2,
173/1, 173/2, 173/3, 172, 165/3, 155, 151, 150, 147, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 24, 23, 22, 21, 20, 19/1, 19/2, 18, 17, 16, 1309,
1296, 1/59, 1/58, 1/57, 1/56, 1/55, 1/54, 1/51, 1/50, 1/49,
1/48, 1/47, 1/45.

O‘je obmo~je obsega 153,6177 ha celotnega zavarov-
anega obmo~ja.

III. RAZVOJNE USMERITVE

5. ~len
Cilji zavarovanja naravnega spomenika Jovsi so:
– ohranitev izjemnega ni‘inskega ekosistema z avtohto-

nimi rastlinskimi in ‘ivalskimi vrstami,
– ohranitev zna~ilne krajinske podobe,
– ohranitev obstoje~e kmetijske rabe prostora,
– znanstveno-raziskovalno in {tudijsko-demonstracijsko

delo,
– popestritev turisti~ne ponudbe obmo~ja.

IV. VARSTVENI RE@IM

6. ~len
Na celotnem varovanem obmo~ju, navedenem v 3. ~le-

nu tega odloka, so dovoljene dejavnosti, ki so usklajene z
biotopsko funkcijo:

– obstoje~a kmetijska raba: ko{nja, pa{a in obdelovanje
zemlje,

– vzdr‘evanje drevesne in grmovne zrasti,
– lovsko gospodarjenje in ribi{tvo v skladu z gojitveni-

mi na~rti,
– obnavljanje poti in infrastrukturnih objektov na ob-

mo~ju naravnega spomenika,
– vzdr‘evanje [ice in odvodnih jarkov pod nadzorom za

to pristojnih slu‘b ob~ine in spomeni{kega varstva,
– gibanje obiskovalcev spomenika narave je dovoljeno

le po kolovoznih poteh ali s strokovnim vodstvom.
Na celotnem varovanem obmo~ju so prepovedani vsi

posegi, ki bi razvrednotili, po{kodovali ali uni~ili naravno
dedi{~ino in prizadeli njeno svojevrstnost:

– gradnja kakr{nihkoli objektov,
– izvajanje tak{nih hidromelioracijskih posegov na va-

rovanem obmo~ju in v okolici, katerih {kodljive posledice bi
bilo mogo~e ~utiti na o‘ji lokaliteti,

– odstranjevanje obre‘ne vegetacije ter posameznih dre-
ves in grmov,

– odstranjevanje zemlje in zasipavanje depresij,
– spreminjanje sestave zoocenoze z naseljevanjem vrst,
– nabiranje, preganjanje in uni~evanje ‘ivali,
– uni~evanje ali po{kodovanje gnezdi{~ ter prostorov,

kjer se ‘ivali zadr‘ujejo, hranijo in razmno‘ujejo,
– povzro~anje hrupa, vendar je dovoljena uporaba stro-

jev za kmetijsko in gozdarsko rabo,
– umetno osvetljevanje ‘ivali, njihovih gnezdi{~ in bi-

vali{~,
– onesna‘evanje povr{inskih in podzemnih vod,
– odlaganje vseh vrst odpadkov.
Na o‘jem obmo~ju naravnega spomenika je poleg nave-

denega prepovedano {e:
– uporaba pesticidov in umetnih gnojil.
Na o‘jem obmo~ju se priporo~a pri~etek prve ko{nje po

15. juniju teko~ega leta.

Nujna vzdr‘evalna dela se uredijo s pogodbo med last-
niki zemlji{~ in namenskim republi{kim skladom.

7. ~len
Pravne osebe in ob~ani imajo pravico do nadomestila iz

namenskih republi{kih skladov, ~e se jim zaradi omejitev in
prepovedi bistveno poslab{ajo obstoje~i pogoji za pridobiva-
nje dohodka oziroma za ‘ivljenje in delo in tega ni mogo~e
nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru varstvenega
re‘ima, ki je za naravni spomenik dolo~en, in sicer v skladu z
zakonom in interesi kmetijstva.

V. KAZENSKE DOLO^BE

8. ~len
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 60.000 SIT se kaz-

nuje za prekr{ek pravna oseba in posameznik, ki stori dejanje
iz 6. ~lena tega odloka. ^e stori dejanje iz 6. ~lena tega
odloka pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z
denarno kaznijo od 10.000 SIT do 360.000 SIT.

Z denarno kaznijo 5.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje
za prekr{ek iz prej{njega odstavka tega ~lena tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

9. ~len
Natan~na oznaka naravnega spomenika in varovanega

obmo~ja, navedenega v tem odloku, navedbe lastnikov oziro-
ma imetnikov pravice uporabe ter podrobnej{e lastnosti, ki
utemeljujejo razglasitev, so navedene v strokovnih osnovah
odloka o razglasitvi Jovsov za naravni spomenik, ki jih je
pripravil Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine
Novo mesto v decembru 1993. Strokovne osnove so sestavni
del tega odloka in jih hrani Oddelek za kmetijstvo Upravne
enote Bre‘ice, Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi{~i-
ne Novo mesto, Zavod za gozdove Slovenije - obmo~na
enota Bre‘ice.

Sestavni del tega odloka je tudi karta PKN 5, na kateri
je vrisan naravni spomenik.

10. ~len
@upan Ob~ine Bre‘ice poda predlog za vpis razgla{ene-

ga naravnega spomenika v zemlji{ko knjigo v roku 60 dni po
tem, ko dobi od pristojne slu‘be za varstvo naravne in kultur-
ne dedi{~ine ustrezne registrske {tevilke za spomenik.

@upan Ob~ine Bre‘ice po{lje lastnikom oziroma imetni-
kom pravice uporabe zemlji{~, ki se nahajajo v naravnem
spomeniku sprejeti odlok, s katerim jih seznani z re‘imom
varstva, s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvoj-
nimi usmeritvami naravnega spomenika.

11. ~len
Pristojni organi Ob~ine Bre‘ice, Upravne enote Bre‘i-

ce, javni zavodi in in{pekcijske slu‘be so v okviru svojih
pristojnosti dol‘ni prepre~evati posege, s katerimi bi se uteg-
nile spremeniti ali okrniti s tem odlokom opredeljene lastno-
sti naravnega spomenika.

Vsako nedovoljeno spremembo je potrebno vrniti v pr-
votno stanje v breme povzro~itelja.

12. ~len
Za obmo~je naravnega spomenika Jovsi se izdelajo pro-

storsko ureditveni pogoji.
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Obmo~je se ozna~i z ustreznimi oznakami, iz katerih bo
razvidno, da je to podro~je naravnega spomenika. Oznake se
postavijo na vpadnih poteh iz smeri Velikega Obre‘a in
Rakovca.

13. ~len
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravnega spome-

nika in njenega varovanega obmo~ja opravljajo pristojne slu‘-
be za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine, ter Zavod za
gozdove, Obmo~na enota Bre‘ice.

14. ~len
In{pekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem varstvenih ukre-

pov izvajajo pristojne in{pekcijske slu‘be.

15. ~len
Odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 616-4/91-2/7
Bre‘ice, dne 14. septembra 1995.

Predsedujo~i
Ob~inskemu svetu

ob~ine Bre‘ice
Ivan @ivi~ l. r.

vojnih dejstvovanjih, katerih obseg in posledice presegajo
zmo‘nost delovanja rednih slu‘b.

Sile za za{~ito, re{evanje in pomo~ aktivirajo ‘upan
Ob~ine Gornja Radgona oziroma tajnik ob~inske uprave,
poveljniki {tabov civilne za{~ite za njihovo obmo~je, v pod-
jetjih, zavodih in drugih organizacijah pa njihovi poslovodni
organi.

II. UKREPI ZA ZA[^ITO IN RE[EVANJE

3. ~len
Na podlagi ocene ogro‘enosti se v Ob~ini Gornja Rad-

gona na~rtujejo in izvajajo naslednji ukrepi:
– za{~ita in re{evanje ob po‘arih
– za{~ita in re{evanje ob poplavah
– za{~ita in re{evanje ob ru{enju in plazovih
– za{~ita in re{evanje ob nesre~ah z nevarnimi snovmi
– prva medicinska pomo~
– prva veterinarska pomo~
– radiolo{ka, kemijska in biolo{ka za{~ita
– izmik in evakuacija ter zaklanjanje
– oskrba ogro‘enega in prizadetega prebivalstva.

4. ~len
Ukrepi, na{teti v prej{njem ~lenu, obsegajo:
– predlaganje dejavnosti za prepre~evanje oziroma

zmanj{anje ogro‘enosti
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za

izvajanje ukrepov za{~ite in re{evanja,
– dejavnosti odpravljanja posledic.

5. ~len
Naloge za{~ite, re{evanja in pomo~i izvajajo:
– enote in slu‘be Civilne za{~ite
– operativni sestavi gasilskih dru{tev ter enote in slu‘be

drugih dru{tev
– gospodarske dru‘be, zavodi in druge organizacije.

III. SILE ZA[^ITE IN RE[EVANJA V OB^INI GORNJA
RADGONA

6. ~len
Sile za za{~ito, re{evanje in pomo~ sestavljajo:
– {tabi, enote in slu‘be civilne za{~ite
– poveljniki civilne za{~ite
– operativni sestavi prostovoljnih dru{tev
– gospodarske dru‘be, zavodi in druge organizacije, ki

opravljajo dejavnosti, pomembno za za{~ito, re{evanje in
pomo~.

7. ~len
V Ob~ini Gornja Radgona se ustanovi ob~inski {tab za

civilno za{~ito ter kot izpostavi ob~inskega {taba za civilno
za{~ito, sektorski oziroma krajevna {taba za civilno za{~ito
Negova in Apa~e.

Ob~inski {tab civilne za{~ite vodi in poveljuje sektor-
skima {taboma iz prvega odstavka tega ~lena, poverjenikom
ter enotam in slu‘bam civilne za{~ite na obmo~ju KS Gornja
Radgona, ̂ re{njevci-Zbigovci in Spodnja [~avnica.

Sektorski {tab civilne za{~ite Negova vodi in poveljuje
enotam in slu‘bam civilne za{~ite ter poverjenikom na ob-
mo~ju KS Negova in Sp. Ivanjci.

Sektorski {tab civilne za{~ite Apa~e vodi in poveljuje
enotam in slu‘bam civilne za{~ite ter poverjenikom na ob-
mo~ju KS Apa~e in Stogovci.

GORNJA RADGONA

2728.

Na podlagi 37. ~lena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesre~ami (Uradni list RS, {t. 64/94) ter statutar-
nega sklepa Ob~ine Gornja Radgona (Uradni list RS, {t.
3/95), je Ob~inski svet ob~ine Gornja Radgona na seji dne
28. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o organiziranju in delovanju za{~ite, re{evanja in

pomo~i v Ob~ini Gornja Radgona

I. SKUPNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiza-

cije in delovanja za{~ite in re{evanja v Republiki Sloveniji za
obmo~je Ob~ine Gornja Radgona natan~neje dolo~a:

– ustanavljanje, organiziranje in delovanje {tabov, enot
in slu‘b civilne za{~ite ter drugih sil za{~ite in re{evanja (v
nadaljevanju: sile za za{~ito in re{evanje) ob naravnih in
drugih nesre~ah ter v vojni,

– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sode-
lujejo pri za{~iti in re{evanju,

– organizacija odkrivanja, spremljanja in obve{~anja o
nevarnostih.

Druge naloge iz podro~ja varstva pred naravnimi in
drugimi nesre~ami se izvajajo na podlagi zakona, enotnih
temeljev in zasnove sistema za{~ite in re{evanja v Republiki
Sloveniji ter drugih predpisov.

2. ~len
Sile za za{~ito, re{evanje in pomo~ v Ob~ini Gornja

Radgona se aktivirajo ob naravnih in drugih nesre~ah ter ob
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Pri svojem delu sektorski {tabi koristijo prostore in
sredstva zvez ob~ine, krajevne skupnosti in po potrebi posa-
meznih gasilskih dru{tev na svojem obmo~ju, pri izvajanju
akcij za{~ite, re{evanja in pomo~i pa koristijo sredstva zvez,
ki jih zagotavlja ob~inski {tab za civilno za{~ito ter zveze
operativnih gasilskih enot. Administrativne posle za sektor-
ske {tabe opravljajo tiste krajevne skupnosti, kjer je sede‘
sektorskega {taba.

^lane {tabov civilne za{~ite imenuje ‘upan Ob~ine Gor-
nja Radgona.

8. ~len
Na obmo~ju ob~ine se ustanovijo naslednje enote in

slu‘be civilne za{~ite:
– enote za prvo pomo~,
– tehni~no re{evalne enote,
– enota za RBK za{~ito,
– enota za prvo veterinarsko pomo~,
– slu‘ba za podporo,
– slu‘ba za vzdr‘evanje in uporabo zakloni{~.
V mestu Gornja Radgona, naseljih in vaseh se imenuje-

jo poverjeniki civilne za{~ite.
Enote in slu‘be civilne za{~ite dolo~i ter imenuje pover-

jenike civilne za{~ite ‘upan ob~ine.

9. ~len
Gospodarske dru‘be, zavode in druge organizacije, ki

jih dolo~i ‘upan ob~ine, ustanovijo s sklepom naslednje eno-
te in slu‘be civilne za{~ite:

– enoto za prvo pomo~,
– enoto za prvo veterinarsko pomo~,
– slu‘bo za vzdr‘evanje in uporabo zakloni{~
– imenujejo poverjenike za civilno za{~ito.

10. ~len
Gospodarske dru‘be, zavodi in druge organizacije, ki

jih s sklepom zadol‘i ‘upan ob~ine, izvajajo dolo~ene opera-
tivne naloge za{~ite, re{evanja in pomo~i na obmo~ju ob~ine.

11. ~len
Javno gasilsko slu‘bo ter dolo~ene naloge za{~ite in

re{evanja opravljajo operativne enote prostovoljnih gasilskih
dru{t.

Opravljanje gasilske javne slu‘be se uredi s pogodbo.
Opravjanje dolo~enih nalog za{~ite in re{evanja, ki jih

opravljajo operetivne gasilske enote, se uredi s sklepom ‘u-
pana.

IV. OPAZOVANJE IN OBVE[^ANJE

12. ~len
Slu‘ba za opazovanje in obve{~anje opravlja predvsem

naslednje naloge:
– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za za{~ito

in re{evanje ter jih posreduje vodilnim organom in drugim
izvajalcem za za{~ito in re{evanje;

– obve{~a, opozarja in alarmira prebivalce o prete~ih
nevarnostih in jim posreduje napotke za za{~ito in vzajemno
pomo~;

– izvaja dolo~ene mobilizacijske naloge,;
– posreduje odlo~itve pristojnih organov o izvajanju

ukrepov in nalog za za{~ito in re{evanje ter napotke za njiho-
vo izvajanje,

– zbira podatke o odpravljanju posledic nesre~ in njiho-
vi sanaciji.

13. ~len
Naloge slu‘be za opazovanje in obve{~anje opravljajo v

Ob~ini Gornja Radgona:
– center za opazovanje in obve{~anje,
– {tabi civilne za{~ite,
– dr‘avni in ob~inski organi, ki razpolagajo s podatki,

pomembnimi za za{~ito in re{evanje,
– druge organizacije in slu‘be, katerih dejavnost je po-

membna za za{~ito in re{evanje.

V. VODENJE ZA[^ITE, RE[EVANJE IN POMO^I

14. ~len
Za{~ito, re{evanje in pomo~ ter odpravljanje posledic

naravnih in drugih nesre~ vodi ‘upan.
Operativno strokovno vodenje za{~ite, re{evanje in po-

mo~i ob naravnih in drugih nesre~ah izvajajo poveljniki ci-
vilne za{~ite ob~ine in ob~inski {tab, sektorska poveljnika in
{taba civilne za{~ite ter poverjeniki za civilno za{~ito.

Vodenje sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ se organizira
in izvaja kot enoten sistem, ki temelji na obveznem izvr{eva-
nju odlo~itev pristojnih organov za vodenje civilne za{~ite in
drugih sil.

Ob~inski {tab za civilno za{~ito:
– vodi sektorske {tabe, enote, slu‘be in druge sile, ki

sodelujejo v za{~iti in re{evanju,
– uveljavljajo za{~itne in druge nujne ukrepe ter nadzira

izvajanje,
– odlo~a o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomo~ in dejavnosti za za{~ito in re{evanje

pri odpravi posledic,
– pripravlja predloge odlo~itev ‘upanu ter drugim orga-

nom oblasti.
Sektorska {taba civilne za{~ite vodita enote in slu‘be

civilne za{~ite na njunih obmo~jih.
Enote in slu‘be civilne za{~ite neposredno vodijo po-

veljniki oziroma vodje civilne za{~ite.
Neposredno vodenje operativnih sestavov prostovoljnih

dru{tev in drugih organizacij pri re{evalnih akcijah izvajajo
njihovi poveljniki oziroma vodje.

VI. PREHODNA IN KON^NA DOLO^BA

15. ~len
Pristojni organi, gospodarske dru‘be, zavodi in druge

organizacije morajo v tridesetih dneh od za~etka veljave tega
odloka ustanovitvi enote in slu‘be civilne za{~ite ter imeno-
vati poverjenike civilne za{~ite.

V tridesetih dneh od za~etka veljave tega odloka izda
‘upan sklepe o dolo~itvi gospodarskih dru‘b, zavodov in
drugih organizacij, ki opravljajo dolo~ene operativne naloge
za{~ite, re{evanja in pomo~i.

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 854/2
Gornja Radgona, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.
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2729.

Na podlagi 105. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list SRS, {t. 1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list RS, {t.
9/90 in 5/91) in statutarnega sklepa Ob~ine Gornja Radgona
(Uradni list RS, {t. 3/95) je Ob~inski svet ob~ine Gornja
Radgona na seji dne 28. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih

katastrskih ob~in ^re{njevci, Plitvi~ki vrh, Zbigovci,
Police, O~eslavci, Ivanj{evci, Lomano{e, Negova,

Stave{inci in Grabe

1. ~len
S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek za

ureditev trajnih nasadov v delih katastrskih ob~in ̂ re{njevci,
Plitvi~ki vrh, Zbigovci, Police, O~eslavci, Ivanj{evci, Loma-
no{e, Negova, Stave{inci, Drobtinci in Grabe.

2. ~len
Agromelioracijsko obmo~je zajema naslednje parcelne

{tevilke in povr{ine v ha:

k.o. ̂ re{njevci 857/2; 796 v izmeri 1,7 ha

k.o. Plitvi~ki vrh 67/1; 68; 255/1;
255/2; 255/3; 256;
257; 558; 67; 7o;
76; 77; 71; 1064;
42/2; 43; 45/1;
45/3; 44/1 v izmeri 3,6 ha

k.o. Zbigovci 522; 318/1; 318/2;
539/1; 539/2; 539/6 v izmeri 2,3 ha

k.o. Police 87/2; 86; 96/1; 128;
797/1; 797/2; 116/2;
116/3; 116/7; 950/1;
951; 950/7; 950/9;
950/10; 1073; 1o74;
1075; 1076 v izmeri 8,1 ha

k.o. O~eslavci 388/5; 388/6; 388/7;
281/2 v izmeri 1,2 ha

k.o. Ivanj{evci 434; 1268 v izmeri 1,6 ha

k.o. Lomano{e 421/3; 427; 614; 615/6;
625/7; 625/8; 617/3;
623/1; 623/4 v izmeri 2,6 ha

k.o. Negova 842 v izmeri 0,6 ha

k.o. Stave{inci 373/2; 373/3; 372/7;
260/1; 261/4; 261/5 v izmeri 1,4 ha

k.o. Drobtinci 526/1; 514/4; 526/1;
531/1; 531/3; 554;
555/1; 556 v izmeri 2,2 ha

k.o. Grabe 325/1; 326; 327 v izmeri 1 ha

SKUPAJ POVR[INE 26,3 ha

3. ~len
Agromelioracijska dela za ureditev trajnih nasadov ob-

segajo ukrepe kr~enja drevesne rasti in grmi~evja, planiranje
terena, apnenje, zalo‘no gnojenje, rigolanje, brananje in osta-
la dela.

4. ~len
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemlji{~ so dol‘-

ni na agromelioracijskem zemlji{~u vzdr‘evati trajni nasad in
objekte po navodilih strokovne kmetijske vzdr‘evalne slu‘be
ter s tem zagotoviti trajno delovanje sistema - nasada.

5. ~len
Na agromelioracijskem obmo~ju mora na~in rabe zem-

lji{~a ustrezati nalo‘bam v to zemlji{~e.

6. ~len
Agromelioracijska dela morajo biti kon~ana do konca

leta 1996.

7. ~len
Investitorji iz 2. ~lena tega odloka so kmetje oziroma

zasebni proizvajalci sami, kateri so tudi lastniki omenjenih
zemlji{~.

8. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 461-2/95
Gornja Radgona, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

2730.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih slu‘bah (Urad-
ni list RS, {t. 32/93) in 21. ~lena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, {t. 32/93) ter statutarnega sklepa Ob~ine
Gornja Radgona (Uradni list RS, {t. 3/95) je Ob~inski svet
ob~ine Gornja Radgona dne 28. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi

prebivalstva s plinom v Ob~ini Gornja Radgona

1. ~len
V 2. ~lenu se prvi stavek odloka o oskrbi prebivalstva s

plinom v Ob~ini Gornja Radgona (Uradni list RS, {t. 75/94)
spremeni in spremenjen glasi:

“Predmet koncesije je ekskluzivna izgradnja in upravlja-
nje omre`ja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe {iroke
potro{nje in ostalo neindustrijsko porabo, kot so {ole, vrtci,
zdravstveni domovi in drugi javni objekti ter mala obrt za
naselje Gornja Radgona, v skladu z odlokom o lokacijskem
na~rtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci.”

2. ~len
V 3. ~lenu se doda sedma alinea, ki glasi:
“- da si zagotovi soglasje dobavitelja zemeljskega plina

- PETROL Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana.”
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3. ~len
V 4. ~lenu 2. alineje se ~rta beseda “in Radenci”.

4. ~len
Spremeni se 15. ~len, ki spremenjen glasi:
“Postopek in pripravo predloga o izbiri koncesionarja

opravi upravni odbor sklada stavbnih zemlji{~ Ob~ine Gor-
nja Radgona. O izbiri koncesionarja in o pooblastitvi podpi-
snika koncesijske pogodbe odlo~a ob~inski svet.

5. ~len
Spremeni se 16. ~len odloka, ki spremenjen glasi:
“Nadzor nad izvajanjem pogodbe o koncesiji opravljajo

`upan in pet~lanski nadzorni organ, ki ga imenuje ob~inski
svet izmed ustrezno strokovno usposobljenih uslu`bencev
ob~inske uprave in ~lanov ob~inskega sveta.”

6. ~len
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi

prebivalstva s plinom v Ob~ini Gornja Radgona se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in pri~ne veljati naslednji
dan po objavi.

[t. 351-584/94-10/2
Gornja Radgona, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

2731.

Na podlagi 18. in 19. ~lena zakona o naravni in kulturni
dedi{~ini (Uradni list SRS, {t. 1/81, 42/86) ter 1. ~lena statu-
tarnega sklepa Ob~ine Gornja Radgona (Uradni list RS, {t.
3/95) je Ob~inski svet ob~ine Gornja Radgona dne 28. 9.
1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi

nepremi~nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
obmo~ju Ob~ine Gornja Radgona

1. ~len
V odloku o razglasitvi nepremi~nih kulturnih in zgodo-

vinskih spomenikov na obmo~ju Ob~ine Gornja Radgona
(Uradne objave, {t. 2/91 in Uradni list RS, {t. 39/92) se 7.
~len odloka pod IV.B. 8 Apa~e {t. 6 spremeni tako, da pravil-
no glasi:” k.o. Apa~e, parc. {t. 532/2, lastnik dru‘bena lastni-
na - Ob~ina Gornja Radgona.”

2. ~len
Spremembe in dopolnitve tega odloka za~nejo veljati

osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

[t. 617-2/90-03
Gornja Radgona, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

GROSUPLJE

2732.

Na podlagi 30. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in zakona o samoprispev-
ku (Uradni list SRS, {t. 35/85) je Ob~inski svet ob~ine Gro-
suplje na 9. seji dne 27. 9. 1995 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za

investicije v {olstvo za obmo~je Ob~ine Grosuplje

1. ~len
Za obmo~je Ob~ine Grosuplje se razpi{e referendum za

uvedbo prispevka v denarju za investicije v {olstvo v Ob~ini
Grosuplje do leta 2000.

Referendum se razpi{e za vsa naselja v Ob~ini Gro-
suplje.

2. ~len
Referendum bo v nedeljo, 12. 11. 1995 od 7. do 19. ure

na obi~ajnih glasovalnih mestih.

3. ~len
Sredstva zbrana s prispevkom za investicije v {olstvo se

bodo uporabila za izvajanje programa investicij v {olstvo v
Ob~ini Grosuplje do leta 2000, in sicer za:

– dokon~anje prizidka k {oli [marje Sap in adaptacijo
obstoje~e stavbe,

– gradnjo nove {ole z ve~namensko telovadnico v Gro-
supljem,

– gradnjo telovadnice v [t. Juriju
– pripravo na izbolj{avo prostorskega standarda {ol v

[t. Juriju, na Polici, v @alni in na Kopanju (pridobitev zem-
lji{~, komunalno opremljanje zemlji{~ in projektna doku-
mentacija).

Za izvedbo programa je potrebno zbrati v cenah iz leta
1995 1.000,000.000 tolarjev, s prispevkom za investicije v
{olstvo pa bo predvidoma zbrano 200,000.000 tolarjev.

4. ~len
Z referendumom se bodo ob~ani izrekli o uvedbi pris-

pevka za investicije v {olstvo za obdobje 5 let, in sicer od 1.
1. 1996 do 31. 12. 2000.

5. ~len
Prispevek za investicije v {olstvo bodo pla~evali ob~a-

ni, ki stalno prebivajo v Ob~ini Grosuplje:
1. zavezanci, ki imajo pla~o iz delovnega razmerja ozi-

roma nadomestila in druge dohodke in prejemke, ki imajo
zna~aj pla~e po stopnji 1,5% od neto pla~e, nadomestila in
drugih osebnih prejemkov,

2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pra-
vic:

– ~e se jim ugotavlja dohodek po stopnji 1,5% od neto
pla~e,

– ~e se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodar-
ska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice) po stopnji 1,5%
od dohodka,

3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 1,5% od
izpla~ane pokojnine,
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4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 1,5% letno od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih povr{in.

Prispevek za investicije v {olstvo obra~unavajo in odte-
gujejo podjetja, zavodi in zasebni delodajalci ter drugi izpla-
~evalci pla~ ali nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obra~una-
vala in odtegovala prispevek RUJP - Izpostava Grosuplje.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu prispevka izpla-
~evalec dostavi Uradu za gospodarstvo in dru‘bene dejav-
nost Ob~ine Grosuplje seznam zaposlenih oziroma upoko-
jencev, za katere se nakazuje prispevek.

6. ~len
Prispevka za investicije v {olstvo v denarju so opro{~eni

zavezanci, ki jih dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku.

7. ~len
Sredstva prispevka za investicije v {olstvo se bodo zbi-

rala na posebnem kontu prihodkov prora~una Ob~ine Gro-
suplje.

S sredstvi prispevka bo upravljal ‘upan, ki je tudi odgo-
voren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo sred-
stev prispevka.

@upan je dol‘an o zbranih in porabljenih sredstvih ter o
gospodarjenju s sredstvi prispevka za investicije v {olstvo
enkrat letno poro~ati ob~inskemu svetu.

Pravilnost obra~unavanja in odvajanja prispevka kon-
trolirata Agencija RS za pla~ilni promet, nadziranje in infor-
miranje in Republi{ka uprava za javne prihodke, Izpostava
Grosuplje v okviru svojih pristojnosti.

8. ~len
Referendum vodi ob~inska volilna komisija, pri ~emer

smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in dolo~ila
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

Izid glasovanja se objavi v Uradnem listu RS.

9. ~len
Pravico do glasovanja na referendumu imajo vsi ob~ani

Ob~ine Grosuplje, ki so vpisani v splo{ni volilni imenik
Ob~ine Grosuplje ter zaposleni ob~ani, stari nad 15 let.

10. ~len
Na referendumu glasujejo ob~ani tajno z glasovnicami,

na katerih je naslednje besedilo:

“OB^INA GROSUPLJE
Na referendumu dne 12. 11. 1995 za uvedbo prispevka v

denarju za ~as od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000 na obmo~ju
Ob~ine Grosuplje, ki se bo uporabil za izvedbo investicij v
{olstvo glasujem

ZA PROTI
(pe~at)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkro‘i
ZA, ~e se strinja z uvedbo prispevka za investicije v {olstvo
oziroma PROTI, ~e se z uvedbo prispevka za investicije v
{olstvo ne strinja.”

11. ~len
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Ob~ina Gro-

suplje.

12. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 403-1003/95
Grosuple, dne 27. septembra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje

Angelca Likovi~, dipl. org. l. r.

2733.

Na podlagi 56. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in 3. ~lena zakona o
samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85), je Svet KS Sp.
Slivnica na seji dne 26. 9. 1995 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za pla~ilo posebnega

samoprispevka za sofinanciranje kanalizacije v vasi
Sp. Slivnica

I
Razpi{e se referendum za uvedbo pla~ila posebnega

samoprispevka za sofinanciranje kanalizacije v vasi Sp. Sliv-
nica na osnovi projekta in dopolnili sveta KS. Nosilec inve-
sticije je Ob~ina Grosuplje.

II
Posebni samoprispevek bo uveden samo za obmo~je

vasi Sp. Slivnica in sicer v obliki dvakratnega pla~ila letno,
{tiri leta zapored.

III
Posebni samoprispevek bodo pla~ala posamezna gospo-

dinjstva, ki so priklju~ena na vodovodno omre‘je in se naha-
jajo v evidenci komunalnega podjetja Grosuplje in podatkih
upravnega organa in so v VIII. to~ki tega sklepa poimensko
navedena.

IV
Posamezno gospodinjstvo in pravna oseba s priklju~-

kom na vodovodno omre‘je pla~uje samoprispevek v vi{ini
800 DEM letno v dveh obrokih, {tiri leta zaporedoma, ki je
bil dogovorjen med udele‘enci referenduma. Znesek, ki je
izra‘en v DEM se pla~a v SIT po srednjem te~aju Banke
Slovenije. S posebnim samoprispevkom bo zbranih predvi-
doma 320.000 DEM.

V
Posebnega samoprispevka ne pla~ujejo tisti, ki so po

zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85) pla~ila
opro{~eni.

VI
Zavezanci samoprispevka bodo obveznost poravnali v 8

obrokih {tiri leta zapored. Prvi obrok zapade v obveznost 30
dni po objavi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v
Uradnem listu RS, ostalih 7 obrokov pa na prvi dan v mesecu
v {estih mese~nih intervalih.
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VII
S posebnim samoprispevkom bo zbranih predvidoma

320.000 DEM. Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila
izklju~no za financiranje del navedenih v 1. ~lenu tega sklepa.

VIII
Za postopek glasovanja za izvedbo referenduma se smi-

selno uporabljajo dolo~ila zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, {t. 23/77, 18/88
in Uradni list RS, {t. 8/90). Volilna komisija, ki jo imenuje svet
KS Sp. Slivnica bo vodila postopek referenduma, ugotovila
rezultate glasovanja in izdala poro~ilo o izidu referenduma, ki
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na referendumu glasujejo ob~ani, ki so navedeni v na-
slednjem seznamu: (zavezanci samoprispevka)

ZUPAN^I^ JO@E, SP. SLIVNICA 137
ZUPAN^I^ JO@E, SP. SLIVNICA n. h.
ZUPAN^I^ JANEZ, SP. SLIVNICA55
ZUPAN^I^ ANTON, SP. SLIVNICA 132
ZUPAN^I^ ALOJZ, SP. SLIVNICA 29
ZUPAN^I^ ALOJZ, SP. SLIVNICA 94
ZGONC STANE, SP. SLIVNICA 120A
ZELENKOVI^ POLDE, SP. SLIVNICA 1
ZAKRAJ[EK ANTON, SP. SLIVNICA 123
ZAJC JO@E, SP. SLIVNICA 86
VOVK JO@E, SP. SLIVNICA 81
VOVK JANEZ, SP. SLIVNICA 50
VATOVEC MARJAN, SP. SLIVNICA 54A
ULAGA MARJAN, SP. SLIVNICA 56
TRONTELJ JANKO, SP. SLIVNICA 31
SLAK MILAN, SP. SLIVNICA 25
SKLEPI^ STANE, SP. SLIVNICA 59
SILA FRANF, SP. SLIVNICA 138
[EME STANE, SP. SLIVNICA 112
[EME ALOJZ, SP. SLIVNICA 128
RIHTAR JOSIP, SP. SLIVNICA n. h.
RADELJ METOD, SP. SLIVNICA 46
PRIJATELJ FRANC, SP. SLIVNICA 33
PREDALI^ IVAN, SP. SLIVNICA 77
POTO^NIK ANICA, SP. SLIVNICA
PLUT FRANC, SP. SLIVNICA 19
PLANIN[EK ANDRIJAN, SP. SLIVNICA
PETRI^ JERNEJ, SP. SLIVNICA 80
PERPAR BLAJ STANKA, A133
PERME MILAN, SP. SLIVNICA 65
PERME MARTIN, SP. SLIVNICA 70
PERME MARTIN, SP. SLIVNICA 68
PERME LUDVIK, SP. SLIVNICA 104
PERME JO@E, SP. SLIVNICA 69
PERME JO@E, SP. SLIVNICA 65
PERME JO@E, SP. SLIVNICA 52
MEHLE FRANC, SP. SLIVNICA 84
PERME ANTON, SP. SLIVNICA 47
PERME ANICA, SP. SLIVNICA 103
PATE JO@E, SP. SLIVNICA 23
OKOREN IVANA, SP. SLIVNICA 85
OKOREN ANTON, SP. SLIVNICA 90
OGRINC JO@E, SP. SLIVNICA 38
OGRINC JO@E, SP. SLIVNICA 65
OBLAK MARTIN, SP. SLIVNICA 41
FINK MOJCA, SP. SLIVNICA 78
NAGELJ DANIJEL, SP. SLIVNICA n. h.
MLAKAR DANILO, SP. SLIVNICA 121
MIHELJ IGOR, SP. SLIVNICA 115
MEHLE MARTIN, SP. SLIVNICA 30
MEHLE JO@E, SP. SLIVNICA 34
MEHLE JO@E, SP. SLIVNICA 92

MEHLE BRANE, SP. SLIVNICA 109
MEHLE ANTON, SP. SLIVNICA 45
MEHLE FRANC, SP. SLIVNICA 84
MEHLE MARIJA, SP. SLIVNICA 111
MAR^I^ JO@E, SP. SLIVNICA n. h.
MALNAR BLA@, SP. SLIVNICA 122
LUBI^ ANTON, SP. SLIVNICA 126
LOBE LEON, SP. SLIVNICA 45
LJUBI^ IVAN, SP. SLIVNICA 57
LJUBI^ FRANC, SP. SLIVNICA 39
KRI@MAN JO@E, SP. SLIVNICA 62
KRI@MAN JANEZ, SP. SLIVNICA 27
KRI@MAN EDO, SP. SLIVNICA 97
KRI@MAN DU[AN SP. SLIVNICA 3
KO[AK STANE, SP. SLIVNICA n. h.
KO@ELJ JO@E, SP. SLIVNICA 21
KO@ELJ JO@E, SP. SLIVNICA 22
KO@ELJ DAVID, SP. SLIVNICA 75
KLJUN JO@E, SP. SLIVNICA 131
KER[TINC JO@E, SP. SLIVNICA 40
JERMAN RAJKO, SP. SLIVNICA 119
JANE@I^ IVAN, SP. SLIVNICA 72
JANE@I^ JANEZ, SP. SLIVNICA 73
JANE@I^ FRANC, SP. SLIVNICA 76
JAGER ALOJZ, SP. SLIVNICA 102
HUMSKI @ELJKO, SP. SLIVNICA 87
HRIBAR JANEZ, SP. SLIVNICA 24
HREN JANEZ, SP. SLIVNICA 4
HREN FRANC, SP. SLIVNICA 110
HREN ALOJZ, SP. SLIVNICA 106
HO^EVAR IVO, SP. SLIVNICA 134
GU[TIN JO@E, SP. SLIVNICA 44
GRUM ANTONIJA, SP. SLIVNICA48
GRUM ANTON, SP. SLIVNICA 49
GRUM ANGELA, SP. SLIVNICA 82
GRUJI^ NIKOLA, SP. SLIVNICA 116
GRUDEN PETER, SP. SLIVNICA n. h.
GRUDEN JANEZ, SP. SLIVNICA 60
GRUDEN FRANC, SP. SLIVNICA 88
GRUDEN ANTON, SP. SLIVNICA 17
GRUDEN ANTON, SP. SLIVNICA 11
GRUDEN ALOJZ, SP. SLIVNICA 136
GREBENC STANE, SP. SLIVNICA 95
GRDEN JANEZ, SP. SLIVNICA n. h.
GOSTIN^AR MARJAN, SP. SLIVNICA
GORENC FRANC, SP. SLIVNICA 15
GORC JO@E, SP. SLIVNICA 10
GLA^ ANICA, SP. SLIVNICA 14
GAZI IVO, SP. SLIVNICA 101
FUKS STANE, SP. SLIVNICA 12
FRANCELJ TONE, SP. SLIVNICA 129
FINK ANTON, SP. SLIVNICA 83
DU[A JO@E, SP. SLIVNICA n. h.
DU[A JO@E, SP. SLIVNICA n. h.
DU[A JO@E, SP. SLIVNICA 79A
DROBNI^ JO@E, SP. SLIVNICA 125
DROBNI^ RAJKO, SP. SLIVNICA 13
DROBNI^ RAFAEL, SP. SLIVNICA 20
DROBNI^ FRANC, SP. SLIVNICA 17
DIVJAK DU[AN, SP. SLIVNICA 135
DINDI^ ASMIR, SP. SLIVNICA121A
DERVARI^ MARINKA, SP. SLIVNICA
DEBELJAK IVAN, SP. SLIVNICA 93
BO[TJAN^I^ FRANC, SP. SLIVNICA 105
BOROVNIK STANE, SP. SLIVNICA 8
BAVDEK MATIJA, SP. SLIVNICA 67
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BAVDEK JO@E, SP. SLIVNICA 96
BAVDEK JO@E, SP. SLIVNICA 100
BAVDEK FRANC, SP. SLIVNICA 28
BAVDEK ALOJZ, SP. SLIVNICA 107
BAVDEK ALOJZ, SP. SLIVNICA 98
BABI^ MARTIN SP. SLIVNICA 89
BABI^ JO@E, SP. SLIVNICA 124
@ITNIK VINKO, SP. SLIVNICA n. h.

IX
Na referendumu za izvedbo in pla~ilo posebnega samo-

prispevka za sofinanciranje kanalizacije v vasi Sp. Slivnica,
ki bo v nedeljo. 12. 11. 1995 v Dru‘benem domu na Sp.
Slivnici, se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami, na
katerih je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Sp. Slivnica
Svet KS
Na referendumu dne 12. 11. 1995 za uvedbo pla~ila

posebnega samoprispevka za sofinanciranje kanalizacije v
vasi Sp. Slivnica z osemkratnim pla~ilom po 400 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem te~aju Banke Slovenije
za dobo 4 let

GLASUJEM ZA              GLASUJEM PROTI

Glasuje se tako, da se obkro‘i ZA, ~e se glasovalec ali
glasovalka z uvedbo posebnega samoprispevka strinja oziro-
ma se obkro‘i beseda proti, ~e se glasovalec ali glasovalka z
uvedbo samoprispevka ne strinja.

X
Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka, izterja-

vo sredstev samoprispevka in izvajanje del je odgovoren svet
KS. Sredstva samoprispevka se zbirajo na ‘iro ra~un krajev-
ne skupnosti.

XI
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev zbranih s sa-

moprispevkom opravlja svet KS in Ob~ina Grosuplje, ki o
tem vsako leto poro~a na zborih krajanov. Sredstva za izved-
bo referenduma zagotovi KS Sp. Slivnica. Ta sklep za~ne
veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Grosuplje, dne 26. septembra 1995.

Predsednik
KS Spodnja Slivnica

dr. Peter Hostnik l. r.

za predsednika:
Janez AHLIN, roj. 1962
Grosuplje, Taborska 23

za namestnika predsednika:
Marko PODVR[NIK, roj. 1964
Grosuplje, Bevkova 5

za ~lana:
Andrej LIKOVI^, roj. 1946
Grosuplje, Kova~i~eva 7

za namestnika ~lana:
Janez JAVORNIK, roj. 1933
Grosuplje, Pod hribom c. II/10

za ~lana:
Martin VIR[EK, roj. 1948
Grosuplje, Ponova vas 91

za namestnika ~lana:
Anton @ITNIK, roj. 1940
Grosuplje, Za gasilskim domom 6

za ~lana:
Ivan PLOJ, roj. 1950
Grosuplje, @alna 13a

za namestnika ~lana:
Janez KO[^AK, roj. 1967
Grosuplje, Partizanska c. 4

II
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in pri~ne veljati

naslednji dan po objavi.

[t. 008-1002/95
Grosuplje, dne 27. septembra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje

Angelca Likovi~, dipl. org. l. r.

2734.

Na podlagi 38. ~lena zakona o lokalnih volitvah  (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) in 18. ~lena statuta Ob~ine
Grosuplje  (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~ine
Grosuplje na 9. seji dne 27. 9. 1995 sprejel

S K L E P
o imenovanju ob~inske volilne komisije

I
 V ob~insko volilno komisijo ob~ine Grosuplje so ime-

novani:

HODO[-[ALOVCI

2735.

Na podlagi 30. ~lena zakona o referendumu (Uradni list
RS, {t. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, {t.
35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v denarju in delu na obmo~ju KS ^epinci
(Uradni list RS, {t. 52/95) in izida referenduma z dne 1. 10.
1995 objavljamo

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu

na obmo~ju Krajevne skupnosti ^epinci

1. ~len
Na obmo~ju Krajevne skupnosti ^epinci – v naseljih

Markovci, ̂ epinci, Budinci se po odlo~itvi ob~anov na refe-
rendumu dne 1. oktobra 1995 uvede krajevni samoprispevek.
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2. ~len
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in

sicer od 1. 11. 1995 do 31. 10. 2000.

3. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

ra~unu Krajevne skupnosti ^epinci na {tevilki @R 51900-
841-033-82570.

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal
svet Krajevne skupnosti ^epinci, ki bo enkrat letno poro~al
zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.

4. ~len
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za:
v naselju Markovci:
– sofinanciranje za asfaltiranje ob~inske ceste Markov-

ci–Adrijanci,
– asfaltiranje ceste do podru‘ni~ne {ole v Markovcih,
– vzdr‘evanje in asfaltiranje vseh va{kih cest,
– vzdr‘evanje vseh va{kih objektov,
– sofinanciranje razsvetljave na pokopali{~u in ureditev

okolice mrli{ke ve‘ice,
– delno sofinanciranje izgradnje prizidka k O[ [alovci,
– sofinanciranje izgradnje kabelske TV,
– dotacije raznim dru{tvom in organizacijam;
v naselju ̂ epinci:
– sofinanciranje za asfaltiranje ob~inskih cest:
   – ^epinci–Lucova,
   – [pic breg–Neradnovci,
   – zadru‘ni dom–mejni prehod,
– vzdr‘evanje in asfaltiranje va{kih poti,
– ureditev va{kega doma,
– vzdr‘evanje vseh va{kih objektov,
– sofinanciranje osvetlitve na pokopali{~u in ureditev

okolice mrli{ke ve‘ice,
– ureditev uli~ne razsvetljave,
– delno sofinanciranje izgradnje prizidka k O[ [alovci,
– sofinanciranje izgradnje kabelske TV,
– dotacije raznim dru{tvom in organizacijam,
– sofinanciranje okolice mejnega prehoda;
v naselju Budinci:
– asfaltiranje va{ke ceste, ki povezuje obe ob~inski ce-

sti mimo va{kega doma,
– vzdr‘evanje in asfaltiranje ostalih va{kih cest,
– ureditev uli~ne razsvetljave,
– ureditev mrli{ke ve‘ice,
– ureditev sanitarij pri va{kem domu,
– vzdr‘evanje vseh va{kih objektov,
– delno sofinanciranje izgradnje prizidka k O[ [alovci,
– sofinanciranje izgradnje kabelske TV,
– dotacije raznim dru{tvom in organizacijam.

5. ~len
Krajevni samoprispevek v denarju bodo pla~evali kraja-

ni s stalnim bivali{~em na obmo~ju Krajevne skupnosti ^e-
pinci, in sicer:

v naselju Markovci:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,

nadomestil in pokojnin,
– 5% od katastrskega dohodka,
– 2% od ~istega dohodka obrtnikov, podjetnikov,
– 3% letno od povpre~nega OD v RS v preteklem letu

za delavce na za~asnem delu v tujini,
– tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov

vikendov, ki nimajo stalnega bivali{~a na obmo~ju KS ^e-
pinci;

v naseljih ̂ epinci in Budinci:

– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
nadomestil in pokojnin,

– 8% od katastrskega dohodka,
– 2% od ~istega dohodka obrtnikov, podjetnikov,
– 3% letno od povpre~nega OD v RS v preteklem letu

za delavce na za~asnem delu v tujini,
– tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vi-

kendov, ki nimajo stalnega bivali{~a na obmo~ju KS ̂ epinci;
v delu v naseljih Markovci, ^epinci in Budinci:
– vsako gospodinjstvo po 3 delovne dneve v letu. V

primeru neizpolnitve delovne obveznosti, se le-ta poravna v
denarju, in sicer v tolarski protivrednosti 40 DEM za en
delovni dan,

– 3 traktorske prevoze letno na ob~ana, nosilca gospo-
dinjstva ali njegove dru‘inske ~lane, kolikor ima lasten traktor.

Nadomestilo za neopravljene traktorske prevoze sproti
dolo~a svet krajevne skupnosti.

6. ~len
Samoprispevka v denarju so opro{~eni zavezanci, ki jih

dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku: prejemniki social-
novarstvenih pomo~i, otro{kih dodatkov, invalidnin, {tipen-
dij u~encev in {tudentov na proizvodnem delu oziroma de-
lovni praksi, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in
odpravnin.

7. ~len
Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ ali nado-
mestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obra~una-
vala in odtegovala samoprispevek Republi{ka uprava za jav-
ne prihodke – izpostava Murska Sobota.

Samoprispevek zaposlenih v tujini pa obra~unava svet
Krajevne skupnosti ̂ epinci.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti ^epinci dostavi seznam zaposlenih
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

8. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski krajevnega samoprispev-

ka od{tevajo od osnove za dohodnino (7. ~len zakona o
dohodnini, Uradni list RS, {t. 48/90 in 34/92).

9. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Krajevne skupnosti ̂ epinci

Jo‘e Verner l. r.

2736.

Volilna komisija Krajevne skupnosti ̂ epinci daje

P O R O ^ I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti ^epinci,
ki je bil dne 1. oktobra 1995

1. Na obmo~ju Krajevne skupnosti so bila 3 glasovalna
mesta odprta od 7. do 19. ure. Volilna komisija ni prejela
pripomb na sam potek glasovanja.
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2. Izid glasovanja je bil naslednji:
a) v naselju ̂ epinci:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 325 volilnih upra-

vi~encev,
– na referendumu je glasovalo 147 volivcev,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 106 volivcev,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 36 voliv-

cev,
– neveljavne so bile 3 glasovnice;
b) v naselju Markovci:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 271 volilnih upra-

vi~encev,
– na referendumu je glasovalo 134 volivcev,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 70 volivcev,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 65 voliv-

cev,
– neveljavnih glasovnic ni bilo;
c) v naselju Budinci:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 150 volilnih upra-

vi~encev,
– na referendumu je glasovalo 78 volivcev,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 70 volivcev,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 7 voliv-

cev,
– neveljavna je bila ena glasovnica.
3. Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uved-

bo krajevnega samoprispevka za obmo~je Krajevne skupno-
sti ̂ epinci za

a) naselje ^epinci uspel, saj je zanj glasovalo 72,10%
volivcev,

b) naselje Markovci uspel, saj je zanj glasovalo 52,24%
volivcev,

c) naselje Budinci uspel, saj je zanj glasovalo 89,74%
volivcev.

Predsednik
Volilne komisije

Krajevne skupnosti ̂ epinci
Jo‘e Verner l. r.

2. ~len
Uprava je samostojna pri opravljanju svojih nalog v

okviru ustave, zakonov in drugih predpisov in je za svoje
delo odgovorna ‘upanu in ob~inskemu svetu, v zadevah pre-
nesenih dr‘avnih pristojnosti pa tudi resornemu ministrstvu.

3. ~len
Upravo vodi, nadzoruje in usmerja ‘upan oziroma ‘upa-

nja (v nadaljevanju: ‘upan), po ‘upanovem pooblastilu pa
tudi pod‘upan, oziroma pod‘upanja:

Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob~i-
ne oziroma tajnica ob~ine (v nadaljevanju: tajnik). @upan
lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~enih aktov iz
pristojnosti ‘upana in za ostale delovne naloge v zvezi z
delom uprave.

Tajnik skrbi in je odgovoren ‘upanu za izvajanje zako-
na o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku ter za zakonitost dela uprave.

4. ~len
Uprava izvr{uje naloge iz programov ‘upana in ob~in-

skega sveta, izvr{uje zakone, odloke in druge splo{ne akte
ob~inskega sveta in ‘upana, izvaja razvojne smernice sveta,
spremlja stanje na podro~jih iz svoje pristojnosti, o stanju
poro~a in daje pobude za re{evanje posameznih vpra{anj s
teh podro~ij, odlo~a v upravnih stvareh, pripravlja osnutke
predpisov iz pristojnosti ob~inskega sveta in ‘upana ter oprav-
lja druga strokovna razvojna in servisna dela za svet in ‘upa-
na ter delovna telesa sveta.

5. ~len
Uprava lahko na podlagi pogodb opravlja dolo~ena dela

in opravila za dr‘avne organe, krajevne skupnosti, zavode in
druge organizacije v ob~ini.

Del in opravil iz prej{njega odstavka uprava ne sme
opravljati na ra~un njenih osnovnih nalog.

Posamezna dela iz pristojnosti uprave se lahko s pogod-
bo prenesejo na druge strokovno usposobljene izvajalce, ka-
dar je to ekonomi~no in zagotavlja ve~jo racionalnost izvaja-
nja nalog uprave. O prenosu odlo~a ‘upan.

6. ~len
Uprava mora organizirati svoje delo tako, da je ob~a-

nom omogo~eno, da v ~imkraj{em ~asu in na najbolj kakovo-
sten na~in uveljavljajo svoje pravice in potrebe ter izvr{ujejo
svoje obveznosti.

7. ~len
Delo uprave je javno. O delu uprave obve{~a javnost

‘upan, tajnik ali od njiju poobla{~ena oseba.
Uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost

podatkov, ki so z zakonom ali drugim predpisom dolo~eni
kot osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

8. ~len
Naloge uprave opravljajo tajnik, vi{ji upravni, upravni

in strokovno tehni~ni delavci.
Tajnika za dobo {tirih let imenuje ob~inski svet.
Sistemizacijo delovnih mest v upravi dolo~i ‘upan. O

imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja ter o pra-
vicah in obveznostih delavcev odlo~a ‘upan.

Sekretarja ob~inskega sveta imenuje ob~inski svet. Se-
kretar ob~inskega sveta sklene delovno razmerje v upravi.

IDRIJA

2737.

Ob~inski svet ob~ine Idrija je na podlagi prvega odstav-
ka 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t.
72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba US RS in
Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter 26. ~lena statuta ob~ine
Idrija (Uradni list RS, {t. 50/95) na seji dne 28. 9. 1995
sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

Ob~ine Idrija

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a organizacija in delovno po-

dro~je ob~inske uprave Ob~ine Idrija.
Funkcijo ob~inske uprave opravljajo v Ob~ini Idrija

ob~inske slu‘be (v nadaljevanju uprava).
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II. ORGANIZACIJA

9. ~len
V okviru uprave se organizirajo naslednje slu‘be:
– slu‘ba za gospodarske dejavnosti
– slu‘ba za gospodarske javne slu‘be
– slu‘ba za dru‘bene dejavnosti
– slu‘ba za urejanje prostora in varstvo okolja
– finan~no ra~unovodska slu‘ba.
V okviru uprave je organizirana notranja organizacijska

enota – enota za ob~o upravo.

10. ~len
Slu‘be vodijo in za njihovo delo odgovarjajo vi{ji uprav-

ni delavci – vodje slu‘b, ki jih imenuje ‘upan. Enoto za ob~o
upravo vodi neposredno tajnik.

Za vodje slu‘b se smiselno uporabljajo dolo~be 5., 6., 7.
in 20. ~lena zakona o nezdru‘ljivosti opravljanja javne funk-
cije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, {t. 49/92).
Pristojnosti komisije iz drugega odstavka 20. ~lena ima v
zvezi z vodji slu‘b ‘upan.

III. DELOVNA PODRO^JA

11. ~len
Slu‘ba za gospodarske dejavnosti opravlja strokovne,

upravne in druge naloge s podro~ij:
– celostnega razvoja pode‘elja
– celostnega razvoja mestnih naselij
– razvoja in pospe{evanja turizma
– razvoja in pospe{evanja obrti in podjetni{tva
– pospe{evanja kmetijstva
– stanovanjskega gospodarstva
– statisti~nih nalog ob~ine
– druge naloge v zvezi s spodbujanjem razvoja gospo-

darskih dejavnosti v ob~ini.

12. ~len
Slu‘ba za gospodarske javne slu‘be opravlja strokovno

tehni~ne in razvojne naloge s podro~ij:
– lokalnih javnih gospodarskih slu‘b
– urejanja in gospodarjenja s stavbnimi zemlji{~i
– vodenje ob~inskih investicij s podro~ja gopsodarske

infrastrukture
– druge naloge s podro~ja gospodarske infrastrukture.

13. ~len
Slu‘ba za dru‘bene dejavnosti opravlja strokovne,

upravne in razvojne naloge s podro~ij:
– vzgoje in izobra‘evanja
– otro{kega varstva
– kulture
– socialnega varstva
– zdravstva
– {porta in rekreacije
– raziskovalne dejavnosti
– organizirane dejavnosti mladih
– dejavnosti dru{tev
– druge naloge s podro~ja dru‘benih dejavnosti.

14. ~len
Slu‘ba za urejanje prostora in varstvo okolja opravlja

strokovne, upravne in razvojne naloge s podro~ij:
– urejanja prostora in urbanizma
– lokacijskih in gradbenih zadev
– varstva in izbolj{anja okolja
– usklajevanja posegov v prostor
– urejanja prometa
– druge naloge v zvezi s prostorom in okoljem.

15. ~len
Finan~no ra~unovodska slu‘ba opravlja naloge s podro-

~ij:
– finan~nega poslovanja
– prora~una, zaklju~nega ra~una in premo‘enjske bilan-

ce
– ra~unovodstva in knjigovodstva
– blagajni{kega poslovanja
– druge naloge s podro~ja financ.

16. ~len
Enota za ob~o upravo opravlja naslednje naloge:
– premo‘enjskopravne zadeve
– gospodarjenje s premo‘enjem ob~ine
– naloge sekretarja ob~inskega sveta in strokovne nalo-

ge v zvezi z volitvami
– kadrovske zadeve
– naloge s podro~ja re{evanja in za{~ite
– naloge pravnega svetovanja ter strokovne pomo~i or-

ganom ob~ine
– naloge s podro~ja delovanja krajevnih skupnosti
– naloge komunalnega redarstva
– administrativno tehni~ne naloge za upravo
– naloge vzdr‘evanja osnovnih sredstev
– naloge v zvezi z izvensodno poravnavo sporov
– postopek z najdenimi predmeti
– protokolarne zadeve
– druge zadeve, za katere ni dolo~ena pristojnost drugih

slu‘b.

IV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

17. ~len
Za delavce v ob~inski upravi se primerno uporabljajo

dolo~ila zakona o delavcih v dr‘avnih organih (Uradni list
RS, {t. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o
razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94), kakor tudi
dolo~be uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih Uradni list
RS, {t. 8/91 in 82/94).

Za ‘upana in tajnika se primerno uporabljajo dolo~be
zakona o funkcionarjih v dr‘avnih organih (Uradni list RS,
{t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in dolo~be zakona o
razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94) ter dolo~be
zakona o nezdru‘ljivosti opravljanja javne funkcije s prido-
bitno dejavnostjo (Uradni list RS, {t. 49/92).

18. ~len
@upan v enem mesecu od za~etka veljavnosti tega odlo-

ka izda akt o sistemizaciji delovnih mest v upravi.
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19. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 02111-1/95
Idrija, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

2739.

Na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 36.
~lena statuta Ob~ine Kamnik (Uradni list RS, {t. 39/95) je
‘upan Ob~ine Kamnik sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega na~rta B-5

Perovo

I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega na~rta B-5 Per-

ovo, ki ga je pod {t. 24/93 v decembru 1994 izdelal Razvojni
zavod Dom‘ale.

II
Osnutek zazidalnega na~rta se razgrne na sede‘u Ob~ine

Kamnik, Kamnik, Glavni trg 24, ter v prostorih SKG Kam-
nik, Kamnik, Steletova 8, za Krajevno skupnost Perovo.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

V ~asu javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va, kraj in ~as le-te bo dolo~en naknadno in bo objavljen v
sredstvih javnega obve{~anja Ob~ine Kamnik.

III
V ~asu javne razgrnitve lahko dajo ob~ani, organi, or-

ganizacije in skupnosti k osnutku zazidalnega na~rta pripombe
v knjigo pripomb na kraju razgrnitve oziroma jih pisno po-
sredujejo Oddelku za okolje in prostor - Zavodu za
urbanisti~no na~rtovanje Ob~ine Kamnik, Glavni trg 24.

IV
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 35201-7/95
Kamnik, dne 2. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Kamnik

Tone Smolnikar l. r.

KAMNIK

2738.

Na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 36.
~lena statuta Ob~ine Kamnik (Uradni list RS, {t. 39/95) je
‘upan Ob~ine Kamnik sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

zazidalnega na~rta B-17 Duplica

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega na~rta B-17 Duplica, ki ga je pod {t. 107/95 v aprilu
1995 izdelal Razvojni zavod Dom‘ale.

II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega na~rta se

razgrne na sede‘u Ob~ine Kamnik, Kamnik, Glavni trg 24,
ter na sede‘u Krajevne skupnosti Duplica, Kamnik, Jako-
pi~eva 11.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

V ~asu javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va, kraj in ~as le-te bo dolo~en naknadno in bo objavljen v
sredstvih javnega obve{~anja Ob~ine Kamnik.

III
V ~asu javne razgrnitve lahko dajo ob~ani, organi, or-

ganizacije in skupnosti k osnutku sprememb in dopolnitev
zazidalnega na~rta pripombe v knjigo pripomb na kraju
razgrnitve oziroma jih pisno posredujejo Oddelku za okolje
in prostor - Zavodu za urbanisti~no na~rtovanje Ob~ine Kam-
nik, Glavni trg 24.

IV
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 35201-10/95
Kamnik, dne 2. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Kamnik

Tone Smolnikar l. r.

KRANJ

2740.

Na podlagi 28. in 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) in 53. ~lena statuta
Mestne ob~ine Kranj (Uradni list RS, {t. 43/95) objavljam

R A Z P I S
rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na obmo~ju

Mestne ob~ine Kranj

1
Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Besnica, Bit-

nje, Bratov Smuk, Britof, Center, ^ir~e, Golnik, Gorenja
Sava, Gori~e, Huje, Jo{t, Kokrica, Mav~i~e, Orehek-Drulov-
ka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stra‘i{~e, Stru-
‘evo, Teneti{e, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje, @ab-
nica bodo v nedeljo, dne 17. 12. 1995.
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2
Kot dan razpisa volitev, od katerega pri~nejo te~i roki

za volilna opravila se {teje dan objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3
Volitve vodijo in izvedejo ob~inska volilna komisija in

volilne komisije krajevnih skupnosti.

Kranj, dne 4. oktobra 1995.

@upan
Mestne ob~ine Kranj

Vitomir Gros, dip. in‘. l. r.

2741.

V zvezi s sklepom MS Kranj, z dne 4. 10. 1995, da je
mestnemu svetniku Francu Globo~niku in Stanislavu Bo{t-
jan~i~u prenehal mandat na podlagi 37.a ~lena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS – {t. U-1-
144/94-18 in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95), je volilna
komisija MOK na korensponden~ni seji dne 2. 10. 1995 na
podlagi 30. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
{t. 72/93, 7/94 in 33/94)

U G O T O V I L A,
da je mandat mestnega svetnika pre{el na naslednjega

kandidata z liste kandidatov SNS in ZLSD v volilni enoti
Kranj

Ta kandidata sta:
– Damijan Modrijan, rojen 19. 9. 1996, stanujo~ Janeza

Puharja 9, 64000 Kranj.
– Doroteja Osterman, rojena 2. 9. 1946, stanujo~a Gub-

~eva 7, 64000 Kranj.
Kandidata sta dne 28. 9. 1995 podala pisno izjavo, da

sprejemata mandat.

[t. 36, 37/94
Kranj, dne 9. oktobra 1995.

Predsednik OVK Kranj
Alojz Marolt l. r.

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se dolo~ajo vrste komunalnih odpadkov

(v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje, odva‘a-
nje in odlaganje (v nadaljnjem besedilu: ravnanje) ter ukrepi
za prepre~evanje odlaganja odpadkov na divjih odlagali{~ih.

2. ~len
Ravnanje z odpadki po tem odloku se organizira tako,

da se le-ti lo~eno zbirajo na izvoru nastanka po sistemu
lo~enega zbiranja odpadkov, pri ~emer se odpadni materiali
vra~ajo v ponovno uporabo, preostali odpadki pa odlagajo na
za to dolo~enih mestih.

Neorganizirano in divje odlaganje odpadkov ni do-
voljeno.

3. ~len
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Ob~ina Lenart
– izvajalci javnih slu‘b za ravnanje z odpadki (v nadalj-

njem besedilu: izvajalci)
– pravne in fizi~ne osebe, pri katerih nastajajo odpadki

in s tem povzro~ajo obremenitve (v nadaljnjem besedilu:
povzro~itelji).

4. ~len
Na celotnem obmo~ju Ob~ine Lenart je obvezno ravna-

nje z odpadki iz vseh virov in na na~in, ki je predpisan s tem
odlokom.

V skladu s prvim odstavkom tega ~lena morajo biti vsi
lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih in po-
slovnih prostorov, na obmo~ju Ob~ine Lenart, vklju~eni v
sistem ravnanja z odpadki.

In{pekcijski organi z odlo~bo zahtevajo, da vsi zave-
zanci iz 3. ~lena tega odloka obvezno ravnajo z odpadki, kot
je predpisano s tem odlokom.

5. ~len
Odva‘anje in odlaganje odpadkov opravlja v ob~ini Le-

nart poobla{~eni izvajalec, ki ga dolo~i na podlagi koncesij-
skega akta in izdane koncesije in pogodbe Ob~inski svet
ob~ine Lenart.

6. ~len
Poobla{~eni izvajalec izvaja dejavnost ravnanja z od-

padki po programu, ki ga sprejme Ob~inski svet ob~ine Le-
nart v skladu s predpisi in tem odlokom.

II. VRSTE ODPADKOV

7. ~len
Komunalni odpadki so:
1. trdni organski (bio odpadki – ostanki hrane, listje,

trave) in anorganski odpadki ohlajen pepel, ohlajeni ogorki,
konzerve, steklo, manj{i kovinski, tekstilni, papirni in pla-
sti~ni odpadki;

2. kosovni odpadki: pohi{tvo, gospodinjski stroji, ostan-
ki vozil in koles, hi{na oziroma stanovanjska oprema ({kolj-
ke, umivalniki, kadi ipd.);

3. ostanki pri se‘iganju odpadnega materiala iz zdrav-
stvenih in veterinarskih zavodov na osnovi mnenja strokovne
institucije;

4. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz manj-
{ih gradbenih posegov;

LENART

2742.

Na podlagi 21. ~lena statuta Ob~ine Lenart (Uradni list
RS, {t. 33-1619/95), 26. ~lena zakona o varstvu okolja (Urad-
ni list RS, {t. 32/93) 3., 25. in 241. ~lena zakona o prekr{kih
(Uradni list SRS, {t. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90
ter Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93) je Ob~inski svet
ob~ine Lenart na seji dne 26. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na obmo~ju Ob~ine

Lenart
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5. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih
virov;

6. ohlajeni ogorki iz skupnih kurilnih naprav;
7. fekalije iz greznic;
8. trdne usedline cestne kanalizacije iz po‘iralnikov in

~istilnih naprav ob upo{tevanju ustreznih predpisov;
9. vejevje;
10. zavr‘ena vozila na javnih povr{inah;
11. odpadki in smeti, ki nastajajo pri ro~nem in stroj-

nem ~i{~enju javnih povr{in.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

8. ~len
Povzro~itelji so dol‘ni odlagati odpadke v tipizirane

posode na ustrezno urejenem prostoru za posode, ki je v
objektu ali na prostem, ~e v objektu ni dovolj prostora. Pro-
stor, kjer se zbirajo odpadki v tipizirane posode mora biti
dostopen izvajalcu.

Tistim povzro~iteljem, do katerih zaradi odmaknjenosti
od prevoznih cest ne more priti izvajalec, se dostavijo reci-
kla‘ne PVC vre~ke, ki jih priskrbi izvajalec. Odpadke v
posebnih plasti~nih vre~kah so povzro~itelji na dan odvoza
odpadkov dol‘ni dostaviti na odjemno mesto.

Izvajalec je dol‘an omogo~iti povzro~iteljem nabavo
posebnih plasti~nih vre~k.

Povzro~itelji iz drugega odstavka tega ~lena si morajo
pri izvajalcu priskrbeti ustrezno {tevilo plasti~nih vre~k gle-
de na koli~ino odpadkov, letno pa najmanj 12 vre~k.

9. ~len
Zbirna in odjemna mesta za posode za odpadke morajo

ustrezati higiensko-tehni~nim in po‘arno-varstvenim pogo-
jem in ne smejo ovirati in ogro‘ati prometa na javnih promet-
nih povr{inah.

Odjemna mesta posod za odpadke s katerih izvajalec
odva‘a odpadke so ob robu plo~nika, magistralne ceste, re-
gionalne ceste, lokalne ceste in krajevne ceste, oziroma tam
kjer jih dolo~i izvajalec.

Odjemna mesta dolo~i izvajalec v skladu s tem odlo-
kom.

Zbirna in odjemna mesta vzdr‘ujejo povzro~itelji v skla-
du z navodili izvajalca.

Odjemna mesta so lahko skupna za ve~ povzro~iteljev
ter uporabo skupne posode za odpadke, ~e se povzro~itelji
dogovorijo z izvajalcem.

In{pekcijski organi z ureditveno odlo~bo zahtevajo vzdr-
‘evanje zbirnih in odjemnih mest ter njihovo dolo~anje po
navodilih izvajalca.

10. ~len
Povzro~itelji so dol‘ni odlagati odpadke v:
1. tipizirane kovinske in plasti~ne posode na kolesih

(120 l, 240 l, 770 l in 1100 l) za splo{ne odpadke, biolo{ke
odpadke in sekundarne surovine (steklo, papir);

2. tipizirane kovinske zabojnike (kesone);
3. posebne recikla‘ne PVC vre~ke, kolikor ne morejo

uporabiti tipiziranih posod, navedenih v 1. in 2. to~ki tega
~lena, ker izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest
ne more priti do povzro~iteljev (v nadaljnjem besedilu: poso-
de za odpadke). Vrsto in {tevilo posod za odpadke dolo~i
izvajalec v skladu s tehnologijo odva‘anje oziroma strukturo
ali vrsto odpadkov.

In{pekcijski organi z odlo~bo dolo~ijo vrsto in {tevilo
posod, kolikor se izvajalec in povzro~itelj ne moreta dogovo-
riti o vrsti in {tevilu posod.

11. ~len
Na obmo~ju Ob~ine Lenart je obvezno sortiranje od-

padkov. Zato imajo vsi povzro~itelji vse vrste tipiziranih
posod za odpadke, ki jih priskrbi izvajalec in jih razmesti v
skladu s svojo oceno in interesi povzro~iteljev.

Ob~inski svet ob~ine Lenart sprejme program izvajanja
odvoza odpadkov in dolo~i posamezna naselja, dele naselja
ali obmo~ja, s katerim opredeli na~ine zbiranja odpadkov
(sortiranje na sekundarne surovine, sortiranje na sekundarne
surovine in biolo{ke odpadke ipd.).

V primeru, da imajo povzro~itelji, ki odlagajo odpadke
v posode za odpadke iz 1. to~ke 10. ~lena, ob~asno pove~ano
koli~ino odpadkov, si morajo za te koli~ine priskrbeti poseb-
ne recikla‘ne PVC vre~ke, ki jim jih dostavi izvajalec, proti
pla~ilu le-teh.

In{pekcijski organi z odlo~bo zahtevajo, da morajo pov-
zro~itelji odlagati odpadke v skladu z 10. in 11. ~lenom tega
odloka.

12. ~len
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih

in izven ob~inskega odlagali{~a odpadkov je prepovedano
odlagati odpadke, razen vejevje, ki se odlaga na posebej
dolo~enih zbirnih mestih, ki so opredeljena v posebnem ob-
~inskem programu.

Odlaganje vejevja na zbirnem mestu se zara~unava po
ceniku, ki ga sprejme Ob~inski svet ob~ine Lenart.

In{pekcijski organi z odlo~bo zahtevajo odstranitev od-
padkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke in izven
ob~inskega odlagali{~a odpadkov.

13. ~len
V tipizirane posode in zabojnike ter plasti~ne vre~ke iz

10. ~lena tega odloka je prepovedano odlagati:
1. ve~je koli~ine gradbenega materiala, kamenja ali zem-

lje;
2. odpadke v ve~jih kosih (ve~ja embala‘a, komunalnim

odpadkom podobni odpadki iz drugih virov);
3. usedline iz kanalizacije in cestnih po‘iralnikov;
4. odpadke v teko~em stanju;
5. ku‘en odpadni material iz zdravstvenih in veterinar-

skih zavodov;
6. tle~e, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne

odpadke ter druge nevarne snovi;
7. neohlajene ogorke;
8. ve~je vejevje;
9. poginule ‘ivali in ko‘e.
10. embala‘a sredstev za varstvo rastlin.

14. ~len
Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz

vseh vrst posod za odpadke.

15. ~len
Povzro~itelji so dol‘ni v ~asu odvoza posode za odpad-

ke, razen tipizirane kovinske zabojnike (kesone), pripeljati z
zbirnega mesta na odjemno mesto in po izpraznitvi odpeljati
nazaj.

Kadar izvajalci pri praznjenju posod za odpadke one-
sna‘ijo odjemno mesto, so ga dol‘ni takoj o~istiti.

^e povzro~itelji ravnajo v nasprotju s prvim odstavkom
tega ~lena in{pekcijski organi z odlo~bo zahtevajo, da morajo
povzro~itelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode za
odpadke iz zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi
vrniti nazaj.
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16. ~len
Povzro~itelji so dol‘ni vzdr‘evati ~isto~o na zbirnih in

odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Povzro~itelji so tudi v zimskem ~asu dol‘ni omogo~iti

dostop do posod za odpadke.
Za vzdr‘evanje ~isto~e na zbirnih in odjemnih mestih in

v zimskem ~asu zaradi mo‘nosti dostopa izvajalca do posod,
in{pekcijski organi izdajo ureditvene odlo~be.

17. ~len
Obrati dru‘bene prehrane, prehrambene trgovine (gnilo

sadje, zelenjava itd.), gostinska podjetja in zasebni gostinci
so dol‘ni odlagati ostanke hrane in druge biolo{ke odpadke v
posebne zaprte posode za odpadke ali pa morajo te vrste
odpadkov odlagati v recikla‘ne PVC vre~ke, le-te pa v poso-
de za odpadke. Komunalni in{pektor zahteva tak na~in odla-
ganja tudi v primerih, kjer zbiranje biolo{kih odpadkov pov-
zro~a motnje za okolico (smrad).

In{pekcijski organi z odlo~bo nalo‘ijo obratu dru‘bene
prehrane, prehrambenim trgovinam, gostinskim podjetjem in
zasebnim gostincem ter podobnim obratom, da ravnajo v
skladu s prvim odstavkom tega ~lena, ~e ugotovijo, da se
povzro~itelji svojih obveznosti ne dr‘ijo.

18. ~len
Organizatorji kulturnih, {portnih in drugih prireditev in

aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni
prostori v ~asu trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi
posodami za odpadke. Po kon~ani prireditvi morajo poskrbe-
ti, da se prireditveni prostor o~isti in da odpadke odpelje na
odlagali{~e poobla{~eni izvajalec za ravnanje z odpadki.

Organizatorji kultrunih, {portnih in drugih prireditev in
aktivnosti na prostem morajo za odvoz odpadkov na odlaga-
li{~e pla~ati izvajalcu kavcijo. Potrdilo o pla~ani kavciji mo-
rajo organizatorji prilo‘iti k vlogi za dovoljenje za organiza-
cijo prireditve na prostem.

Vi{ino kavcije dolo~i poobla{~eni izvajalec.
In{pekcijski organi z odlo~bo nalo‘ijo organizatorjem

raznih prireditev in aktivnosti na prostem v nasprotju s prvim
odstavkom tega ~lena.

19. ~len
Izvajalec je dol‘an posode za odpadke po potrebi ali na

zahtevo povzro~iteljev, komunalnega in{pektorja o~istiti in
vzdr‘evati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadome{~ati z
novimi ali rabljenimi, na stro{ke povzro~iteljev, kolikor po-
{kodb in potrebne zamenjave ni povzro~il izvajalec sam.

In{pekcijski organ z odlo~bo nalo‘ijo ~i{~enje, vzdr‘e-
vanje, popravljanje in nadome{~anje dotrajanih posod, ~e
izvajalec ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega ~lena.

20. ~len
Posode za odpadke nabavi, name{~a in obnavlja izvaja-

lec po programu, ki ga sprejme Ob~inski svet ob~ine Lenart.
Za uporabo posod zara~unava izvajalec povzro~iteljem poleg
cene za ravnanje z odpadki tudi najemnino oziroma obrabni-
no za uporabo posod.

In{pekcijski organi z odlo~bo nalo‘ijo nabavo posod za
odpadke, ~e izvajalec ne ravna v skladu s prej{njim odstav-
kom in v skladu s programom iz 6. ~lena tega odloka.

IV. ODVA@ANJE ODPADKOV

21. ~len
Izvajalec je dol‘an posode z odpadki iz 1. to~ke 7. ~lena

tega odloka prazniti skladno z razporedom odvoza. Razpored

odvoza pripravi izvajalec v soglasju z in{pekcijskimi slu‘ba-
mi in ga potrdi Ob~inski svet ob~ine Lenart. Razpored – letni
koledar z vsemi podatki se objavi na krajevno obi~ajen na~in.
Razpored mora ustrezati zna~ilnostim in koli~ini posameznih
odpadkov.

V primeru izpada odvoza zaradi vi{je sile ali ve~jih ovir
na dovozu (sneg, prekop dovoza itd.) je izvajalec dol‘an
opraviti odvoz najkasneje v treh delovnih dneh po preneha-
nju ovire oziroma po praznikih.

22. ~len
Izvajalec sme odva‘ati odpadke samo s posebej urejeni-

mi komunalnimi vozili, ki omogo~ajo brezpra{no higiensko
nakladanje, odva‘anje in praznjenje.

V nasprotnem primeru mu to obveznost nalo‘ijo in{pek-
cijski organi z ustrezno odlo~bo.

23. ~len
Za odva‘anje odpadkov iz 2. to~ke 7. ~lena tega odloka

(kosovni odpadki) in posebnih odpadkov, ki niso komunalni
odpadki (akumulatorji, suhe baterije, ‘ivosrebrni termometri,
odpadki kislin, lugov in drugih ~istil iz gospodinjstev, foto-
kemikalije, zdravila s prete~enim rokom uporabe, odpadki
sredstev za za{~ito rastlin in sredstev za uni~evanje {kodljiv-
cev z embala‘o, stara odpadna mineralna olja, odpadki or-
ganskih topil, barv, lakov, lepil, kitov in smol z embala‘o),
organizira izvajalec s soglasjem Ob~inskega sveta ob~ine
Lenart najmanj enkrat letno posebno akcijo odvoza iz poseb-
nih odjemnih mest, ki je dolo~ena po programu izvajanja
odvoza odpadkov.

O izvedbi posebne akcije obvesti izvajalec vse ob~ane
na krajevno obi~ajen na~in. V ~asu med dvema posebnima
akcijama ob~ani zbirajo posebne odpadke doma in jih hranijo
na ustreznih mestih in v originalni embala‘i.

24. ~len
Odpadke iz 3., 4., 5. in 6. to~ke 7. ~lena, kolikor niso

vklju~eni v redni odvoz po 21. ~lenu ter odpadke iz 8., 9., 10.
in 11. to~ke 7. ~lena tega odloka, odva‘a za te vrste odpadkov
poobla{~eni izvajalec po potrebi s posebej za to prirejenimi
vozili in na posebna za to dolo~ena mesta.

In{pekcijski organi z odlo~bo nalo‘ijo izvajalcu odvoz
odpadkov, ki niso vklju~eni v redni odvoz, ~e ravnajo v
nasprotju s prvim odstavkom tega ~lena.

25. ~len
Manj{e koli~ine odpadkov iz 2. in 4. to~ke 7. ~lena

lahko odva‘ajo na odlagali{~e komunalnih odpadkov tudi
povzro~itelji sami, morajo pa za posamezne vrste odpadkov
uporabiti tehni~no ustrezna vozila, ki omogo~ajo varno pre-
va‘anje.

In{pekcijski organi z odlo~bo nalo‘ijo, da morajo pov-
zro~itelji, kolikor sami odva‘ajo odpadke iz 2. in 4. to~ke 7.
~lena, uporabiti za prevoz vozilo, ki ustreza zahtevam iz tega
~lena.

26. ~len
Ostanke vozil iz 10. to~ke 7. ~lena tega odloka je dol‘an

odstraniti izvajalec po nalogu komunalnega in{pektorja, ~e
so ti odlo‘eni na javnih povr{inah.

Stro{ke odstranitve pla~a lastnik vozila, ~e pa tega ni
mo‘no ugotoviti, se stro{ki izvajalcu povrnejo iz sredstev
prora~una.

In{pekcijski organi so pristojni, da ugotavljajo povzro-
~itelje odlaganja ostankov vozil. In{pekcijski organi z odlo~-
bo nalo‘ijo izvajalcu odvoz ostankov vozil, ~e so ti odlo‘eni
na javnih povr{inah, na stro{ke povzro~iteljev.
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V. ODLAGANJE ODPADKOV

27. ~len
Izvajalci in povzro~itelji morajo odpadke odlagati na za

to dejavnost dolo~eno ob~insko odlagali{~e odpadkov.
In{pekcijski organi z odlo~bo zahtevajo odlaganje od-

padkov na za to dolo~eno ob~insko odlagali{~e, ~e ugotovijo,
da izvajalci in povzro~itelji ne ravnajo v skladu s prej{njim
odstavkom.

28. ~len
Na ob~insko odlagali{~e odpadkov je dovoljeno odlaga-

ti samo odpadke iz 7. ~lena, razen odpadkov iz 7. in 10. to~ke
7. ~lena.

Posebnih odpadkov ni dovoljeno odlagati na ob~insko
odlagali{~e odpadkov, razen odpadkov, ki se odlagajo pod
posebnimi pogoji in za katere si izvajalec pridobi mnenje
poobla{~ene strokovne institucije in in{pekcijskih organov.

In{pekcijski organi z odlo~bo prepovedo odlagati na
ob~inskem odlagali{~u odpadke, ki niso zajeti v 7. ~lenu in
odpadke iz 7. in 10. to~ke 7. ~lena. Prav tako z odlo~bo
nalo‘ijo pridobitev mnenja strokovne institucije in in{pekcij-
skih organov glede deponiranja odpadkov, ki se odlagajo pod
posebnimi pogoji.

29. ~len
Ob~insko odlagali{~e komunalnih odpadkov upravlja

izvajalec po poslovniku, ki ga potrdi Ob~inski svet ob~ine
Lenart.

Stro{ki vzdr‘evanja odlagali{~a komunalnih odpadkov
bremenijo povzro~itelje.

Izvajalec s poslovnikom o upravljanju in vzdr‘evanju
odlagali{~a odpadkov dolo~i tudi re‘im odlaganja odpadkov
na odlagali{~u.

Kolikor izvajalec sam ne more vzdr‘evati odlagali{~a v
skladu s poslovnikom in sanitarno higienskimi predpisi, je
dol‘an poskrbeti, da to opravi drug usposobljen izvajalec v
njegovem imenu.

In{pekcijski organi z odlo~bo zahtevajo od izvajalca, ki
upravlja odlagali{~e, da vzdr‘uje in upravlja odlagali{~e v
skladu s poslovnikom in sanitarno higienskimi predpisi, ~e
izvajalec ne ravna v skladu s poslovnikom in drugimi predpisi.

30. ~len
Povzro~itelji iz 25. ~lena tega odloka so dol‘ni odpadke

pripeljati na odlagali{~e v obratovalnem ~asu in jih odlo‘iti
na mestu, ki ga dolo~i izvajalec.

31. ~len
Izven odlagali{~a komunalnih odpadkov je prepoveda-

no odlaganje odpadkov. Prav tako je prepovedano odlaganje
odpadkov na odlagali{~e preko ograje izven obratovalnega
~asa odlagali{~a.

Kdor odlo‘i odpadke izven odlagali{~a odpadkov, jih je
dol‘an na svoje stro{ke odstraniti in prepeljati na odlagali{~e
odpadkov. ^e tega ne stori, jih odstrani na njegove stro{ke
izvajalec takoj, ko dobi zahtevo od komunalnega in{pektorja.

^e storilca ni mo‘no ugotoviti, odstrani odpadke izvaja-
lec na zahtevo komunalnega in{pektorja in pristojnega orga-
na Ob~ine Lenart na stro{ke prora~una.

In{pekcijski organi z odlo~bo zahtevajo odstranitev od-
padkov, ki so odlo‘eni izven odlagali{~a odpadkov in zahte-
vajo njihovo deponiranje na odlagali{~u. Odlo~bo za odstra-
nitev odpadkov in{pekcijski organi izdajo povzro~iteljem,
kolikor jih ni mo‘no ugotoviti pa izvajalcem v skladu s tem
~lenom.

VI. NA^IN OBRA^UNAVANJA RAVNANJA Z
ODPADKI

32. ~len
Cene za ravnanje z odpadki se dolo~ajo skladno z ve-

ljavnimi predpisi.

33. ~len
Ceno ravnanja z odpadki so dol‘ni pla~evati vsi povzro-

~itelji.
^e povzro~itelji ne pla~ujejo cene ravnanja z odpadki

izvajalec odvzame posodo za odpadke. V tak{nem primeru
mora izvajalec takoj obvestiti komunalno in{pekcijo o tem,
da se povzro~itelj ne vklju~uje v sistem ravnanja z odpadki v
smislu 4. ~lena tega odloka.

34. ~len
Cena ravnanja z odpadki iz stanovanjskih prostorov in

poslovnih povr{in se obra~unava po {tevilu in volumnu po-
stavljene posode mese~no.

Cena ravnanja z odpadki iz 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. in 11.
to~ke 7. ~lena tega odloka, se obra~unava po m³ efektivno
odpeljanih odpadkov, razen za odvoz s posebno akcijo.

Povzro~iteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlaga-
li{~e samo v izjemnih primerih, se stro{ki odlaganja odpad-
kov obra~unavajo po m³ pripeljanih odpadkov, ~e pa odpadki
niso sortirani pa {e ceno sortiranja, ki jo dolo~i Ob~inski svet
ob~ine Lenart.

35. ~len
Obveznost pla~ila za ravnanje z odpadki nastane za

povzro~itelje z dnem, ko za~ne izvajalec opravljati storitve
na njihovem obmo~ju, ali ko se povzro~itelji vselijo v stano-
vanje ali pri~no uporabljati poslovne prostore.

K vlogi za izdajo odlo~be o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojne-
ga podjetnika ali druge gospodarske dru‘be) mora vlagatelj
prilo‘iti potrdilo izvajalca, da je povzro~itelj prijavljen na
odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.

[ele na podlagi izdanega potrdila s strani izvajalca
Upravna enota Lenart izda odlo~bo o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje gospodarske dejavnosti povzro~itelju.

VII. NADZOR

36. ~len
Nadzor nad izvajanjem dolo~b tega odloka opravlja ko-

munalni in{pektor ter organi policije v ob~ini Lenart, vsak v
okviru svojega delovnega podro~ja in zakonskih pooblastil.

Komunalni in{pektor lahko pri opravljanju nadzora iz-
daja odlo~be v zvezi s 4., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31. in 33. ~lenom tega
odloka ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvr{evanje dolo~b tega odloka.

37. ~len
Izvajalec in povzro~itelji so dol‘ni ugotavljati nepravil-

no ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupo{tevanja dolo~il tega odloka so dol‘ni storilce nepravil-
nosti prijaviti pristojni in{pekciji.

VIII. KAZENSKE DOLO^BE

38. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznujejo za

prekr{ek izvajalci, ki storijo prekr{ek, ~e:
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1. ne dolo~i vrsto in {tevilo posod za odpadke (tretji
odstavek 10. ~lena);

2. ne priskrbijo ustreznih tipiziranih posod na obmo~jih,
kjer je uvedeno lo~eno zbiranje odpadkov (prvi odstavek 11.
~lena);

3. ne po~istijo odjemnega mesta, ~e so ga pri praznjenju
posod za odpadke onesna‘ili (drugi odstavek 15. ~lena);

4. na zahtevo povzro~iteljev, ~e so le-ti predhodno za-
gotovili pla~ilo, komunalnega ali sanitarnega in{pektorja ne
~istijo in vzdr‘ujejo posod za odpadke, jih sproti ne poprav-
ljajo in dotrajanih ne nadome{~ajo z novimi ali rabljenimi
(19. ~len);

5. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom
odvoza (prvi odstavek 21. ~lena);

6. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje v treh de-
lovnih dneh po prenehanju ovire ali vi{je sile (drugi odstavek
21. ~lena);

7. odva‘ajo odpadke z neprimernimi vozili v nasprotju z
22. ~lenom;

8. ne odva‘ajo kosovnih in posebnih odpadkov iz po-
sebnih odjemnih mest (23. ~len);

9. ne odva‘ajo odpadkov skladno s 24. ~lenom;
10. ne odstranijo ostankov vozil po nalogu komunalne-

ga in{pektorja (prvi odstavek 26. ~lena);
11. odlagajo odpadke izven dolo~enega ob~inskega od-

lagali{~a (27. ~len);
12. odlagajo na odlagali{~e odpadkov posebne odpadke

in odpadke, za katere si niso pridobili strokovnega mnenja
(28. ~len);

13. ne priskrbijo ustreznih tipiziranih posod na obmo~-
jih, kjer je uvedeno lo~eno zbiranje odpadkov (prvi odstavek
11. ~lena);

14. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in
storilca ne prijavijo pristojni in{pekciji (33. in 37. ~len).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz prvega odstav-
ka tega ~lena.

39. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ~e stori prekr{ek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e kot povzro-
~itelji:

1. niso vklju~eni v sistem ravnanja z odpadki (4. in 33.
~len);

2. ne dolo~ajo ali vzdr‘ujejo zbirnega in odjemnega
mesta (9. ~len);

3. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke dolo~ene
v 10. ~lenu;

4. ne odlagajo lo~eno odpadkov v ustrezne tipizirane
posode (11. ~len);

5. odlagajo v posode za lo~eno zbiranje odpadkov druge
odpadke (11. ~len);

6. odlagajo odpadke izven posod za odpadke ali izven
ob~inskega odlagali{~a odpadkov (12. ~len);

7. odlagajo odpadke v nasprotju s 13. ~lenom;
8. v ~asu odvoza ne pripeljejo posod za odpadke na

odjemno mesto ali jih po izpraznitvi ne odpeljejo na zbirno
mesto (prvi odstavek 15. ~lena);

9. ne vzdr‘ujejo ~isto~e na zbirnih in odjemnih mestih,
dovoznih poteh ali v zimskem ~asu ne omogo~ijo dostopa do
posod za odpadke (16. ~len);

10. ne odlagajo ostankov jedil in druge organske odpad-
ke v zaprte posode za odpadke ali v biolo{ko razgradljive
plasti~ne vre~ke (17. ~len);

11. odva‘ajo odpadke iz 2. in 4. to~ke 7. ~lena v na-
sprotju s prvim odstavkom 25. ~lena;

12. odlagajo odpadke izven dolo~enega ob~inskega od-
lagali{~a (prvi odstavek 27. ~lena);

13. odlagajo na odlagali{~e odpadkov posebne odpadke
(drugi odstavek 28. ~lena);

14. odlagajo odpadke na odlagali{~u odpadkov izven
obratovalnega ~asa odlagali{~a ali izven mesta, ki ga dolo~i
izvajalec (30. ~len);

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz prvega odstav-
ka tega ~lena.

40. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje pre-

kr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr{ek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti organizator kulturne,
{portne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem, ~e ne
poskrbi, da so prireditveni prostori v ~asu trajanja prireditve
opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, ali da ne
poskrbijo, da se po kon~ani prireditvi prireditveni prostor
o~isti in da odpadke odpelje na odlagali{~e poobla{~eni izva-
jalec (18. ~len).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje pre-
kr{ek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori
prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

41. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje posa-

meznik, ~e stori prekr{ek, naveden v 1., 2., 3., 6., 10., 11.,
12., 13. in 14. to~ki prvega odstavka 39. ~lena tega odloka.

42. ~len
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem kaznu-

je posameznik, ~e stori prekr{ek, naveden v 4., 5., 7., 8. in 9.
to~ki prvega odstavka 39. ~lena in ~e ravna v nasprotju s 14.
~lenom tega odloka.

43. ~len
Za prekr{ek iz 42. ~lena tega odloka z denarno kaznijo

kaznuje na kraju samem komunalni in{pektor posameznike,
ki jih zaloti pri storitvi prekr{ka.

Poobla{~ene uradne osebe policije kaznujejo z denarno
kaznijo 10.000 SIT na kraju samem posameznike, ki jih
zalotijo pri storitvi prekr{ka storjenega v zvezi z 31. ~lenom
tega odloka.

IX. KON^NE DOLO^BE

44. ~len
Izvajalec v skladu z 29. ~lenom tega odloka v roku dveh

mesecev po uveljavitvi tega odloka pripravi poslovnik o obra-
tovanju in vzdr‘evanju ob~inskega odlagali{~a komunalnih
odpadkov.

45. ~len
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o rav-

nanju s komunalnimi odpadki na obmo~ju Ob~ine Lenart
(Uradni list RS, {t. 9/94).
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46. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 353-8/93
Lenart, dne 26. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

I
S tem sklepom prenehajo imeti zna~aj dobrine v splo{ni

rabi naslednje nepremi~nine:
1. v k.o. Lenart vl. {t. 606
– parc. {t. 1168, travnik v izmeri 61 m²,
– parc. {t. 1164/5, cesta v izmeri 12,25 m².

II
Nepremi~nine iz I. to~ke tega sklepa postanejo z dnem

uveljavitve tega sklepa dru‘bena lastnina in predstavljajo del
skupnega premo‘enja Ob~ine Lenart. Z njimi upravlja Ob~i-
na Lenart oziroma sklad stavbnih zemlji{~ Ob~ine Lenart.

III
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 461-23/95
461-41/95

Lenart, dne 27. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

2744.

Na podlagi 21. ~lena statuta Ob~ine Lenart (Uradni list
RS, {t. 33-1619/95) je Ob~inski svet ob~ine Lenart na seji
dne 26. 9. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zna~aja dobrine v splo{ni rabi

2743.

Na podlagi 21. ~lena statuta ob~ine Lenart (Uradni list
RS, {t. 33-1619/95) ter 27., 39. in 43. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 8/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,
56/93 in 71/93) je Ob~inski svet ob~ine Lenart na seji dne 26.
septembra 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem na~rtu
individualne stanovanjske gradnje Lenart – jugozahod

1. ~len
V odloku o zazidalnem na~rtu individualne stanovanj-

ske gradnje Lenart – jugozahod (Uradni list SRS, {t. 2-160/89)
se besedilo druge alinee 6. ~lena spremeni in dopolni tako, da
se glasi:

“– tlorisne dimenzije objektov, povr{ine funkcionalnih
zemlji{~ posameznih objektov in razdalje med objekti so
dolo~ene s tehni~nimi elementi za zakoli~enje objektov in
gradbenih parcel. Objekti se gradijo po tipskem projektu
Razvojnega centra Celje (tip RC 16-J, RC 17-S), katerega
osnovne zna~ilnosti so sestavni del grafi~nega dela zazidal-
nega na~rta, oziroma po projektu druge projektivne organiza-
cije, kolikor projekt ustreza arhitektonsko oblikovalskim po-
gojem zazidave Lenart – jugozahod, kar ugotovi pristojna
organizacija za urbanizem v izseku iz zazidalnega na~rta
oziroma njegovi dopolnitvi,”.

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 350-3/88
Lenart, dne 26. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LITIJA

2745.

Na podlagi 105. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list SRS, {t. 17/86 in Uradni list SRS, {t. 5/91),
statuta Ob~ine Litija (Uradni list RS, {t. 41/95), uredbe o
uveljavljanju finan~nih intervencij za celostno urejanje pode-
‘elja in obnovo vasi je Ob~inski svet ob~ine Litija na 11. seji
dne 14. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka na obmo~ju

Gabrska gora

1. ~len
S tem odlokom se na predlog Odbora za kmetijstvo pri

ob~inskem svetu Ob~ine Litija uvede agromelioracijski po-
stopek za izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih zem-
lji{~ih s parcelnimi {t. 888, 891/1, 891/2, 892 in 893 na
obmo~ju dela katastrske ob~ine Okrog.

2. ~len
Agromelioracijski ukrepi obsegajo:
– odstranitev trt v vinogradu,
– planiranje,
– ripanje,
– globoko oranje,
– urejanje dovoznih poti,
– zalo‘no gnojenje in apnenje na podlagi analize vzor-

cev zemlje.

3. ~len
Kmetijska zemlji{~a na agromelioracijskem obmo~ju so

z dolgoro~nim planom Ob~ine Litija za obdobje 1986–2000
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
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4. ~len
Lastnik kmetijskih zemlji{~ na agromelioracijskem ob-

mo~ju je dol‘an izvesti agromelioracijska dela v skladu z
investicijskim programom in ureditvenim na~rtom agrome-
lioracije.

5. ~len
Investitor agromelioracijskih del je kmet, oziroma last-

nik zemlji{~ iz 1. ~lena.

6. ~len
Kultura in na~in rabe agromelioriranih zemlji{~ mora

ustrezati kvaliteti zemlji{~ po izvedbi agromelioracijskih del.
Lastnik zemlji{~a najmanj deset let po kon~ani agrome-

lioraciji ne sme spremeniti namembnost kmetijskih zemlji{~
vklju~enih v predmetno agromelioracijo in je dol‘an ta zem-
lji{~a obdelovati kot dober gospodar.

7. ~len
Pred pri~etkom del mora investitor le-ta priglasiti pri-

stojnemu upravnemu organu.

8. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 321-3/95-08
Litija, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Franci Rokavec l. r.

– izrez iz dolgoro~nega plana Ob~ine Murska Sobota;
– povezave in soodvisnosti s sosednjimi obmo~ji;
– geodetski na~rt, obodna parcelacija in na~rt gradbenih

parcel;
– zazidalna situacija;
– zbirni na~rt komunalnih naprav;
– osnove za zakoli~enje objektov.

II. MEJA OBMO^JA

3. ~len
Meja zazidalnega obmo~ja poteka na zahodu ob Levsti-

kovi ulici parc. {t. 3061, na jugu ob Kratki ulici parc. {t.
3073/12, 3074/9, 3074/10, na vzhodu ob Ulici pri igri{~u
parc. {t. 3075 in na severu na meji parcel 3057 in 3058 vse
k.o. Moravske Toplice.

III. FUNKCIJA OBMO^JA S POGOJI Z IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE

4. ~len
Obmo~je zazidalnega na~rta je namenjeno predvsem

turisti~ni dejavnosti z vsemi spremljajo~imi objekti.

IV. POGOJI ZA URBANISTI^NO OBLIKOVANJE
OBMO^JA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV

5. ~len
Zazidalni na~rt dolo~a:
povr{ine predvidene za pozidavo:
– apartmajski objekti – 220 enot po 228 m² bruto eta‘ne

povr{ine;
– objekti javne porabe – 2 enoti po 1680 m² bruto eta‘ne

povr{ine;
– 2 bazena skupne povr{ine 600 m²;
– 2 teni{ki igri{~i skupne utrjene povr{ine 1296 m²;
– ceste in parkiri{~e – 132 parkirnih mest;
– objekti za storitvene dejavnosti.

6. ~len
Urbanisti~no oblikovanje objektov in zunanjih ureditev

mora imeti zna~aj turisti~nega naselja.

7. ~len
Pogoji za urejanje parcel in oblikovanje objektov:
– lega in orientacija novih objektov je dolo~ena v gra-

fi~nem delu;
– velikost novih objektov je dolo~ena v grafi~ni prilogi.

Dopustna so manj{a odstopanja, vendar najve~ ±3.00 m;
– eta‘nost objektov je K + P + 1;
– pritli~je objektov je v nivoju ali do 1,5 m nad terenom.

8. ~len
Parcele se lahko ogradijo z ‘ivo mejo ali leseno ograjo

do vi{ine 1,2 m, v kri‘i{~ih le do vi{ine 0,8 m.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE

9. ~len
Z zazidalnim na~rtom ni predvidena vo‘nja z motornimi

vozili, ker se jih zadr‘i na predvidenih mestih na obodu
naselja.

MORAVSKE TOPLICE

2746.

Na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni
list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93) in 20. ~lena statuta Ob~ine
Moravske Toplice je Ob~inski svet ob~ine Moravske Toplice
na seji dne 30. avgusta 1995 sprejel

O D L O K
o zazidalnem na~rtu “Turisti~no naselje Podov”

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejme zazidalni na~rt za obmo~je

Podov v Moravskih Toplicah, ki ga je izdelal: IZTR Ljublja-
na, Slovenska c. 19.

Kot investitor za celotno obmo~je se dolo~i IMO-RENT
d.o.o., Cankarjeva 86.

2. ~len
Zazidalni na~rt sestavljajo:
– besedilo odloka o zazidalnem na~rtu;
– obrazlo‘itev odloka;
– soglasja;
– grafi~ne priloge;
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Vsi segmenti naselja morajo biti dosegljivi z interven-
cijskimi vozili.

Meteorne vode se zbirajo lo~eno in odvedejo v zbiral-
nik. Vsi objekti se nave‘ejo na javno vodovodno omre‘je.

Elektrika, PTT omre‘je, javna razsvetljava, se izvede
po pogojih upravljalcev.

Predvideno je, da imata javna objekta vsak svoj prostor
za smeti, apartmajski objekt pa ima prostore za smeti na dveh
lokacijah.

10. ~len
V predvidenih objektih v obmo~ju urejanja ni predvide-

na gradnja zakloni{~, je pa predvidena oja~itev plo{~e nad
kletjo, da bi le-ta zdr‘ala ru{enje objekta nanjo.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA IN ZA^ASNA
NAMEMBNOST ZEMLJIŠ^

11. ~len
Izgradnja naselja lahko poteka fazno. Etapna gradnja

spremljajo~ih objektov in ureditev mora potekati kot zaklju-
~ena in dokon~no urejena celota, skladno z gradnjo prometne
infrastrukture.

Objekti in ureditve za varovanje okolja morajo sprem-
ljati etapnost izgradnje.

VII. KON^NE DOLO^BE

12. ~len
S prostorskim aktom se v k.o. Moravske Toplice, v

o‘jem obmo~ju Zdravili{~a Moravske Toplice, dolo~i lokaci-
ja za rimokatoli{ki sakralni objekt.

13. ~len
Zazidalni na~rt je stalno na vpogled pri pristojnem ob-

~inskem upravnem organu in pri Oddelku za okolje in prostor
pri Upravni enoti v Murski Soboti.

14. ~len
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo ustrezne in{-

pekcijske slu‘be.

15. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. OS 24/95
Moravske Toplice, dne 30. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

2747.

Na podlagi 31. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 20/95) ter 20. in 47.
~lena statuta Ob~ine Moravske Toplice (Uradni list RS, {t.
33/95) je Ob~inski svet ob~ine Moravske Toplice na seji dne
30. avgusta 1995 sprejel

O D L O K
o delovnih telesih ob~inskega sveta

1. ~len
S tem odlokom dolo~a Ob~inski svet ob~ine Moravske

Toplice pristojnosti in delovna podro~ja delovnih teles. De-
lovna telesa ob~inskega sveta so odbori in komisije.

Delovna telesa so stalna ali ob~asna. Stalna delovna
telesa se ustanovijo za pomembnej{a vpra{anja iz pristojnosti
ob~ine. Ob~asna delovna telesa se lahko ustanovijo za prou-
~evanje dolo~enih skupnih vpra{anj ali za prou~evanje posa-
meznih zadev. Ustanovijo se s statutom oziroma s sklepom.

2. ~len
Delovna telesa ob~inskega sveta opravljajo predvsem

naslednje naloge:
– obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta

in dajejo ob~inskemu svetu pobude, mnenja in predloge,
– obravnavajo stali{~a, pobude ‘upana in ~lanov ob~in-

skega sveta glede posameznih vpra{anj,
– obravnavajo pobude, predloge, mnenja in pripombe

ob~anov in drugih subjektov,
– predlagajo ‘upanu in ob~inskemu svetu odlo~itve s

svojega delovnega podro~ja,
– opravljajo druge zadeve, ki so jim zaupane.
Ob~inski svet lahko poveri delovnemu telesu odlo~anje

o zadevah iz pristojnosti sveta.

3. ~len
Predsednika, podpredsednika in ~lane delovnih teles

imenuje ob~inski svet na predlog komisije za mandatna vpra-
{anja, volitve in imenovanja izmed ~lanov ob~inskega sveta
in drugih ob~anov. Predsednika in podpredsednika delovne-
ga telesa imenuje ob~inski svet izmed ~lanov ob~inskega
sveta.

4. ~len
Glede na~ina dela delovnih teles se uporabljajo dolo~ila

statuta Ob~ine Moravske Toplice in dolo~ila poslovnika ob-
~inskega sveta, ki urejata to podro~je.

5. ~len
Mandatna doba stalnih delovnih teles traja 4 leta. Ob~a-

sna delovna telesa prenehajo delati, ko opravijo nalogo, za
katero so bila ustanovljena.

Predsednik, podpredsednik in ~lani stalnih delovnih te-
les so lahko razre{eni pred potekom ~asa, za katerega so bili
ustanovljeni, na njihovo zahtevo ali na predlog predsednika
delovnega telesa, katerega ~lani so, v primeru, da svojih
nalog ne izvr{ujejo ali se ne udele‘ujejo sej.

6. ~len
Ob~inski svet ob~ine Moravske Toplice ima naslednja

delovna telesa:
I. Odbori
– Odbor za urbanizem, varstvo okolja in urejanje pro-

stora,
– Odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo, drobno gospo-

darstvo in turizem,
– Odbor za kmetijstvo in prehrano,
– Odbor za prora~un, finance in delitev premo‘enja,
– Odbor za dru‘bene dejavnosti,
– Odbor za gospodarsko infrastrukturo,
– Odbor za civilno za{~ito, po‘arno varnost in redarstvo;
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II. Komisije
– Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja,
– Komisija za narodnostna vpra{anja in obmejno sode-

lovanje,
– Komisija za statut in pravna vpra{anja,
– Komisija za pro{nje in prito‘be.

7. ~len
Odbor za urbanizem, varstvo okolja in urejanje prostora

opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava prostorske plane Ob~ine Moravske Topli-

ce,
– pripravlja politiko prostorskega razvoja Ob~ine Mo-

ravske Toplice in spremlja njeno izvr{evanje,
– pripravlja predloge prora~unskih sredstev, namenje-

nih za dejavnost s svojega podro~ja,
– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah stro-

kovnih podlag za pripravo planskih in urbanisti~nih doku-
mentov,

– sodeluje pri pripravi in obravnavi osnutkov prostor-
sko izvedbenih aktov, vklju~no z osnutki odlokov in daje
pripombe in predloge v teku javne obravnave osnutkov in
sodeluje pri pripravi predlogov odlokov,

– oblikuje predloge ukrepov na podro~ju varstva okolja
in ravnanja z odpadki,

– obravnava druge zadeve, ki se nana{ajo na podro~je
urbanizma, varstva okolja in urejanja prostora.

8. ~len
Odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo, drobno gospo-

darstvo in turizem opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja razvoj ob~ine na podro~ju gospodarstva, pod-

jetni{tva, drobnega gospodarstva in turizma,
– pripravlja predloge za spodbujanje dejavnosti, ki spa-

dajo v njegovo podro~je dela,
– predlaga razdelitev sredstev, namenjenih za spodbuja-

nje razvoja gospodarstva, podjetni{tva, drobnega gospo-
darstva in turizma oziroma razre{evanju problemov na teh
podro~jih,

– oblikuje strategijo turizma in kme~kega turizma,
– sodeluje z odborom za kmetijstvo in prehrano pri

razvoju kme~kega turizma,
– pomaga z nasveti podjetnikom,
– daje mnenja in predloge za bolj{o promocijo turisti~-

ne ob~ine,
– predlaga vi{ino najemnin za lokale in poslovne pro-

store, ki so v lasti Ob~ine Moravske Toplice,
– pripravlja predloge prora~unskih sredstev, namenje-

nih za dejavnost s svojega podro~ja,
– opravlja druge naloge, ki se nana{ajo na podro~je

gospodarstva, podjetni{tva, drobnega gospodarstva in turiz-
ma.

9. ~len
Odbor za kmetijstvo in prehrano opravlja zlasti nasled-

nje naloge:
– obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na kme-

tijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribi{tvo,
– oblikuje politiko razvoja kmetijstva v Ob~ini Morav-

ske Toplice,
– skrbi za enakomeren razvoj kmetijstva v Ob~ini Mo-

ravske Toplice, predvsem na podro~jih Gori~kega in na de-
mografsko ogro‘enih obmo~jih,

– predlaga razporeditev sredstev, namenjenih za kme-
tijstvo,

– oblikuje strategijo razvoja kme~kega turizma,

– sodeluje z odborom za gospodarstvo, podjetni{tvo,
drobno gospodarstvo in turizem pri razvoju kme~kega turiz-
ma,

– pripravlja predloge prora~unskih sredstev, namenje-
nih za dejavnost s svojega podro~ja,

– opravlja druge naloge, ki se nana{ajo na podro~je
kmetijstva in prehrane.

10. ~len
Odbor za prora~un, finance in delitev premo‘enja oprav-

lja zlasti naslednje naloge:
– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju pro-

ra~una,
– obravnava gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem

in sredstvi,
– predlaga uvedbo davkov in taks, ki jih predpisuje

ob~ina,
– obravnava delitvene bilance, ki se nana{ajo na ob~ino,
– obravnava druge zadeve, ki mu jih bo poveril ob~inski

svet.

11. ~len
Odbor za dru‘bene dejavnosti opravlja predvsem na-

slednje naloge:
– obravnava zadeve in daje mnenja ter predloge ukre-

pov, ki se nana{ajo na podro~je varstva naravne in kulturne
dedi{~ine, kulture, knji‘ni~arstva, informiranja in raziskova-
nja, lekarni{tva in zdravstva, otro{kega in socialnega varstva,
vzgoje in izobra‘evanja, {porta in rekreacije,

– daje mnenje ‘upanu pri dolo~anju vi{ine prispevkov v
negospodarskih javnih slu‘bah,

– skrbi za razvoj dejavnosti s podro~ja delovanja odbo-
ra,

– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih
zavodov, ki opravljajo dejavnosti s podro~ij, za katere je
pristojen odbor,

– pripravlja predloge prora~unskih sredstev, namenje-
nih za dejavnost s svojega podro~ja,

– predlaga delitev sredstev, namenjenih za dru{tva na
podro~ju {porta, kulture in na drugih podro~jih, za katera je
pristojen odbor,

– opravlja druge zadeve, ki so povezane s podro~jem
dela odbora.

12. ~len
Odbor za gospodarsko infrastrukturo opravlja zlasti na-

slednje naloge:
– obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
· komunalno in stanovanjsko problematiko,
· varstvo in urejanje voda,
· varstvo pred hrupom,
· cestni promet,
· po{tni in telekomunikacijski promet,
– obravnava izgradnjo in upravljanje z energetskimi,

vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– obravnava izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje z jav-

nimi cestami, javnimi potmi, parkiri{~i, igri{~i, trgi, parki in
drugimi javnimi povr{inami,

– obravnava vpra{anja ureditve prometa,
– obravnava ustanavljanje, financiranje in nadziranje

javnih slu‘b s podro~ja komunalne dejavnosti in daje mnenje
k izbiri koncesionarjev,

– obravnava varstvo tal in vodnih virov,
– obravnava varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbi-

ranje in deponiranje odpadkov,
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– pripravlja predloge prora~unskih sredstev, namenje-
nih za dejavnost s svojega podro~ja,

– opravlja druge zadeve, ki so povezane s podro~jem
dela odbora.

13. ~len
Odbor za civilno za{~ito, po‘arno varnost in redarstvo

opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja in obravnava stanje na podro~ju civilne za-

{~ite in po‘arnega varstva,
– pripravlja predloge v zvezi z delovanjem civilne za-

{~ite in po‘arnega varstva,
– pripravi predlog razdelitve sredstev, namenjenih za

dejavnosti, za katere je ustanovljen odbor,
– pripravlja predloge prora~unskih sredstev, namenje-

nih za dejavnost s svojega podro~ja,
– opravlja druge zadeve s podro~ja delovanja odbora.

14. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vpra{anja iz pristojnosti ob~inskega sveta,

ki so povezana z volitvami, imenovanji, razre{itvami in ad-
ministrativnimi zadevami,

– predlaga ob~inskemu svetu potrditev mandatov ~la-
nov ob~inskega sveta in ‘upana,

– daje predloge za sestavo delovnih teles ob~inskega
sveta,

– daje predloge za dolo~itev pla~e ‘upanu ter nadome-
stil ob~inskim funkcionarjem in ~lanom delovnih teles ob~in-
skega sveta ter predlaga vi{ino povra~il stro{kov,

– predlaga mnenje k imenovanju predstojnikov repub-
li{kih organov, pristojnih za ob~ino,

– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v
skladih, zavodih in javnih podjetjih, ~e jih v skladu z akti o
ustanovitvi imenuje ob~inski svet oziroma daje predloge o
mnenjih in soglasjih za njihovo imenovanje,

– opravlja druge naloge, ki se nana{ajo na kadrovske
zadeve.

15. ~len
Komisija za narodnostna vpra{anja in obmejno sodelo-

vanje opravlja zlasti naslednje naloge:
– skrbi za varovanje pravic mad‘arske narodne skupno-

sti in obravnava zadeve s tega podro~ja,
– obravnava pobude sveta ob~inske mad‘arske samo-

upravne narodne skupnosti o zadevah, ki se nana{ajo na
polo‘aj narodne skupnosti in ohranjanje zna~ilnosti narod-
nostno me{anega obmo~ja,

– pripravi predlog razdelitve prora~unskih sredstev, na-
menjenih za dejavnost s podro~ja, ki ga pokriva odbor,

– obravnava druge zadeve, ki se nana{ajo na uresni~e-
vanje posebnih pravic mad‘arske narodne skupnosti in na
maloobmejno sodelovanje.

16. ~len
Komisija za statut in pravna vpra{anja opravlja zlasti

naslednje naloge:
– pripravlja osnutek in predlog statuta,
– pripravlja osnutek sprememb in dopolnitev statuta in

predlog le-teh,
– opravlja druge zadeve, ki so povezane s podro~jem

delovanja odbora.

17. ~len
Komisija za pro{nje in prito‘be opravlja zlasti naslednje

naloge:
– obravnava vloge in prito‘be ob~anov in drugih sub-

jektov,
– na podlagi vlog in prito‘b daje pobude in predlaga

re{itve ob~inskemu svetu, ‘upanu in ob~inski upravi,
– sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in prito‘ba-

mi.

18. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. OS 28/95
Moravske Toplice, dne 30. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

2748.

Na podlagi drugega odstavka 39. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93 in 20.
~lena statuta Ob~ine Moravske Toplice), je Ob~inski svet
ob~ine Moravske Toplice na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o ureditvenem na~rtu za namakalno polje Ivanci

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
V skladu z dolgoro~nim planom Ob~ine Murska Sobota

za obdobje 1986–2000, dru‘benim planom Ob~ine Murska
Sobota za obdobje 1986–1990 in prostorskimi ureditvenimi
pogoji za mesto Murska Sobota z okolico, se sprejme ure-
ditveni na~rt za namakalno polje Ivanci.

Ureditveni na~rt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota
d.o.o. pod {tevilko projekta UN-27/95 v juliju 1995.

2. ~len
Ureditveni na~rt iz prej{njega ~lena vsebuje naslednje

sestavine:
A - SPLOŠNI DEL
B - TEKSTUALNI DEL
C - SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D - GRAFI^NI DEL
01. Izrez iz PUP M 1 : 5000
02. Kopija katastrskega na~rta M 1 : 2500
03. Šir{e obmo~je in infrastruktura M 1 : 5000
04. Ureditvena situacija M 1 : 2500

II. OBMO^JE OBDELAVE

3. ~len
Meja obmo~ja ureditvenega na~rta je definirana z meja-

mi parcel v k.o. Ivanci:
Namakalna povr{ina obsega 70,13 ha.
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III. FUNKCIJA OBMO^JA

4. ~len
Namakalni sistem se sestoji iz vodnjaka za namakalno

vodo ter visokotla~nega in nizkotla~nega namakalnega sistema.
Visokotla~ni namakalni sistem napaja rolomate in raz-

pr{ilce, nizkotla~ni namakalni sistem pa kaplja~e.

5. ~len
Cevi namakalnega sistema so DN ∅ 90 vkopane v

zemljo minimalno 0,80 m merjeno od temena cevi.
Vsa kri‘anja z infrastrukturnimi elementi na obmo~ju

namakanja morajo biti izvedena v skladu s predpisi in prido-
bljenimi soglasji pristojnih organov in organizacij.

IV. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA,
VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMRE@JA

TER SISTEMA ZVEZ

6. ~len
Pred za~etkom gradnje namakalnega sistema je nujen

izkop vodnjaka in povezava z TP gramoznica Ivanci.
Priklop se opravi na podlagi soglasja pristojne organiza-

cije za distribucijo elektri~ne energije.

V. UKREPI ZA PREPRE^ITEV NEGATIVNIH
VPLIVOV

7. ~len
Komunalne odpadke, ki nastanejo na obmo~ju komple-

ksa, je potrebno zbirati v primerne posode in odva‘ati na
odlagali{~e komunalnih odpadkov.

8. ~len
Pri izdelavi projektno tehni~ne dokumentacije (PGD,

PZI) je potrebno upo{tevati vsa soglasja, ki so sestavni del
zazidalnega na~rta.

9. ~len
Pri gradnji in eksploataciji namakalnega sistema so iz-

vajalci in investitorji dol‘ni upo{tevati dolo~ila odloka in
pogoje pristojnih organov in organizacij dolo~enih v soglasjih.

VI. FAZNOST IZVAJANJA

10. ~len
Realizacija ureditvenega na~rta lahko poteka fazno z

ozirom na namembnost posameznih namakalnih povr{in.

VII. ZA^ASNA NAMEMBNOST OBMO^JA

11. ~len
Do realizacije ureditvenega na~rta ostanejo vsa zemlji{~a

v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z ureditvenim
na~rtom (razen definiranih odstopanj) niso dovoljeni.

VIII. TOLERANCE

12. ~len
Mo‘na so odstopanja v trasah namakalnega sistema

(nizkotla~ni in visokotla~ni razvodi) ter namenski rabi na-
makalnih povr{in pod pogojem, da to ne pomeni negativnega

vpliva na sosednje povr{ine ali infrastrukturne objekte in
naprave.

V primeru pomembnej{ih odstopanj je nujno pridobiti
ustrezna soglasja na podlagi izdelanih strokovnih podlag.

IX. KON^NE DOLO^BE

13. ~len
Ureditveni na~rt je stalno na vpogled ob~anom, organi-

zacijam in skupnostim na sede‘u Ob~ine Moravske Toplice
in upravnem organu Murska Sobota.

14. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni

in{pekcijski organi.

15. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. OS 26/95
Moravske Toplice, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

2749.

Na podlagi 117. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Ur.
list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) je Ob~inski svet ob~ine
Moravske Toplice na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o dolo~itvi volilnih enot za volitve ~lanov organov

krajevnih skupnosti

1. ~len
Za volitve ~lanov va{kih odborov in svetov krajevnih

skupnosti na obmo~ju Ob~ine Moravske Toplice se v vsakem
naselju oblikuje po ena volilna enota, v naselju Moravske
Toplice pa se oblikujeta dve volilni enoti.

Volilne enote:
– KS Andrejci: Andrejci
– KS Bogojina: Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci
– KS Ivanovci: Ivanovci
– KS Krnci: Krnci
– KS Martjanci: Martjanci
– KS Moravske Toplice: Moravske Toplice, Zgornji Mo-

ravci
– KS Motvarjevci: Motvarjevci
– KS Nor{inci: Nor{inci
– KS Prosenjakovci: Prosenjakovci, Berkovci, ̂ ike~ka

vas, Ivanj{evci, Porda{inci, Sredi{~e
– KS Ratkovci: Ratkovci, Kan~evci, Lon~arovci
– KS Sebeborci: Sebeborci
– KS Selo-Fokovci: Selo, Fokovci
– KS Te{anovci: Te{anovci, Luka~evci, Mlajtinci, Suhi

Vrh, Vu~ja Gomila.

2. ~len
Volilne enote se oblikujejo tako, da le-te volijo nasled-

nje {tevilo ~lanov sveta krajevnih skupnosti:
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– v svet KS Andrejci se voli 5 ~lanov iz volilne enote
Andrejci;

– v svet KS Bogojina se voli 13 ~lanov in sicer: 4 ~lane
iz volilne enote Bogojina, 2 ~lana iz volilne enote Bukovni-
ca, 4 ~lane iz volilne enote Filovci in 3 ~lane iz volilne enote
Ivanci;

– v svet KS Ivanovci se voli 5 ~lanov iz volilne enote
Ivanovci;

– v svet KS Krnci se voli 5 ~lanov iz volilne enote
Krnci;

– v svet KS Martjanci se voli 7 ~lanov iz volilne enote
Martjanci;

– v svet KS Moravske Toplice se voli 7 ~lanov in sicer:
5 ~lanov iz volilne enote Moravske Toplice in 2 ~lana iz
volilne enote Zgornji Moravci;

– v svet KS Motvarjevci se voli 7 ~lanov iz volilne
enote Motvarjevci;

– v svet KS Nor{inci se voli 5 ~lanov iz volilne enote
Nor{inci;

– v svet KS Prosenjakovci se voli 7 ~lanov in sicer: 2
~lana iz volilne enote Prosenjakovci, 1 ~lana iz volilne enote
Berkovci, 1 ~lana iz volilne enote ^ike~ka vas, 1 ~lana iz
volilne enote Ivanj{evci, 1 ~lana iz volilne enote Porda{inci
in 1 ~lana iz volilne enote Sredi{~e;

– v svet KS Ratkovci se voli 7 ~lanov in sicer: 3 ~lane iz
volilne enote Ratkovci, 2 ~lana iz volilne enote Kan~evci in 2
~lana iz volilne enote Lon~arovci;

– v svet KS Sebeborci se voli 7 ~lanov iz volilne enote
Sebeborci;

– v svet KS Selo-Fokovci se voli 7 ~lanov in sicer: 4
~lane iz volilne enote Selo in 3 ~lane iz volilne enote Fokovci;

– v svet KS Te{anovci se voli 13 ~lanov in sicer: 4 ~lane
iz volilne enote Te{anovci, 1 ~lana iz volilne enote Luka~ev-
ci, 2 ~lana iz volilne enote Mlajtinci, 2 ~lana iz volilne enote
Suhi Vrh in 4 ~lane iz volilne enote Vu~ja Gomila.

Število ~lanov va{kih odborov je razli~no glede na veli-
kost posameznega naselja.

3. ~len
Odlok se uporablja takoj, veljaven pa je z dnem objave

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 30/95
Moravske Toplice, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

2750.

Na podlagi 20. ~lena statuta Ob~ine Moravske Toplice
in na podlagi dolo~il zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) je Ob~inski svet ob~ine Morav-
ske Toplice na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o sestavi in {tevilu ~lanov organov krajevnih skupnosti

in va{kih skupnosti v Ob~ini Moravske Toplice

1. ~len
Ob~ina Moravske Toplice ima trinajst krajevnih skup-

nosti:

KS Andrejci: naselje Andrejci
KS Bogojina z naselji: Bogojina, Bukovnica, Filovci,

Ivanci
KS Ivanovci: naselje Ivanovci
KS Krnci: naselje Krnci
KS Martjanci: naselje Martjanci
KS Moravske Toplice z naselji: Moravske Toplice,

Zgornji Moravci
KS Motvarjevci: naselje Motvarjevci
KS Nor{inci: naselje Nor{inci
KS Prosenjakovci z naselji: Prosenjakovci, Berkovci,

^ike~ka vas, Ivanj{evci, Porda{inci, Sredi{~e
KS Ratkovci z naselji: Ratkovci, Kan~evci, Lon~arovci
KS Sebeborci: naselje Sebeborci
KS Selo-Fokovci z naselji: Selo, Fokovci
KS Te{anovci z naselji: Te{anovci, Luka~evci, Mlajtin-

ci, Suhi Vrh, Vu~ja Gomila.

2. ~len
Organi krajevne skupnosti so:
– zbor krajanov,
– svet krajevne skupnosti;

organi va{ke skupnosti so:
– zbor krajanov,
– va{ki odbor.

3. ~len
Svet Krajevne skupnosti Andrejci {teje 5 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Bogojina {teje 13 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Ivanovci {teje 5 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Krnci {teje 5 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Martjanci {teje 7 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Moravske Toplice {teje 7 ~la-

nov.
Svet Krajevne skupnosti Motvarjevci {teje 7 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Nor{inci {teje 5 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci {teje 7 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Ratkovci {teje 7 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Sebeborci {teje 7 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Selo-Fokovci {teje 7 ~lanov.
Svet Krajevne skupnosti Te{anovci {teje 13 ~lanov.
Va{ki odbori: Bogojina 7 ~lanov, Bukovnica 5 ~lanov,

Filovci 7 ~lanov, Ivanci 7 ~lanov, Moravske Toplice 7 ~la-
nov, Zgornji Moravci 5 ~lanov, Prosenjakovci 7 ~lanov, Ber-
kovci 5 ~lanov, ^ike~ka vas 5 ~lanov, Ivanj{evci 5 ~lanov,
Porda{inci 5 ~lanov, Sredi{~e 5 ~lanov, Ratkovci 5 ~lanov,
Kan~evci 5 ~lanov, Lon~arovci 5 ~lanov, Selo 7 ~lanov,
Fokovci 7 ~lanov, Te{anovci 7 ~lanov, Luka~evci 3 ~lani,
Mlajtinci 5 ~lanov, Suhi Vrh 3 ~lani in Vu~ja Gomila 7
~lanov.

4. ~len
^lani svetov krajevnih skupnosti in va{kih odborov so

izvoljeni po ve~inskem na~elu.
^lane sveta krajevnih skupnosti in va{kih odborov voli-

jo volivci, ki imajo volilno pravico in imajo stalno prebivali-
{~e na obmo~ju posamezne krajevne skupnosti oziroma vasi,
za katero se voli svet krajevnih skupnosti oziroma va{ki
odbor.

5. ~len
Kandidatne liste za ~lane svetov krajevnih skupnosti in

va{kih odborov so odprte. Postopek kandidiranja poteka v
skladu z zakonom in se zaklju~i v skladu z dolo~ili rokovnika
za izvedbo volitev.
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6. ~len
V svet KS Andrejci je izvoljenih prvih pet kandidatov,

ki je dobilo najve~je {tevilo glasov na kandidatni listi v
volilni enoti Andrejci.

V svet KS Bogojina so izvoljeni prvi {tirje kandidati, ki
so dobili najve~je {tevilo glasov v volilni enoti Bogojina,
prva dva kandidata, ki sta dobila najve~je {tevilo glasov v
volilni enoti Bukovnica, prvi {tirje kandidati, ki so dobili
najve~je {tevilo glasov v volilni enoti Filovci in prvi trije
kandidati, ki so dobili najve~je {tevilo glasov v volilni enoti
Ivanci.

V svet KS Ivanovci je izvoljenih prvih pet kandidatov,
ki je dobilo najve~je {tevilo glasov na kandidatni listi v
volilni enoti Ivanovci.

V svet KS Krnci je izvoljenih prvih pet kandidatov, ki je
dobilo najve~je {tevilo glasov na kandidatni listi v volilni
enoti Krnci.

V svet KS Martjanci je izvoljenih prvih sedem kandida-
tov, ki je dobilo najve~je {tevilo glasov na kandidatni listi v
volilni enoti Martjanci.

V svet KS Moravske Toplice je izvoljenih prvih pet
kandidatov, ki je dobilo najve~je {tevilo glasov v volilni
enoti Moravske Toplice in prva dva kandidata, ki sta dobila
najve~je {tevilo glasov v volilni enoti Zgornji Moravci.

V svet KS Motvarjevci je izvoljenih prvih sedem kandi-
datov, ki je dobilo najve~je {tevilo glasov na kandidatni listi
v volilni enoti Motvarjevci.

V svet KS Nor{inci je izvoljenih prvih pet kandidatov,
ki je dobilo najve~je {tevilo glasov na kandidatni listi v
volilni enoti Nor{inci.

V svet KS Prosenjakovci sta izvoljena prva dva kandi-
data, ki sta dobila najve~je {tevilo glasov v volilni enoti
Prosenjakovci, en kandidat, ki je prejel najve~ glasov v volil-
ni enoti Berkovci, en kandidat, ki je prejel najve~ glasov v
volilni enoti ^ike~ka vas, en kandidat, ki je prejel najve~
glasov v volilni enoti Ivanj{evci, en kandidat, ki je prejel
najve~ glasov v volilni enoti Porda{inci in en kandidat, ki je
prejel najve~ glasov v volilni enoti Sredi{~e.

V svet KS Ratkovci so izvoljeni prvi trije kandidati, ki
so dobili najve~je {tevilo glasov v volilni enoti Ratkovci,
prva dva kandidata, ki sta dobila najve~je {tevilo glasov v
volilni enoti Kan~evci in prva dva kandidata, ki sta dobila
najve~je {tevilo glasov v volilni enoti Lon~arovci.

V svet KS Sebeborci je izvoljenih prvih sedem kandida-
tov, ki je dobilo najve~je {tevilo glasov na kandidatni listi v
volilni enoti Sebeborci.

V svet KS Selo-Fokovci so izvoljeni prvi {tirje kandida-
ti, ki so dobili najve~je {tevilo glasov v volilni enoti Selo in
prvi trije kandidati, ki so dobili najve~je {tevilo glasov v
volilni enoti Fokovci.

V svet KS Te{anovci so izvoljeni prvi {tirje kandidati,
ki so dobili najve~je {tevilo glasov v volilni enoti Te{anovci,
en kandidat, ki je prejel najve~ glasov v volilni enoti Luka-
~evci, prva dva kandidata, ki sta prejela najve~je {tevilo
glasov v volilni enoti Mlajtinci, prva dva kandidata, ki sta
dobila najve~je {tevilo glasov v volilni enoti Suhi Vrh in prvi
{tirje kandidati, ki so dobili najve~je {tevilo glasov v volilni
enoti Vu~ja Gomila.

7. ~len
V va{ki odbor je izvoljenih toliko kandidatov, ki so

prejeli najve~je {tevilo glasov, kolikor ~lanov {teje posamez-
ni va{ki odbor.

8. ~len
V primeru, da zadnja dva ali ve~ kandidatov dobi enako

{tevilo glasov, dolo~i vrstni red med njimi ‘reb.

9. ~len
Predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupno-

sti izvolijo ~lani sveta z ve~ino glasov izmed sebe na konsti-
tutivni seji sveta.

Predsednika in podpredsednika va{kega odbora izvolijo
~lani va{kega odbora z ve~ino glasov izmed sebe na konstitu-
tivni seji va{kega odbora.

10. ~len
Mandatna doba izvoljenih ~lanov sveta krajevne skup-

nosti in va{kih odborov traja 4 leta oziroma do zaklju~ka
mandata ~lanov Ob~inskega sveta ob~ine Moravske Toplice.

11. ~len
Odlok se uporablja takoj, veljaven pa je z dnem objave

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 31/95
Moravske Toplice, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

2751.

Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94, 33/94) in 33. ~lena statuta Ob~ine
Moravske Toplice (Uradni list RS, {t. 33/95) razpisujem

R E D N E  V O L I T V E
v organe krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine

Moravske Toplice

I
Redne volitve ~lanov sveta krajevnih skupnosti Andrej-

ci, Bogojina, Ivanovci, Krnci, Martjanci, Moravske Toplice,
Motvarjevci, Nor{inci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci,
Selo-Fokovci in Te{anovci, ter ~lanov va{kih odborov Ber-
kovci, Bogojina, Bukovnica, ^ike~ka vas, Filovci, Fokovci,
Ivanci, Ivanj{evci, Kan~evci, Lon~arovci, Luka~evci, Mlaj-
tinci, Moravske Toplice, Zgornji Moravci, Porda{inci, Prose-
njakovci, Ratkovci, Selo, Sredi{~e, Suhi Vrh, Te{anovci in
Vu~ja Gomila bodo v nedeljo, dne 10. decembra 1995.

II
Za dan razpisa volitev, s katerim za~nejo te~i roki za

volilna opravila se {teje 5. oktober 1995.

III
Za izvedbo volitev skrbi ob~inska volilna komisija in

volilne komisije krajevnih skupnosti in va{kih skupnosti ter
volilni odbori.

Št. L13/23-95
Moravske Toplice, dne 6. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Moravske Toplice

Franc Cipot, ek. l. r.
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MURSKA SOBOTA

2752.

Na podlagi 14., 16. in 23. ~lena statuta Mestne ob~ine
Murska Sobota (Uradni list RS, {t. 28/95) je Mestni svet
mestne ob~ine Murska Sobota na seji dne 28. septembra 1995
sprejel

S K L E P
o uvedbi finan~nih intervencij za pospe{evanje in razvoj
kmetijstva v Mestni ob~ini Murska Sobota v letu 1995

1. ~len
V prora~unu Mestne ob~ine Murska Sobota za leto 1995

je za pospe{evanje in razvoj kmetijstva v letu 1995 zagotov-
ljenih 9,700.000 tolarjev, ki se slede~e razdelijo:

a) za pospe{evanje poljedelstva 4,000.000
b) za pospe{evanje ‘ivinoreje 4,000.000
c) sofinanciranje izobra‘evanja v kmetijstvu 1,050.000
~) sofinanciranje dejavnosti ~ebelarjev in

ribi~ev 650.000
skupaj 9,700.000

2. ~len
Upravi~enci do interventnih sredstev iz 1. ~lena so fi-

zi~ne in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnost-
jo in imajo prebivali{~e oziroma sede‘ na obmo~ju Mestne
ob~ine Murska Sobota in svojo dejavnost opravljajo na ob-
mo~ju mestne ob~ine.

3. ~len
Za jesensko setev se na podro~ju poljedelstva uvedejo

naslednje intervencije:
1. Regresiranje nakupa semena priznanih sort p{enice,

r‘i in je~mena
Vi{ina regresa:

predvidena vi{ina regresa
povr{ina koli~ina SIT/kg

– za fizi~ne osebe ca. 300 ha 90.000 kg 10
– za pravne osebe 300 ha 90.000 kg 2,5

Upravi~enci uveljavljajo regres pri registriranih trgov-
skih organizacijah za prodajo semena, ki opravljajo to dejav-
nost na obmo~ju Mestne ob~ine Murska Sobota do vklju~no
30. oktobra 1995.

Trgovske organizacije za prodajo semena so koristni-
kom regresa - kupcem dol‘ne izstaviti ra~un, hkrati pa voditi
seznam koristnikov regresa, v katerega vpi{ejo ime in pri-
imek koristnika regresa, prebivali{~e, vrsto ter koli~ino naku-
pa semen, koristnik regresa pa je nakup dol‘an potrditi s
podpisom v seznam.

Trgovske organizacije bodo sredstva regresa prejela po
predlo‘itvi seznamov koristnikov regresa - kupcev, ki ga
bodo Mestni ob~ini Murska Sobota dostavljale 10-dnevno.

2. Regresiranje apnenja tal
Vi{ina regresa: za apnenec in satoracijski mulj

predvidena vi{ina SIT/kg
povr{ina koli~ina regresa za za satora-

apnenec cijski
mulj

– za fizi~ne osebe ca. 60 ha 3 t ali 6 t 3 1,5
– za pravne osebe 40 ha 3 t ali 6 t 3 1,5

Regres za apnenje tal se uveljavlja na enak na~in, kot je
navedeno pod to~ko 1.

3. Regresiranje kemi~ne analize vzorcev zemlje
predvidena vi{ina regresa
koli~ina SIT

– za fizi~ne osebe ca.100 vzorcev 2.500
Vzorec zemlje mora biti odvzet v prisotnosti kmetijske-

ga pospe{evalca, vsebovati pa mora podatek o k.o., {tevilki
parcele in lastniku s stalnim prebivali{~em.

4. ~len
Sofinanciranje dejavnosti ~ebelarjev in ribi~ev:

SIT
– za poskusno vlaganje postrvi v sobo{ko jezero 450.000
– za zdravljenje ~ebel (varoza) 200.000

5. ~len
Program za uveljavljanje regresa za pospe{evanje ‘ivi-

noreje ter sofinanciranje izobra‘evanja v kmetijstvu bo dolo-
~en pozneje.

Št 403-61/95
Murska Sobota, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne ob~ine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

2753.

Na podlagi 18. in 23. ~lena statuta Mestne ob~ine Murs-
ka Sobota (Uradni list RS, {t. 28/95) in 17. ~lena odloka o
prora~unu Mestne ob~ine Murska Sobota za leto 1995 (Urad-
ni list RS, {t. 39/95) je mestni svet na seji dne 28. septembra
1995 sprejel

S K L E P
o sofinanciranju obnove javnih povr{in v mestu Murska

Sobota

1. ~len
V mestu Murska Sobota se sofinancira obnova dolo~e-

nih javnih povr{in (po programu komunalne infrastrukture za
mesto Murska Sobota) v vi{ini 50% predra~unske vrednosti
investicije.

2. ~len
Javne povr{ine iz 1. ~lena tega odloka so plo~niki oziro-

ma pe{ poti ter parkiri{~a, katera se isto~asno uporabljajo kot
funkcionalno zemlji{~e za poslovne prostore.

3. ~len
Metodologija izra~una dele‘a sofinanciranja, ki je pred-

met tega sklepa je: kvadratura funkcionalnega zemlji{~a pred
poslovnim prostorom x vrednost investicije obnove javnih
povr{in/m² x 50%.

4. ~len
Predmetni dele‘ investicije so dol‘ne poravnati vse fi-

zi~ne in pravne osebe, ki souporabljajo javno povr{ino iz 2.
~lena in se mora nakazati na ‘iro ra~un Mestne ob~ine M.
Sobota.
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5. ~len
Uprava Mestne ob~ine M. Sobota je na podlagi tega

sklepa dol‘na izdati odlo~bo o dolo~itvi dele‘a sofinancira-
nja za obnovo javnih povr{in iz 2. ~lena za vse souporabnike
teh povr{in.

6. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-14/95
Murska Sobota, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne ob~ine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

2754.

Na podlagi 14. in 23. ~lena statuta Mestne ob~ine Mur-
ska Sobota (Uradni list RS, {t. 28/95) je mestni svet na seji
dne 28. septembra 1995 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne

obrestne mere iz ob~inskega prora~una za pospe{evanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni ob~ini Murska

Sobota

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ajo pogoji in postopek za

dodeljevanje sredstev za subvencioniranje realne obrestne
mere iz ob~inskega prora~una za pospe{evanje razvoja male-
ga gospodarstva v Mestni ob~ini Murska Sobota. Sredstva se
dodeljujejo na podlagi razpisa mestnega sveta.

2. ~len
Sredstva se dodeljujejo s ciljem:
– ustvarjanja novih delovnih mest v enotah malega go-

spodarstva,
– spodbujanje zasebne iniciative s ciljem samozaposlo-

vanja,
– pospe{evanje uvajanja sodobnih tehnologij, ki bodo

energetsko var~ne in  ekolo{ko neopore~ne,
– spodbujanja deficitarnih dejavnosti po posameznih ob-

mo~jih ob~ine.

3. ~len
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, graditev ali adaptacijo prostorov, namenjenih

za poslovno dejavnost,
– nakup opreme in generalna obnova obstoje~e opreme

za proizvodnjo,
– uvajanje sodobnih tehnologij.
Sredstva za razvoj se namenijo za isti projekt oziroma

program le enkrat.

4. ~len
Za sredstva za razvoj lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetnik posameznik,
– podjetje v zasebni in me{ani lastnini z do 30 zaposle-

nimi,

– ob~ani, ki so pri pristojnem dr‘avnem upravnem orga-
nu vlo‘ili zahtevo za  izdajo dovoljenja o izpolnjevanju po-
gojev oziroma na pristojnem sodi{~u priglasitev  za vpis v
sodni register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja.

Sede‘ firme in poslovni prostori morajo biti na obmo~ju
mestne ob~ine.

5. ~len
Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere lah-

ko pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja zagotovlje-
nih najmanj:

– 35% lastnih sredstev predra~unske vrednosti investi-
cije, ~e je investicija  namenjena za novo enoto malega
gospodarstva,

– 50% lastnih sredstev predra~unske vrednosti investi-
cije, ~e je investicija  namenjena v {iritev dejavnosti.

6. ~len
Vi{ina subvencioniranja obrestne mere se dolo~i z vsa-

kokratnim razpisom v skladu s prora~unskimi mo‘nostmi.

7. ~len
Sklep o razpisu za dodelitev sredstev sprejme mestni

svet in ga objavi v sredstvih javnega obve{~anja ter pri ob~in-
ski obrtni zbornici.

Sklep vsebuje:
– dolo~bo tega pravilnika, na podlagi katere je mestni

svet sprejel ta sklep,
– razpolo‘ljivi del sredstev, namenjenih v ob~inskem

prora~unu za  subvencioniranje obrestne mere v okviru dolo-
~ene kvote kreditov,

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– navedbo upravi~encev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– vi{ino obrestne mere,
– doba vra~anja kredita, ki ne sme biti dalj{a od 5 let,
– rok za vlo‘itev vlog, ki pa ne sme biti kraj{i od 15 dni

od dneva objave in  naslov, na katerega se vlo‘ijo vloge,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec prilo‘iti k

vlogi:
a) poslovni na~rt ali investicijski program,
b) sklep oziroma pogodbo z banko ali drugo finan~no

organizacijo o odobritvi posojila,
c) dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– rok, v katerem bo mestni svet sprejel sklep o dodelitvi

sredstev, ki ne sme biti  dalj{i od 30 dni od dneva poteka roka
za vlo‘itev vlog in rok 8 dni, v katerem  bo ta sklep posredo-
van vsem prosilcem.

8. ~len
Med banko, upravi~encem in mestno ob~ino se sklene

pogodba, s katero se dolo~i, da kreditojemalec pla~uje banki
anuitete za dodeljeni kredit s subvencionirano obrestno mero,
razliko do realne obrestne mere pa poravna mestna ob~ina
banki iz prora~una.

9. ~len
Vloge za subvencioniranje obrestne mere s prilogami

prosilci vlo‘ijo pri Oddelku za dru‘benogospodarski razvoj
in finance Mestne ob~ine Murska Sobota.

Vloge obravnava komisija za dodeljevanje sredstev, ki
jo imenuje mestni svet. Komisija tudi pripravi predlog o
dodelitvi sredstev za mestni svet.

Mestni svet odlo~i o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga
posreduje prosilcem najkasneje v 8 dneh po odlo~itvi.

10. ~len
Komisijo za dodeljevanje sredstev, ki {teje 5 ~lanov,

sestavljajo:
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– trije predstavniki odbora za gospodarstvo, podjetni{tvo
in drobno gospodarstvo  mestnega sveta,

– dva predstavnika obrtne zbornice.

11. ~len
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravil-

niku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe, preverja tri~lanska
komisija za nadzor, ki jo imenuje ‘upan.

12. ~len
V primeru nenamenske porabe posojila mora prejemnik

sredstev za razvoj v celoti vrniti prejeta sredstva skladno s
sklenjeno pogodbo.

13. ~len
Strokovna in administrativno tehni~na dela za komisijo

opravlja Oddelek za dru‘benogospodarski razvoj in finance.

14. ~len
Ta pravilnik velja z dnem sprejetja in se objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št 403-62/95
Murska Sobota, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne ob~ine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

NOVO MESTO

2755.

Na podlagi 17. ~lena statuta Mestne ob~ine Novo mesto
(Uradni list RS, {t. 13/95 in 37/95), 43. ~lena zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, {t.18/84 in 15/89) ter
prvega odstavka 2. ~lena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, {t. 48/90) je
Ob~inski svet Mestne ob~ine Novo mesto na seji dne 28. 9.
1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoro~nega plana ob~ine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1990, 1991 in 1992

ter srednjero~nega dru‘benega plana ob~ine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v

letih od 1990 do 1995

1. ~len
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoro~nega plana ob~ine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Skup{~inski Dolenjski list, {t. 24/
86, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, {t. 17/92) in
dru‘benega plana ob~ine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Skup{~inski Dolenjski list, {t. 24/86, 15/
90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, {t. 7/92, 23/92, 28/92,
35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94,
71/94, 78/94 in 23/95).

2. ~len
Spremembe in dopolnitve se nana{ajo na spremembo

namenske rabe za obmo~je poteka severne obvoznice Nove-
ga mesta, ureditev {portno-rekreacijskega parka Portoval v
Novem mestu ter samostanski kompleks Karmeli~anke v Mir-
ni Pe~i.

I. DOLGORO^NI PLAN

3. ~len
Kartografski del dolgoro~nega plana se dopolni z vrisi:
– poteka severne obvoznice Novega mesta na karti Za-

snova prometnega omre‘ja, zap. {t. 63 (publikacijska karta),
– obmo~ij samostanskega kompleksa Karmeli~anke v

Mirni Pe~i in {portno-rekreacijskega parka Portoval na karti
Zasnova namenske rabe prostora ob~ine Novo mesto do leta
2000, zap. {t. 78.

II. DRU@BENI PLAN

4. ~len
To~ka 6.4. NA^INI UREJANJA PROSTORA se v prvi

tabeli, kjer so v srednjero~nem obdobju predvidene faze plan-
skih aktivnosti po posameznih podro~jih, dopolni tako, da se:

1. pod to~ko 1. UREJANJE STAVBNIH ZEMLJI[^:
– podto~ki 1.1. Stanovanjska gradnja pri naselju Mirna

Pe~ doda:
Krajevna skupnost Naziv Vrsta PIN Planske faze

Mirna Pe~ Samostanski
kompleks ZN D
Karmeli~anke

– podto~ki 1.5. [port in rekreacija za zadnjo vrstico
doda:
Krajevna skupnost Naziv Vrsta PIN Planske faze

Drska [portno
-rekreacijski
 park UN C
Portoval

2. pod to~ko 2. PROMET IN ZVEZE:
– v drugi vrsti pri Obvoznicah doda alinea:

Krajevna skupnost Naziv Vrsta PIN Planske faze

Lo~na-Ma~kovec Severna
Bu~na vas obvoznica LN D

5. ~len
To~ka 6.5. SEZNAM POSEGOV NA 1. OBMO^JE

KMETIJSKIH ZEMLJI[^ se v tabeli dopolni z:
Naselje-lokacija Poseg Namen Na~in Povr{ina Kriterij

posega urejanja/ha upr. pos.

Novo mesto Severna k LN 5,80 c
obvoznica
[portno-rekre-
acijski park k UN 5,5 b
Portoval
Samostanski

Mirna Pe~ kompleks s ZN 0,91 b
Karmeli~anke

6. ~len
V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PRO-

GRAMSKE ZASNOVE se spremeni in dopolni tako, da se
sprejeta programska zasnova za lokacijski na~rt Severne ob-
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voznice Novega mesta (objavljena v Uradnem listu RS, {t.
23/95) nadomesti z novim besedilom ter dodata programski
zasnovi za ureditveni na~rt [portno-rekreacijski park Porto-
val in zazidalni na~rt Samostanski kompleks Karmeli~anke v
Mirni Pe~i.

7. ~len

d) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI
NA^RT SEVERNE OBVOZNICE NOVEGA MESTA:

1. OPREDELITEV OBMO^JA UREJANJA
1.1. Splo{no
Ve~ji del obstoje~ega cestnega omre‘ja Novega mesta

predstavljajo regionalne in magistralne ceste, ki poleg osnov-
ne funkcije (prevajanje tranzitnega in izvorno-ciljnega pro-
meta) vr{ijo tudi funkcijo mestnih prometnic. Magistralna
cesta M-4 Karteljevo-Novo mesto-Metlika je najbolj obre-
menjena na odseku soseska Bu~na vas-Ljubljanska cesta-
kri‘i{~e [mihelski most-Seidlova cesta-Lo~enski most. Po
tej cesti poteka ves tranzitni promet iz smeri Ljubljane in
obratno (iz M 1) proti zahodnemu delu mesta (soseska Br{-
ljin) do blagovno-transportnega centra v ^e{~i vasi ter proti
vzhodnemu delu mesta (soseska Lo~na-Ma~kovec). V tej
smeri poteka skozi center mesta. Predvidena obvozna cesta
bo ob{la center mesta in povezala Lo~enski most z Ljubljan-
sko cesto (M-4) ter se preko viadukta ~ez ‘elezni{ko progo
Metlika–Ljubljana priklju~ila na ‘e izvedeno kri‘i{~e Mirno-
pe{ke in Stra{ke ceste.

1.2. Povr{ina in meja urejanja
Dol‘ina predvidene severne obvozne ceste Novega me-

sta zna{a 2954 m. Celotna povr{ina urejanja meri cca 10 ha
12 a in vklju~uje parcele oziroma dele parcel z naslednjimi
parcelnimi {tevilkami:

k.o. Novo mesto: 1 (pot), 3 (pot), 4, 6, 7, 14,15, 70, 72
(pot), 73, 74, 76, 78 (pot), 79 (pot), 743, 748, 749, 751, 752,
829, 830 (cesta), 831, 832, 834, 835, 836, 837, 845, 986/1,
750.

k.o. Daljni Vrh: 744, 748/3, 748/4, 748/5, 877 (pot),
882, 883, 884, 885 (pot), 886, 887, 891, 892, 1135 (Ljubljan-
ska cesta), 1147 (pot), 1148 (pot), 1110, 1111 (pot), 1112,
1113, 1114, 1115, 1116 (potok), 1122/1, 1124/2, 1125, 1127/
1, 1127/2, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/2, 1130/1, 1130/2,
1131 (potok).

k.o Br{ljin: 606/6, 644, 651/1, 653/1, 653/2, 653/3, 654/
1, 654/3, 763/1, 765, 768/2, 815, 882, 887/1, 888/1, 888/2,
888/5, 889/1, 992/5, 992/8, 992/42, 1085/1 (pot), 1085/2,
1125/3 ([marje{ka cesta), 1134 (pot), 1136 (pot), 1168/1
Ljubljanska cesta), 1143, 25/2, 25/6, 578/1, 578/3, 578/10,
578/13, 578/14, 587/1, 587/3, 1054/3, 1061 (pot), 1163/1,
1071/1 (pot).

2. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V
PROSTORU

Predvideni poseg bo re{eval prometne probleme in preu-
smerjal sedanji promet, zlasti tovorni, iz centra mesta na
obvoznico. Pri tem bo vzpostavljen nov prometni re‘im na
kri‘i{~u pri Lo~enskem mostu in kri‘i{~u Stra{ke in Mirno-
pe{ke ceste. Na Ljubljanski cesti (magistralni cesti M-4) bo
zgrajeno novo kri‘i{~e z upo{tevanjem deviacije magistralne
ceste M-4 v smeri proti Ljubljani in proti centru mesta. ^ez
‘elezni{ko progo Novo mesto–Ljubljana in potok Bezgavec
bo izveden viadukt dol‘ine 210m. Za dostop do kmetije Kos
v Lo~ni s h. {t. 37 je predviden nadvoz.

Na obvozno cesto bo izvedena navezava ulice Velika
Bu~na vas, Ceste brigad in sosednjih ulic ter za obmo~je
tovarne zdravil Krka Novo mesto za potrebe tovornega pro-
meta, ulico Lo~na in Lamutovo ulico.

3. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
Cesta mora biti projektirana za ra~unsko hitrost 80 km/h.
Vozna pasova se projektira na {irino 3,25 m z upo{teva-

njem enostranskega hodnika za pe{ce in obojestranske kole-
sarske steze.

Na obvozni cesti se preuredijo oziroma oblikujejo na-
slednja kri‘i{~a:

– sedanje “T” kri`i{~e pri Lo~enskem mostu se preuredi
v {tirikrako kri`i{~e, pri ~emer se upo{teva tudi desni zavijal-
ni pas iz smeri [marje{ke ceste;

– novo {tirikrako kri‘i{~e se izvede za priklju~evanje
ulice Lo~na in Lamutove ulice; priklju~ek ulice Lo~na se se
izvede po zazidalnem na~rtu Krka tovarna zdravil Novo me-
sto (odlok objavljen v Uradnem listu RS, {t. 78/94);

– novo {tirikrako kri‘i{~e se izvede za priklju~evanje
ulice Velika Bu~na vas in Ceste brigad s sosednjimi ulicami
na Severno cesto;

– izvede se novo {tirikrako kri‘i{~e obstoje~e Ljubljan-
ske ceste (M-4) z novo Severno cesto in podalj{kom Mirno-
pe{ke ceste. V I. fazi se krak kri‘i{~a Ljubljanske ceste za
smer proti Karteljevem priklju~i na obstoje~o cesto;

– sedanje nedokon~ano kri‘i{~e Stra{ke in Mirnope{ke
ceste se dokon~a v “T” obliki;

– lokacija kri‘i{~a za priklju~itev Severne obvozne ce-
ste na avtocesto Karavanke–Obre‘je se dolo~i ob izbiri va-
riante poteka avtoceste na odseku Hrastje–Kronovo.

Avtobusna postajali{~a se izvedejo na kri‘i{~u Stra{ke
in Mirnope{ke ceste, na kri‘i{~u Ljubljanske ceste, novem
podalj{ku Mirnope{ke ceste in nove Severne ceste ter na
kri‘i{~u nove Severne ceste, Seidlove ceste in [marje{ke
ceste pri Lo~enskem mostu.

Pri gradnji obvozne ceste je potrebno zagotoviti ustrez-
ne dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih zemlji{~.

4. TANGENCE CESTE Z INFRASTRUKTURNIM
OMRE@JEM

4.1. Komunalna infrastruktura
– Vodovod:
V obmo~jih kri‘anj trase obvozne ceste z obstoje~im

vodovodnim omre‘jem je potrebno omre‘je obnoviti oziro-
ma zagotoviti njegovo prestavitev.

– Kanalizacija:
Obstoje~i kanalizacijski vodi se na mestih tangenc us-

trezno za{~itijo.
4.2. Visokonapetostno elektri~no omre‘je
Trasa obvozne ceste na ve~ mestih tangira obstoje~i 110

kV daljnovod RTP Br{ljin-Brestanica. Cesta mora daljnovod
kri‘ati najmanj pod kotom 30 stopinj, stojna mesta ob cesti
morajo biti dodatno zavarovana.

Trasa ceste bo tangirala na ve~ mestih tudi obstoje~e
napajalne 20 kV daljnovode. Na odsekih tangenc se morajo ti
dodatno za{~ititi oziroma prilagoditi poteku cestnega telesa.

Ostalo elektro omre‘je se na mestih tangenc dodatno
za{~iti ali prestavi.

4.3. Plinovod
Odmik cestnega telesa od magistralnega plinovoda M 4

mora zna{ati najmanj 10 m, od primarnega mestnega plino-
voda pa 5 m.

Pri MRP Novo mesto trasa ceste tangira primarno mest-
no plinovodno omre‘je. Na mestih kri‘anja ga je potrebno
za{~ititi z betonsko-armiranimi plo{~ami. Za vsa pribli‘eva-
nja in tangence je potrebno izdelati detaljne na~rte.

V ~asu gradnje in obratovanja ceste morajo biti zago-
tovljeni dostopi do obeh plinovodov.

V obmo~ju kri‘i{~a obstoje~e magistralne ceste M – 4
(Ljubljanska cesta) z Severno in Mirnope{ko cesto je potreb-
no predvideti potek mestnega plinovodnega omre‘ja za ob-
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mo~je soseske Bu~na vas ter upo{tevati projekt Mestne plin-
ske mre‘e za sosesko Lo~na-Ma~kovec, ki ga je izdelal Pro-
ces d.o.o. Ljubljana v marcu 1994.

4.4. Tk omre‘je
Za kri‘anja obvozne ceste s tk omre‘jem je potrebno

izdelati detajlne na~rte kri‘anj in prestavitev obstoje~ih tele-
komunikacijskih vodov.

4.5. @elezni{ko omre‘je
Kri‘anje obvozne ceste z ‘eleznico se izvede z viaduk-

tom, pri ~emer se upo{teva deviacija ‘elezni{ke proge Novo
mesto-Ljubljana ter rezervat ran‘irne postaje v Br{ljinu.

4.6. Vodnogospodarske ureditve
Trasa ceste kri‘a potok Bezgavec z viaduktom. Pri pro-

jektiranju in izvedbi ceste so dovoljeni le nujno potrebni
posegi v strugo potoka.

5. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANI-
STI^NO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Cesta poteka po zahtevnem terenu, zato je treba njeno
vplivno obmo~je urediti sonaravno. Pri projektiranju ceste in
cestnih objektov je nujen oblikovni pristop. Konstrukciji via-
dukta in nadvoza naj bosta ~imtanj{i, bre‘ine naj se ozelenijo.

Nasipi se uredijo v naravnem okolju ~imsorodnej{i obli-
ki in se zasadijo z avtohtonim grmi~evjem ali zatravijo.

Vkopi se utrdijo, tako da se lahko izvedejo ~imve~ji
nakloni in s tem manj obse‘ne po{kodbe terena. Bre‘ine se
utrdijo in ozelenijo.

Oporni zidovi se izvedejo le na mestih, kjer niso mo‘ne
druga~ne re{itve ter se izdatno ozelenijo s plezalkami.

Na poteku ceste skozi gozd se predvidi za{~itna ograja
in na novo oblikuje gozdni rob.

6. USMERITVE ZA IZBOLJ[ANJE BIVALNEGA IN
DELOVNEGA OKOLJA

Na mestih pribli‘evanja obvozne ceste stanovanjskim
soseskam ali posameznim skupinam objektov je potrebno
izvesti protihrupne ograje in goste zasaditve kot ukrep zmanj-
{anja nivoja hrupa in emisij {kodljivih plinov. Pri na~rtova-
nju je potrebno upo{tevati vse normative varovanja okolja,
tako glede emisij hrupa, {kodljivih plinov in drugih {kodlji-
vih emisij v okolje.

7. RU[ITVE IN PRESTAVITVE OBJEKTOV
Za izvedbo na~rtovane gradnje obvozne ceste bo po-

trebno odstraniti stanovanjsko hi{o in gospodarsko poslopje
na zemlji{~u parc. {t. 744 k.o. Daljni Vrh, lopo na zemlji{~u
parc. {t. 992/5 k.o. Br{ljin, gospodarsko poslopje na zemlji-
{~u parc. {t. 749, stanovanjski hi{i na zemlji{~ih parc. {t. 751
in 834 ter gospodarsko poslopje na zemlji{~u parc. {t. 752,
vse k.o. Novo mesto.

Gospodarsko poslopje na zemlji{~u parc. {t. 1112 k.o.
Daljni Vrh in kozolec na zemlji{~u parc. {t. 654/3 k.o. Br{ljin
se prestavita.

8. FAZNOST IZVAJANJA
Gradnja obvozne ceste bo predvidoma potekala v na-

slednjem zaporedju:
I. faza: gradnja podalj{ka Mirnope{ke ceste (od kri‘i{~a

z Ljubljansko cesto do kri‘i{~a Stra{ke in Mirnope{ke ceste)
s priklju~nimi cestami;

II. faza: gradnja Severne ceste od kri‘i{~a z Ljubljansko
cesto do kri‘i{~a pri Lo~enskem mostu) s priklju~nimi cesta-
mi, nadvozom pri kmetiji Kos in izvedbo rekonstrukcije kri-
‘i{~a pri Lo~enskem mostu.

Vzporedno z gradnjo ceste na posameznih odsekih se
izvedejo hodnik za pe{ce, obojestranska kolesarska steza ter
avtobusna postajali{~a, zavarovanja oziroma prestavitve tan-
giranega infrastrukturnega omre‘ja, oporni zidovi in proti-
hrupne ograje ter sanacija in zazelenitev tangiranih zemlji{~
in opornih zidov.

9. POSEGI NA 1. OBMO^JE KMETIJSKIH ZEM-
LJI[^

Izjemni posegi na 1. obmo~je kmetijskih zemlji{~ so
predvideni na 5,80 ha. Gradnjo obvozne ceste narekuje preo-
bremenjenost obstoje~ega cestnega sistema Novega mesta
kot regionalnega sredi{~a Dolenjske in je skladna z obvezni-
mi republi{kimi izhodi{~i gradnje cestnega omre‘ja.

Investitor mora za izgubljena kmetijska zemlji{~a 1.
obmo~ja zagotoviti usposobitev drugih zemlji{~ za kmetijsko
proizvodnjo vsaj v enakem obsegu in pla~ati od{kodnino za
spremembo namembnosti zemlji{~, potrebnih za gradnjo te
ceste in spremljajo~ih objektov.

10. GRAFI^NI PRIKAZ PROGRAMSKE ZASNOVE
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8. ~len
e) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI

NA^RT [PORTNO-REKREACIJSKI PARK
PORTOVAL:
1. OPREDELITEV OBMO^JA UREJANJA
Ureditveno obmo~je Portovala obsega celoten prostor v

okljuku Krke, skupaj z reko in obalnim pasom na drugi strani
reke, vklju~uje tudi zelene povr{ine na drugi strani Topli{ke
ceste, del ulice Ir~a vas in Brod. Meja ureditvenega obmo~ja
poteka na ju‘ni strani po severnem robu parcel 1391/2, 1392
in 1388/3, nato se obrne in poteka po SV robu parcele 6/30 in
nadaljuje po SZ robu parcele 6/27, 6/37,6/40 in 6/21. V
nadaljevanju poteka meja po ju‘nem robu poti s parc. {t.
1341/1 do ju‘nega roba parcele 1090/2 in se na vogalu te
parcele obrne in poteka po JZ robu ter preko parcele 1090/13
do Topli{ke ceste s parc. {t. 1328/4, nato po JV robu te ceste
vse do ju‘nega vogala parcele 800/1. Tu se obrne in poteka
po JZ robu parcel {t. 800/1, 799/1 in 797/1, nato poteka po
SZ robu parcele 796/2, nato pa po ju‘nem robu poti s parc. {t.
1330. Nadaljuje se po JZ robu parcele 789 (vse v k.o. [mihel
pri Novem mestu), z vogala te parcele pre~ka meja reko Krko
in se nadaljuje po ju‘nih robovih parcel {t. 360/1, 353/14 in
353/13. V nadaljevanju poteka ob vzhodnem robu ‘eleznice
Stra‘a-Novo mesto s parc. {t. 1162/1 do JZ vogala parcele
414/3, nato poteka po ju‘nem in vzhodnem robu iste parcele.
Nadaljuje se po severnem in vzhodnem robu parcele 348/6,
nato ob ‘eleznici do SZ roba parcele 346/13, po njenem SV
in JV robu do parcele 346/12, nato se po SZ in JV robu
parcele 231/2 nadaljuje proti jugu do parcele 348/4, nato po
njenem SZ in JV robu do parcele 230/2 ter po vzhodnem robu
te parcele ter parcel 230/1 in 228. Nato se s severnim robom
parcele 228 ter preko poti parc. {t. 1156 spet nave‘e na
‘eleznico in do JZ roba parcele 225/6. V nadaljevanju poteka
ob reki do konca parcele 224/1, po njenem vzhodnem robu se
navezuje na ju‘ni rob parcele 219/3. Iz JV vogala iste parcele
se meja navezuje na SZ vogal parcele 335 (vse k.o. Br{ljin).
Nadaljuje se po njenem zahodnem robu ter po JZ robu parce-
le 358, nato poteka po JZ in JV robu parcele 354, obkro‘i
parcelo 368 in se po SV robu parcele 354 nadaljuje do ju‘ne-
ga vogala parcele 364, kjer se obrne proti vzhodu in poteka
po ju‘nem in vzhodnem robu te parcele do poti. V nadaljeva-
nju poteka po SV robu poti s parc. {t. 382 in JV robu parcele
379. Od tu naprej poteka meja po ‘eleznici, v delu ko ta
izgine v tunel pa ob Ljubljanski cesti, v nadaljevanju pa spet
ob ‘eleznici preko Krke do SZ vogala parcele 1391/2, vse v
k.o. Novo mesto.

Obmo~je obsega ca. 113 ha.

2. USMERITVE ZA NAMENSKO RABO POVR[IN
IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI

Glede na namembnost so povr{ine v obmo~ju opredelje-
ne kot:

– povr{ine {portnih objektov in naprav 6,5 ha
– rekreacijske povr{ine 25,7 ha
– parkovne povr{ine 10,0 ha
– prometne povr{ine 1,5 ha
– kmetijske povr{ine 14,8 ha
– stavbna zemlji{~a 3,7 ha
– gozdne povr{ine 24,0 ha
– varovalne zelene povr{ine 6,1 ha
Povr{ine {portnih objektov in naprav obsegajo obstoje~i

stadion z nogometnim igri{~em, atletsko stezo in drugimi

napravami. Severno od stadiona se uredi travnato pomo‘no
nogometno igri{~e, ki slu‘i tudi kot rezervno atletsko meta-
li{~e. Na zahodni strani tega igri{~a so {tiri atletske steze za
ogrevanje. Na platoju nad stadionom se uredi {e eno manj{e
(max. 45/90m) travnato nogometno igri{~e. Obstoje~e tribu-
ne na zahodni strani se preuredi in raz{iri do zgornjega po-
mo‘nega igri{~a. Obstoje~i objekt Kremena se preuredi za
potrebe {porta in rekreacije. Servisno gostinski objekt za
potrebe tenisa se vkoplje v bre‘ino zahodno od obstoje~ih
teni{kih igri{~.

Rekreacijske povr{ine obsegajo prete‘no gozdnata po-
bo~ja ju‘nega dela Portovala, kjer se uredijo sprehajalne poti,
trim steza, kro‘na kolesarska steza, razgledi{~a in otro{ko
igri{~e. Kot rekreacijska povr{ina se opredeli {e v JZ delu
Portovala obalni pas ob Krki ca. 70 m, oziroma 10 m v
obmo~ju, ki je z dru‘benim planom ob~ine opredeljeno kot 1.
obmo~je kmetijskih povr{in. V obalnem pasu so pe{poti,
urejeni piknik prostori s privezi za ~olne in kopali{~i. Uredi
naj se tudi dve ~olnarni s privezi in klubskimi prostori, ena na
okljuku reke ob ~rpali{~u in druga ob pontonskem mostu na
Loki.

Parkovne povr{ine obsegajo prostor ob reki med obema
pontonskima mostovoma. Prostor naj se uredi kot mestni
park s kro‘no promenado, opremljeno s klopmi in lu~mi. V
obmo~ju prazgodovinskega gomilnega grobi{~a se uredi “ar-
heolo{ki park”, ki se opremi z informacijami in eksponati na
prostem. Vstopni park nasproti avtobusne postaje ima bolj
urbani zna~aj. Oblikuje naj se ga kot vstop v obmo~je in
postajni park hkrati.

Prometne povr{ine obsegajo poleg cest {e parkiri{~e
nasproti avtobusne postaje.

Stavbna zemlji{~a predstavljajo del ulice Ir~a vas. Na-
selje naj ohrani svoj va{ki zna~aj in zra{~enost s kulturno
krajino. Prepovedane so vse nove gradnje in nove dejavnosti,
ki niso povezane s {portno-rekreacijsko dejavnostjo. Spodbu-
ja naj se razvoj turizma in trgovine.

Kmetijske in gozdne povr{ine oblikujejo zna~ilno kul-
turno krajino v obmo~ju, ki naj se kar v najve~ji meri ohranja.
Konfliktnost interesov med rekreacijsko in kmetijsko rabo
naj se re{uje z organizacijskimi ukrepi.

3. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMRE@IJ
Objekte in naprave v obmo~ju se priklju~ujejo na obsto-

je~o komunalno infrastrukturo mesta.
3.1. Oskrba z vodo
Novi objekti se priklju~ijo na obstoje~e omre‘je.
3.2. Odvodnjavanja odpadnih vod
Predvideti je treba lo~en sistem odvajanja odpadnih

voda. Odpadne vode se v kon~ni fazi odvajajo v ~istilno
napravo. Za meteorno vodo pa je povsod potrebno predvideti
lovilce olj.

3.3. Odstranjevanje odpadkov
Za komunalne odpadke je potrebno urediti ustrezna od-

jemna mesta ob objektih, ki so dostopna po servisnih poteh.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju in raz-
mestitvi primernih ko{ev za smeti na celotnem obmo~ju,
odpadke pa odva‘ati na centralno deponijo.

3.4. Oskrba z elektri~no energijo
Vse zra~ne vode je potrebno kablirati. Prostostoje~o

trafo postajo naj se ob adaptaciji stavbe Kremen uredi v
sklopu objekta.
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3.5. Oskrba s plinom
Obvezna je priklju~itev na obstoje~e omre‘je.
3.6. Prometno omre‘je, objekti in naprave
Dostop z avtomobili je dovoljen samo do predvidenih

parkiri{~ s kapaciteto 240 vozil. Ob ve~jih prireditvah v
obmo~ju naj se problem mirujo~ega prometa re{uje z organi-
zacijskimi ukrepi (organizirani prevozi, preusmerjanje na dru-
ga parkiri{~a itd.).

Cesta v del vasi, ki je v obmo~ju urejanja, je odprta
samo za lokalni promet.

Za pe{ce se uredita dva nova pontonska mostova in
sprehajalne poti.

Za gorska in BMX kolesa se uredi kro‘na kolesarska
steza, ki naj poteka tako, da se ~im manj kri‘a s pe{ potmi.

4. USMERITVE ZA KRAJINSKO, URBANISTI^NO
IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

4.1. Usmeritve za krajinsko oblikovanje
S krajinskimi elementi je potrebno ustvariti in oblikova-

ti smiselno zaklju~ene prostorske enote z razpoznavnim zna-
~ajem. Pri tem naj se uporabi samo avtohtona vegetacija.
Intenzivnej{a rekreacijska obmo~ja je potrebno diskretno
preoblikovati za novo rabo: ~i{~enje gozda, ureditev dosto-
pov do vode, ureditev piknik prostorov, redna ko{nja trate.

Vsi posegi v bre‘ine naj bodo “za~asnega zna~aja” –
leseni pomoli, pontonski mostovi ipd., ki jih je po potrebi
mo‘no brez ve~je {kode umakniti (brez trajnih, grajenih po-
segov v ta obmo~ja).

Oprema naj bo oblikovno neizstopajo~a, razen v ob-
mo~jih, ki se neposredno navezujejo na mesto (vstopni del...).

4.2. Usmeritve za urbanisti~no in arhitektonsko obliko-
vanje

Vsi grajeni posegi naj bodo podrejeni prostorskim kva-
litetam in zna~ilnostim – vkopana arhitektura, vizualno zadr-
‘ano oblikovanje fasad, uporaba vizualno neizstopajo~ih in
naravnih materialov.

Vstopni del naj se oblikuje v povezavi z avtobusno
postajo, zagotovljena naj bo dobra prehodnost, ureditev ima
lahko bolj “mestni zna~aj” z zna~ilno urbano opremo.

Parkiri{~e med stadionom in Topli{ko cesto naj se uredi
kot zeleno parkiri{~e, tlakovano s travnimi plo{~ami in zasa-
jeno z rastrom dreves.

Posegi v obmo~ju Loke naj poleg usmeritev, ki veljajo
za {portno-rekreacijski park Portoval, upo{tevajo tudi ostali
del Loke, posebej v smislu oblikovanja enotnega obmo~ja in
vzpostavljanja enotnega prometnega re‘ima. Na Loki je po-
trebna oblikovna uskladitev prizidkov in nadstre{kov ob ob-
stoje~ih grajenih objektih.

Ob prenovi objekta Kremen je mo‘na dozidava pasu
paviljonskih objektov ob jugozahodni fasadi. Javni program
v njih naj se smiselno vklju~uje v {portno-rekreacijski park.

Servisno-gostinski objekt za potrebe tenisa naj se obli-
kuje kot pritli~en objekt vkopan v bre‘ino z zazelenjeno
streho.

^olnarna naj se izvede kot monta‘en lesen objekt pokrit
z dvokapnico, s poudarjeno nosilno konstrukcijo. Pri obliko-
vanju naj izhaja iz zna~ilnosti tradicionalnih gospodarskih
poslopij v tem obmo~ju.

5. USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNE IN
KULTURNE DEDI[^INE

Posegi v obmo~je reke Krke naj ne spreminjajo narav-
nih danosti. Predvidijo naj se v obliki pontonskih mostov in
kopalnih splavov, tako da bistveno ne preoblikujejo bregov
in struge. Predvidena parkovna ureditev obmo~ja zgodovin-
skega gomilnega grobi{~a naj omogo~i ustrezno predstavitev
arheolo{ke dedi{~ine. Vsi posegi morajo biti na~rtovani v
sodelovanju z pristojno slu‘bo za varstvo naravne in kulturne
dedi{~ine.

6. USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJ[ANJE
OKOLJA

Ohranja naj se krajinski in ambientalni zna~aj obmo~ja,
varuje kvalitetne poglede, poseganje v naravno ohranjeno
obmo~je z veliko ekolo{ko pestrostjo naj bo ~immanj{e.

Ureditve obre‘ij in drugih ob~utljivih predelov naj ne
predstavljajo trajnih posegov v prostor in naj hkrati zagotovi-
jo prostorske mo‘nosti za rekreacijske in {portne dejavnosti.

Nujna je gosta zasaditev obre‘ij z visokim drevjem pred
industrijskimi objekti in ‘eleznico, gosta ve~plastna zasadi-
tev kot protihrupna za{~ita, namestitev ~istilnih naprav za
izbolj{anje kvalitete vode reke Krke in njenih pritokov.

7. FAZNOST IZVAJANJA POSEGOV
Urejanje in razvoj {portno-rekreacijskega parka Porto-

val bo predvidoma potekal v naslednjem zaporedju:
I. faza: ureditev in dopolnitev {portnega dela, vklju~no

z vstopnim delom in parkiri{~i ter infrastrukturo,
II. faza: ureditev parkovnih povr{in,
III. faza: ureditev rekreacijskih povr{in.

8. USMERITVE ZA RABO PROSTORA ZA OBRAM-
BO IN ZA[^ITO

Infrastrukturno dobro opremljene zelene povr{ine {port-
no-rekreacijskega parka Portoval se obravnava kot potencial-
no evakuacijsko obmo~je mesta.

9. POSEGI NA 1. OBMO^JE KMETIJSKIH ZEM-
LJI[^

Izjemni posegi na 1. obmo~je kmetijskih zemlji{~ so
predvideni na ca. 5,5 ha severno od obstoje~ega stadiona. Na
tem obmo~ju je predvideno travnato nogometno igri{~e in
parkovna ureditev v nadaljevanju. Pomanjkanje rekreacijskih
povr{in, bli‘ina mesta in obstoje~ih {portnih objektov uteme-
ljujejo navedeni poseg. Hkrati tudi zna~aj posega (travnate
povr{ine) ne pomeni nujno trajne oziroma nepovratne spre-
membe rabe teh zemlji{~.
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10. GRAFI^NI PRIKAZ PROGRAMSKE ZASNOVE

9. ~len
f) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI

NA^RT SAMOSTANSKI KOMPLEKS KARMELI^ANKE
V MIRNI PE^I:

1. OPREDELITEV OBMO^JA UREJANJA
Obmo~je urejanja samostanskega kompleksa Karmeli-

~anke sega od regionalne cestne povezave Novo mesto –
Mirna Pe~ na jugu do gozdnih povr{in na severozahodu in
doline s kmetijskimi povr{inami na severovzhodu.

S to programsko zasnovo se dolo~a zasnova urejanja
samostanskega kompleksa na ruralnem obmo~ju.

2. OPIS MEJE OBRAVNAVANEGA OBMO^JA
Obmo~je urejanja je dolo~eno na podlagi potreb in veli-

kosti obstoje~ega kmetijskega kompleksa, ki ga imajo v lasti
redovnice Karmeli~anke v Mirni Pe~i.

Obmo~je je gri~evnato. Na jugu je omejeno s cestno
povezavo, na severni strani pa z gozdnimi in obdelovalnimi
kmetijskimi povr{inami.

Meja samostanskega kompleksa poteka po zunanjih me-
jah zemlji{~ s parcelnimi {tevilkami : 952/3, 941/1, 941/4,
941/3, 941/2 in stp. 223, vse k.o. Mirna Pe~.

3. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI IN
NAMENSKE RABE

Samostanski kompleks Karmeli~anke je na~rtovan za
okvirno 13 redovnic. Ta samostanski red je zaprtega tipa, kar
se bo odra‘alo tudi v prostorski ureditvi. Zaradi nujne izolira-
nosti oziroma lo~itve nun od zunanjega sveta je potrebno
izvesti ustrezno fizi~no in tudi vizualno bariero. Temeljno
izhodi{~e je postavitev samostanskega kompleksa v obravna-
vani prostor tako, da se ohranjajo vizualne vrednote obstoje-
~ega in se v tega v ~im ve~ji meri vklapljajo nove oblike in
funkcije tega introvertiranega kompleksa.
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Objekti bodo postavljeni na jugozahodni del sklopa
obravnavanih parcel v neposredni bli‘ini obstoje~e kmetije
in bodo dostopni z regionalne ceste R 331.

Novi samostanski objekt bo namenjen bivanju redov-
nic, obstoje~a stanovanjska hi{a pa bo preurejena v ‘upni{~e.
Ta objekt bo bolj javnega zna~aja in namenjen tudi obisko-
valcem.

Zunanje povr{ine bodo v prete‘ni meri namenjene pri-
delavi hrane in bivanju na prostem, predel med regionalno
cesto in samostanskimi objekti pa bo urejen kot poljavna
povr{ina s parkiri{~em za potrebe obiskovalcev in oskrbe
objektov.

Zaradi zagotavljanja fizi~ne in psiholo{ke bariere bo
celoten kompleks ograjen.

4. NAMEMBNOST POVR[IN
Celotna povr{ina urejanja meri 0,97 ha.

Namembnost Povr{ine
Obmo~je obstoje~e pozidave 0,06 ha
Nove pozidane povr{ine 0,14 ha
Zelene povr{ine 0,77 ha
Skupaj 0,97 ha

5. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMRE@IJ
Prometna infrastruktura
V obmo~ju urejanja bo ohranjena obstoje~a prometna

ureditev. Urejeni bodo dostop, dovoz in ustrezne parkirne
povr{ine na javnem delu samostanskega kompleksa. Urejeni
bodo tudi dovozi v sklopu ustrezne parkovne ureditve znotraj
kompleksa. Obstoje~ priklju~ek na regionalno cesto Novo
mesto–Mirna Pe~ {t. 331 bo potrebno rekonstruirati tako, da
bo urejeno pravilno vklju~evanje v obe smeri prometa.

Komunalna infrastruktura
Vodovod:
Za zagotovitev pitne in po‘arne vode je potrebno zgraditi

sekundarni vodovod do obstoje~ega vodovodnega omre‘ja.
Kanalizacija :
Na obravnavanem obmo~ju ni obstoje~ega kanalizacij-

skega omre‘ja. Za odvod fekalnih odpadnih vod je potrebno
zgraditi ustrezno dimenzionirano triprekatno neprepustno
greznico. Po izgradnji kanalizacijskega omre‘ja do ulice Ro-
govila je obvezna priklju~itev objektov na omre‘je. Greznica
naj bo zaradi zagotavljanja odvoza na ~istilno napravo locira-
na v predelu, kjer je dovoljen dostop zunanjim obiskovalcem
samostanskega kompleksa. Vse meteorne vode se morajo
speljati v ponikovalnico.

Odvoz odpadkov:
Ohranja se sedanji na~in zbiranja in odvoza odpadkov.

Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih na dostop-
nem mestu v predelu samostanskega kompleksa, kjer je do-
voljen pristop za zunanje obiskovalce.

Energetska infrastruktura in zveze
Elektro omre‘je:
Objekti bodo priklju~eni na obstoje~e nizko napetostno

elektroenergetsko omre‘je.
Omre‘je zvez:
Objekti bodo prikju~eni na obstoje~e telefonsko omre‘je.
Plinovodno omre‘je
Preko obravnavanega kompleksa poteka trasa predvide-

nega magistralnega plinovoda 50 barov. Naseljeni objekti
morajo biti odmaknjeni najmanj 30 m od osi predvidenega
plinovoda, minimalni odmik visokoraslega drevja od osi tra-
se pa mora zna{ati 5 m. V 2 x 5 m pasu plinovoda se morajo
dela izvajati pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pred-
stravnika upravljalca plinovoda.

6. USMERITVE ZA URBANISTI^NO, ARHITEK-
TONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Predvidena ureditev samostanskega kompleksa za Kar-
meli~anke bo re{evala probleme z ureditvijo novega samo-
stana v kmetijskem okolju. Pri oblikovanju je potrebno veli-
ko pozornost posvetiti zasebnosti celotnega novega
samostanskega kompleksa.

V pogledu s ceste bo celoten kompleks delno zakrit s
sadnim in parkovnim drevjem. S postavitvijo in oblikova-
njem objektov in zunanjih povr{in bo ustvarjen vtis, da gre za
objekt posebnega pomena, ki se mora po eni strani jasno
od~itati v prostoru in se hkrati vklopiti v kulturno krajino.

Objekt:
Objekt je predviden v atrijski tlorisni zasnovi. V tem

sistemu se formira notranji interni atrij, okoli katerega se
oblikujejo funkcionalni sklopi glavnega samostanskega ob-
jekta. Vi{ina objekta bo P + 1. Materiali, uporabljeni pri
zidavi in obdelavi novega samostanskega objekta, naj povze-
majo zna~ilnosti kvalitetne lokalne arhitekture.

Ograja:
Ta se v bli‘ini objekta (na zahodu in na meji s sosednjo

kmetijo) izvede kot obzidje, pri ~emer se naj uporabijo av-
tohtoni gradbeni materiali (opeka, kamen). Na severnem in
vzhodnem zaklju~ku obzidja se oblikujeta zidani znamenji.
V preostalem delu se zavarovanje obmo~ja pred zunanjimi
vplivi izvede z ‘i~no ograjo. Na odprtem zemlji{~u se naj
ozeleni z ‘ivo mejo.

Vrtni objekti:
Ohrani se star vodnjak ter dvojni in enojni kozolec. Na

mestu sedanjega zasilnega ~ebelnjaka se naj postavi nov, v
leseni, tipi~no slovenski izvedbi. Vrtna lopa, gozdne sede‘ni-
ce in ribnik se lahko postavijo oziroma uredijo na vzhodnem
delu kompleksa, ob manj{em gozdu, vendar v zadostni odda-
ljenosti od predvidene trase magistralnega plinovoda. Uredi-
tev ribnika je pogojno odvisna od vodnega vira.

Vegetacija:
Z novo zasaditvijo je potrebno zakrivati poglede na

samostanski kompleks iz okoli{kih naselij. Zaradi konfigura-
cije terena zasaditev ob sami ograji ne bo v zadostni meri
zakrivala pogledov na samostanski kompleks, zato je predvi-
dena tudi zasaditev vi{je vegetacije na bivalnem vrtu ob
samostanskem objektu na podro~ju vzhodno od glavnega
samostanskega objekta. V sadovnjaku se lahko zasadi nizko
sadno drevje. Obstoje~e gozdne povr{ine bodo ohranile na-
membnost, prav tako tudi kmetijske povr{ine, ki bodo v
funkciji gospodarskega vrta.

Izbor vegetacije naj se omeji na sadno drevje na visokih
podlagah ter na avtohtone drevesne in grmovne vrste oziro-
ma avtohtonim podobne vrste.

Materiali:
Pri sami izbiri gradbenih materialov je potrebno upo-

rabljati ~im ve~ naravnih (kamen, opeka, les). Pri utrjenih
tlakovanih povr{inah pa se lahko uporabijo tudi betonski
tlakovci, granitne kocke ali ma~je glave.

7. FAZNOST IZVEDBE PREDVIDENIH POSEGOV
Gradnja samostanskega kompleksa se bo izvajala fazno.
1. faza bo obsegala gradnjo objekta, obzidja oziroma

ograje ter navezave na infrastrukturno omre‘je.
V 2. fazi se bo izvedla zasaditev in ostale zunanje

ureditve kompleksa.

8. POSEGI NA 1. OBMO^JE KMETIJSKIH ZEM-
LJI[^

Za realizacijo programa izgradnje samostanskega kom-
pleksa bo potrebno pose~i na povr{ine, opredeljene kot 1.
obmo~je kmetijskih zemlji{~, in sicer v skupni povr{ini
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0,91 ha. Velika ve~ina te povr{ine bo tudi po novi ureditvi
ostala v kmetijski rabi kot parkovna ureditev, sadovnjaki,
vrtovi za pridelavo vrtnin in travnate povr{ine. Skupna povr-
{ina teh zemlji{~ bo 0,77 ha, namenska raba pa bo trajno
spremenjena na 0,14 ha.

9. GRAFI^NI PRIKAZ PROGRAMSKE ZASNOVE

10. ~len
Obmo~ja prostorskih izvedbenih na~rtov se vri{ejo v:
1. kartografski del dru‘benega plana na topografskih

kartah v merilu 1 : 25000:
– obmo~je samostanskega kompleksa Karmeli~anke na

listu Urbano omre‘je, zap. {t. 87;
– {portno-rekreacijsko obmo~je Portoval v Novem me-

stu na listu Urbano omre‘je, zap. {t. 88;
– obmo~je severne obvoznice Novega mesta na listu

Prometno omre‘je in omre‘je zvez, zap. {t. 103;

2. kartografski del dru‘benega plana v merilu 1 : 10000:
– obmo~je {portno-rekreacijskega parka Portoval:
– na listu Namenska raba prostora v obmo~jih razvojnih

sredi{~ (naselje Novo mesto), zap. {t. 130a;
– na listu Na~ini urejanja razvojnih sredi{~ (naselje No-

vo mesto) zap. {t. 142a;
3. kartografsko dokumentacijo dru‘benega plana na pre-

glednih katastrskih na~rtih v merilu 1 : 5000:
– obmo~je severne obvoznice Novega mesta na listih

Novo mesto 36 in 37,
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– obmo~je {portno-rekreacijskega parka Portoval na li-
stih Novo mesto 36 in 46,

– obmo~je samostanskega kompleksa Karmeli~anke na
listu Novo mesto 24.

[t. 352-01-1/95-12
Novo mesto, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

mestne ob~ine
Novo mesto

Janez Me‘an l. r.

5. ~len
Uprava ob~ine mora v roku {estih mesecev izoblikovati

informacijski sistem za redno mese~no obve{~anje ob~anov o
delu organov ob~ine.

Ta informacijski sistem mora ob~anom zagotoviti tudi
obve{~anje o delu delovnih teles ob~inskega sveta, stalnih in
ob~asnih komisij, sveta krajevnih skupnosti in o delu svetov
krajevnih skupnosti.

6. ~len
Ta odlok pri~ne veljati osmi dan po sprejetju.

Rade~e, dne 8. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

2757.

V skladu z 28. in 32. ~lenom zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 14/95) in na osnovi
16., 39. in 40. ~lena statuta Ob~ine Rade~e je komisija za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja predlagala ob~in-
skemu svetu na 5. seji dne 8. septembra 1995

I M E N O V A N J E
nadzornega odbora

V sestavu:
1. Kav{ek Karel, ek., predsednik
2. Hir{elj Franci, in‘., ~lan
3. Dr. Leljak Boris, ~lan
4. Medved Valentin, ~lan
5. Juvan~i~ Marjeta, ek., ~lan.
Komisija je predlog imenovanja pripravila na osnovi

dobljenih predlogov s strani posameznih politi~nih strank.
Ob~inski svet je imenovanje za ~lane nadzornega odbo-

ra soglasno potrdil.

Rade~e, dne 8. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

2758.

Ob~inski svet je na 5. seji dne 8. 9. 1995 sprejel

S K L E P

o razre{itvi dosedanje komisije za pripravo statuta in
poslovnika, imenovane na 1. seji ob~inskega sveta dne, 24.
12. 1994 v sestavi: Janez Zahrastnik, Miran Prnaver in Franci
Debelak.

Na predlog predsednika ob~inskega sveta je ob~inski
svet v skladu s 16. ~lenom statuta ob~ine imenoval na 4. seji
ob~inskega sveta z dne 12. 7. 1995 imenovano komisijo za
pripravo poslovodnika za stalno statutarno komisijo.

RADE^E

2756.

Na podlagi 17. ~lena statuta Ob~ine Rade~e je Ob~inski
svet ob~ine Rade~e na 5. seji dne 8. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o obve{~anju javnosti o delu ob~inskih organov

1. ~len
Organi ob~ine so:
– ob~inski svet,
– ‘upan in
– nadzorni odbor.

2. ~len
Javnost dela ob~inskih organov se zagotavlja:
– s pred~asnim posredovanjem obvestil in pomembnej-

{ih gradiv kreditiranim novinarjem javnih glasil;
– s posredovanjem obvestil in pomembnej{ih gradiv jav-

nim glasilom, s katerim ima ob~ina sklenjene dogovore ob-
ve{~anja o delu ob~inskih organov;

– s posredovanjem obvestil in pomembnej{ih gradiv dru-
gim javnim glasilom, ki izra‘ajo interes za obve{~anje javno-
sti o delu ob~inskih organov;

– z objavo obvestil o sejah na razglasnih deskah v pro-
storih ob~inske uprave in na ustreznem javnem mestu;

– z neposrednimi stiki predsednika ob~inskega sveta,
‘upana in predsednika nadzornega odbora s predstavniki jav-
nih glasil;

– z ob~asnim poro~anjem predsednika ob~inskega sve-
ta, svetnikov, ‘upana in predsednika nadzornega odbora na
zborih ob~anov;

– s sklicem tiskovnih konferenc s strani ‘upana in pred-
sednika ob~inskega sveta ali drugih poobla{~enih oseb glede
na posebej pomembna vpra{anja ali informacije.

3. ~len
Splo{ni in posami~ni akti ob~ine morajo biti objavljeni

na razglasnih deskah v upravi ob~ine in na ustreznem javnem
mestu petnajsti dan po objavi, ~e ni o njih druga~e dolo~eno.

4. ~len
Statut in drugi splo{ni akti ob~ine, za katere je tako

zakonsko dolo~eno morajo biti objavljeni v uradnem glasilu
in pri~nejo veljati petnajsti dan po objavi, ~e ni v njih druga-
~e dolo~eno.
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V stalno statutarno komisijo so imenovani:
1. Karlov{ek Igor, mag., predsednik
2. Kadunc Sa{ka, ~lan
3. Debelak Franci, ~lan
Ob~inski svet je z glasovanjem imenovanje nove stalne

statutarne komisije potrdil.

Rade~e, dne 8. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

2759.

V skladu s 43. in 44. ~lenom statuta Ob~ine Rade~e je
Ob~inski svet ob~ine Rade~e na 5. seji dne 8. septembra 1995

I M E N O V A L
predsednike in ~lane naslednjih odborov

1. Odbor za gospodarski in komunalni razvoj ter ureja-
nje prostora: Bregar Janez - predsednik

^lani:
Bregar Drago, Plaznik Leopold, Kova~ Andrej mag.,

Debelak Franci, Zupan~i~ Bo‘idar, Brilej Ton~ek, in‘., Renko
Anton, in‘., Uhan Pavle

2. Odbor za dru‘bene dejavnosti in socialno politiko
Prnaver Miran - predsednik
^lani:
Poto~nik Slavko, Kranjec Vera, Sernec Simon, Mole

Tatjana, Zupan~i~ Simona, Ho~evar Danilo, Eberlinc Slavko,
Obran Ivica

3. Odbor za delo dru{tev in organizacij
Novak Lojze - predsednik
^lani:
Lipoglav{ek Zvone, ^ulk Zoran, Bervar Branko, Peta-

ver Pavla, Ocvirk Vida, Nadu Janez, Sernec Gregor, Kmeti~
Viktor

Rade~e, dne 8. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

Seznam parcel s podatki o lastnikih je razviden iz pro-
jekta. Iz obmo~ja urejanja bodo izlo~ene vse parcele, ki so
bile urejevane po ‘e odobrenih in izvedenih projektih: Jar~ji
hrib, Petelinjek, Gri~, Gornje Podpoljane, Zavrhe, Rut-Jar~ji
hrib ter vse tiste parcele, za katere bo ugotovljeno, da uredi-
tev glede na obseg potrebnih del ni ekonomsko upravi~ena.

2. ~len
Urejajo se le kmetijska zemlji{~a, ki so predvidena za

ureditev z dolgoro~nim planom Ob~ine Ribnica za trajno
kmetijsko rabo.

3. ~len
Urejanje kmetijskih povr{in obsega: izdelavo potrebne

investicijsko-tehni~ne dokumentacije za pridobitev potreb-
nih finan~nih sredstev in izvedbo del, odstranitev zarasti
korenin dreves in grmovja, odstranitev skalnih samic in posa-
meznih grobel, planiranje in ravnanje povr{in po odstranitvi
zarasti ter kamenja, planiranje manj{ih depresij na obdelo-
valnih povr{inah, ureditev poti in izvedbo zalo‘nega gnojenja.

4. ~len
Poobla{~eni investitor del je Kmetijsko gozdarska zadru-

ga Ribnica. V skladu z navodili o uveljavljanju finan~nih
intervencij za celostno urejanje pode‘elja in obnovo vasi Mini-
strstvo za kmetijstvo in gozdarstvo RS zagotovi 75%, lastniki
zemlji{~ pa 25% vrednosti investicije. V primeru spremenje-
nih pogojev financiranja bodo te spremembe upo{tevane v
pogodbah med lastniki in poobla{~enim investitorjem.

5. ~len
Investitor je dol‘an pridobiti soglasje Zavoda za varstvo

naravne in kulturne dedi{~ine ter Zavoda za gozdove RS in
pri izdelavi dokumentacije in izvedbi del upo{tevati pogoje
iz teh soglasij.

6. ~len
Lastniki zemlji{~ so poleg pla~ila lastne udele‘be dol‘ni:
– sodelovati pri pripravi dokumentacije s potrebnimi

podatki o zemlji{~ih,
– izvesti vsa potrebna pripravljalna in druga ro~na dela

ter strojna – traktorske prevoze,
– sodelovati pri izvedbi strojnih del.

7. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 01-NTK-321-6-95
Ribnica, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

RIBNICA

2760.

Na podlagi 105. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list RS, {t. 17/86 in 5/91) in 21. ~lena statuta Ob~ine
Ribnica (Uradni list RS, {t. 44/95) je Ob~inski svet ob~ine
Ribnica na seji dne 28. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka na obmo~ju k.o.

Podpoljane in Velike Poljane

1. ~len
Ob~ina Ribnica uvede postopek za izvedbo agromelio-

racijskih del na kmetijskih zemlji{~ih na obmo~ju k.o. Pod-
poljane in Velike Poljane.

2761.

Na podlagi 4. ~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘-
bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 26. ~lena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, {t. 32/93), zakona o prekr{kih (Uradni
list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, {t.
10/91 in 13/93), 4. ~lena odloka o gospodarskih javnih slu‘-
bah (Uradni list RS, {t. 35/95) in 14. ~lena statuta Ob~ine
Ribnica (Uradni list RS, {t. 44/95) je Ob~inski svet ob~ine
Ribnica dne 28. 9. 1995 sprejel
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O D L O K
o pogojih odvajanja in ~i{~enja odpadnih in padavinskih

voda na obmo~ju Ob~ine Ribnica

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a splo{ne pogoje gospodarjenja s komu-

nalnimi objekti in napravami, ki slu‘ijo odvajanju in ~i{~enju
odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih ob-
jektov uporabnikov ter pravice in obveznosti upravljavcev in
uporabnikov teh objektov in naprav.

2. ~len
Gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami iz 1.

~lena tega odloka obsega:
– gospodarno kori{~enje objektov in naprav v skladu s

tem odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov

in naprav,
– redno vzdr‘evanje objektov in naprav ter izvedbo po-

trebnih rekonstrukcij.

3. ~len
Upravljalec objektov in naprav za odvajanje in ~i{~enje

odpadnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: javna
kanalizacija), ki slu‘ijo enemu ali ve~ naselij v Ob~ini Ribni-
ca je Javno komunalno podjetje Ribnica d.o.o.

Upravljalec objektov in naprav, ki slu‘ijo le enemu
objektu oziroma manj{i skupini uporabnikov ter nimajo zna-
~aja javne kanalizacije je uporabnik sam oziroma krajevna
skupnost. S kanalizacijo, ki slu‘i le za odvajanje padavinskih
voda iz naselij gospodari krajevna skupnost.

4. ~len
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizi~na ali pravna

oseba, ki iz objektov odvaja odpadne in padavinske vode.

5. ~len
Javna kanalizacija se glede na odgovornost vzdr‘evanja

deli na omre‘je in naprave upravljalca ter na omre‘je in
naprave uporabnika.

6. ~len
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanali-

zacijo ni dovoljeno odvajati podtalnice, drena‘nih vod, vod
odprtih vodotokov ter meteornih vod, kjer jih je mo‘no spe-
ljati v ponikalnico ali vodotok, razen v primeru ‘e izgrajene-
ga sistema odvajanja voda pred uveljavitvijo tega odloka.

II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV

1. Naprave in objekti uporabnikov

7. ~len
Naprave in objekti uporabnika hi{ne kanalizacije so:
– priklju~ni kanal od hi{ne kanalizacije do javnega ka-

nala, vklju~no z zbirnimi kanali hi{ne kanalizacije in meteor-
ne vode,

– naprave in objekti za pred~i{~enje odpadnih voda (lo-
kalne ~istilne naprave, greznice, gnojni~ne jame, gnoji{~a),

– interna kanalizacija s pripadajo~imi objekti in napra-
vami v objektu.

S temi objekti upravlja in gospodari uporabnik.
Uporabnik je dol‘an s temi napravami in objekti gospo-

dariti tako, da je omogo~eno normalno odvajanje odpadnih in

padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanaliza-
cijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

8. ~len
Individualni objekti in naprave za ~i{~enje odpadnih

voda v naseljih, kjer ni javne kanalizacije, so greznice. Glede
na vrsto tal, za{~itna obmo~ja, na~in vodooskrbe in ostale
pogoje je dovoljena gradnja naslednjih greznic:

– greznice z neprepustnimi stenami in dnom za objekte
brez teko~e vode,

– nepreto~ne greznice za objekte s teko~o vodo,
– preto~ne greznice z odtokom.
Za gradnjo greznice si je uporabnik oziroma investitor

dol‘an pridobiti dovoljenje upravne enote.
Dovoljenje izda upravni organ v skladu s pogoji sogla-

sja pristojne in{pekcije.

9. ~len
Pri gradnji in vzdr‘evanju greznic je treba upo{tevati:
a) za objekte brez teko~e vode 500 l/osebo oziroma min.

3000 litrov,
– greznica mora imeti dve celici,
– greznico se prazni najmanj enkrat letno
b) za objekte s teko~o vodo - nepreto~ne:
– pri dimenzioniranju je treba upo{tevati dnevno porabo

150 l/osebo,
– koristno prostornino 3000 l/osebo, oziroma minimal-

no prostornino 6000 l in mora imeti 2 celici,
– greznico je treba prazniti najmanj enkrat na leto, ozi-

roma, ko je zapolnjeno 2/3 koristne prostornine greznice,
– pri praznenju greznice je potrebno pustiti 1/6 vsebine.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico, spe-

ljati jih treba v padavinsko kanalizacijo ali v ponikovalnico.

10. ~len
Na obmo~jih, kjer je mo‘na ogro‘enost obstoje~ih ali

potencialnih vodnih virov ni dovoljena gradnja preto~nih
greznic. Obstoje~e preto~ne greznice v teh obmo~jih je po-
trebno prazniti v skladu s pogoji soglasja zdravstvene in{pek-
cije.

Praznenje preto~nih greznic v teh obmo~jih opravlja po
potrebi in v smislu soglasja zdravstvene in{pekcije uporabnik
oziroma upravljalec, slednji po predhodnem naro~ilu uporab-
nika.

11. ~len
Za zbiranje odpadne vode in ‘ivalskih iztrebkov iz ‘i-

vinskih hlevov je uporabnik dol‘an zgraditi gnoji{~e in gnoj-
ni~no jamo ali zbiralnik za gnojevko pri hlevih na izplakova-
nje. Ti objekti morajo biti dimenzionirani glede na {tevilo
glav ‘ivine in izdelani vodotesno.

Gnoji{~e mora biti obvezno odvodnjavano v gnojni~no
jamo in ne sme imeti odvoda v javno kanalizacijo, cestno
kanalizacijo oziroma na povr{ino.

12. ~len
Pri dimenzioniranju gnoji{~a in gnojni~ne jame je treba

upo{tevati naslednje:
– 2 m² gnojni~ne plo{~e na glavo velike ‘ivine in 2 m³

gnojni~ne jame na glavo velike ‘ivine,
– 6 m³ do 8 m³ zbiralnika za gnojevko na glavo velike

‘ivine.

13. ~len
Odpadne vode iz gnojni~nih jam in zbiralnikov za gno-

jevko ter odpadke iz gnoji{~ se odva‘a na kmetijske povr{ine
po potrebi oziroma najmanj dvakrat letno.
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2. Naprave upravljalca - javna kanalizacija

14. ~len
Objekti in naprave javne kanalizacije so:
– zbirni kanali z revizijskimi ja{ki,
– razbremenilniki visokih voda,
– zadr‘evalni bazeni visokih voda,
– ~rpali{~a in pre~rpavali{~a odpadnih in drugih voda,
– ~istilne naprave za ~i{~enje odpadnih voda,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno

obratovanje javne kanalizacije in so v pravilniku upravljalca
opredeljeni kot objekti in naprave upravljalca.

Javna kanalizacija mora imeti pred iztokom v recipient
obvezno urejeno ~i{~enje z mehanskim in biolo{kim ~i{~enjem.

15. ~len
Naprave in objekti javne kanalizacije so osnovno sred-

stvo upravljalca.
Upravljalec s pravilnikom o pogojih in na~inu odvaja-

nja odpadnih in padavinskih voda na obmo~ju Ob~ine Ribni-
ca (glej 35. ~len), dolo~i sekundarno, primarno in magistral-
no omre‘je, objekte in naprave skupne ter individualne rabe,
na~in in pogoje priklju~itve, pogoje iztoka v javno kanaliza-
cijo, ostale pogoje uporabe teh objektov in naprav, kakor tudi
natan~nej{e pogoje gospodarjenja.

Upravljalec izoblikuje predlog pravilnika, ki ga sprej-
mejo uporabniki in izvajalci Ob~ine Ribnica.

III. POGOJI PRIKLJU^ITVE NA JAVNO
KANALIZACIJO

16. ~len
Priklju~itev na javno kanalizacijo je obvezna za vse

uporabnike iz prvega odstavka 4. ~lena odloka s pogojem, da
stanje javne kanalizacije omogo~a priklju~itev ter da iztok
uporabnika izpolnjuje priklju~itvene pogoje. V naseljih, kjer
ne obstaja javna kanalizacija je uporabnik dol‘an v skladu s
pogoji tega odloka in pogoji soglasja zdravstvene in{pekcije
zgraditi ustrezno greznico.

Po izgradnji javne kanalizacije v naseljih iz drugega
odstavka tega ~lena se je uporabnik dol‘an v roku 6 mesecev
priklju~iti na javno kanalizacijo in opustiti greznico - kot
za~asen objekt za ~i{~enje odpadnih voda.

17. ~len
Upravljalec izda pogoje in soglasje k prostorskim iz-

vedbenim na~rtom. Izdelovalec predlo‘i vlogi za soglasje:
– situacijo z vrisanim objektom in vsemi komunalnimi

objekti in napravami
– lokacijsko dovoljenje
– podatke o izpustu in na~inu pred~i{~enja.
V primeru, da je objekt uporabnika na obmo~ju, za

katerega ni izdelan prostorski izvedbeni na~rt, je uporabnik
dol‘an pred izdajo lokacijskega dovoljenja pridobiti na~elno
soglasje upravljalca. K vlogi za izdajo na~elnega soglasja
mora predlo‘iti:

– situacijo z vrisanim objektom v M 1 : 1000 ali
M 1 : 500 z vsemi komunalnimi napravami.

18. ~len
Upravljalec mora dovoliti priklju~itev, ~e uporabnik iz-

polni vse pogoje iz soglasja izdanega na podlagi 17. ~lena
tega odloka glede izdelave hi{ne kanalizacije, zahtev glede
izpusta in da stanje javne kanalizacije glede tehni~nih norma-
tivov in standardov dovoljuje priklju~itev. K vlogi mora upo-
rabnik predlo‘iti na vpogled na~rt hi{ne kanalizacije.

V primeru, da priklju~itev ni mo‘na, mora upravljalec
uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih pod katerimi je
priklju~itev mo‘na.

19. ~len
Pred priklju~itvijo novega objekta na javno kanalizacijo

je uporabnik dol‘an predlo‘iti upravljalcu z vlogo za priklju-
~itev naslednje:

– gradbeno dovoljenje, posnetek objekta s komunalnimi
objekti in napravami, soglasje lastnikov zemlji{~ po katerem
poteka priklju~itev.

20. ~len
Priklju~itev hi{ne kanalizacije na javno kanalizacijo

opravi upravljalec na stro{ke investitorja. Priklju~itev mora
biti izvedena pred izdajo uporabnega dovoljenja. O opravlje-
ni priklju~itvi izda upravljalec potrdilo.

Priklju~itev starih obstoje~ih objektov na javno kanali-
zacijo je obvezna v roku 6 mesecev po izgradnji javne kanali-
zacije. Pri priklju~itvi sta uporabnik in upravljalec dol‘na
upo{tevati pogoje, ki veljajo za nove objekte.

21. ~len
Uporabnik ima pravico odpovedi priklju~itve le v pri-

meru, da objekt poru{i, in sicer najmanj 30 dni pred namera-
vano poru{itvijo.

22. ~len
Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo odpadne teh-

nolo{ke vode mora najmanj {tirikrat letno oziroma ob vseh
spremembah predlo‘iti upravljalcu analizo odpadne vode,
izdelano v skladu s strokovnim navodilom o tem, katere
snovi se {tejejo za nevarne in {kodljive snovi in o dopustnih
temperaturah vode (Uradni list SRS, {t. 18/85).

23. ~len
Uporabnik je v primeru spremenjenih pogojev priklju~i-

tve dol‘an na lastne stro{ke prilagoditi hi{ni priklju~ek. O
spremenjenih pogojih je upravljalec dol‘an obvestiti uporab-
nika ter mu podati rok ureditve dolo~en glede na obseg
potrebnih del.

24. ~len
Investitor javne kanalizacije mora po kon~ani gradnji

prenesti objekte in naprave v gospodarjenje Javnemu komu-
nalnemu podjetju Ribnica.

Investitor je dol‘an poleg objektov in naprav izro~iti
vso tehni~no dokumentacijo, dovoljenje, soglasje in kataster
komunalnih naprav z evidenco priklju~kov in uporabno do-
voljenje. Upravljalcu mora biti s ceno storitve ali na drug
na~in zagotovljeno pokrivanje stro{kov obratovanja.

IV. PLA^ILO KANAL[^INE IN ̂ I[^ENJE ODPADNE
VODE

25. ~len
Uporabniki javne kanalizacije so dol‘ni redno pla~evati

stro{ke odvajanja in ~i{~enja odpadnih in padavinskih voda.
Merilo za pla~ilo je koli~ina porabljene vode iz javnih vodo-
vodov oziroma vodnih virov uporabnika.

Vi{ina stro{kov uporabe javne kanalizacije se dolo~i na
podlagi ugotovljene koli~ine odpadne vode in cene za enoto
v vrednosti (po 16. ~lenu odloka) najve~ 25 % od zneska
vodarine.

Vi{ina stro{kov oziroma prispevek za ~i{~enje odpadnih
voda se dolo~i na podlagi ugotovljene koli~ine odpadne vo-
de, cene za enoto in faktorja onesna‘enosti.
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26. ~len
Vi{ino prispevka za odvajanje in ~i{~enje odpadne vode

dolo~i izvajalec v soglasju z Ob~inskim svetom ob~ine Rib-
nica ter v skladu z veljavnimi predpisi o cenah.

V. OBVEZNOST UPRAVLJALCEV IN UPORABNIKOV

27. ~len
Naloge upravljalca so:
– redno vzdr‘evanje objektov in naprav, tako da je upo-

rabnikom omogo~eno redno odvajanje odpadnih voda,
– obnavljati dotrajano omre‘je ter dotrajane dele objek-

tov in naprav,
– poskrbeti za ustrezno zavarovanje objektov in naprav,
– skrbeti za razvoj dejavnosti ter pravo~asno pripravo

planskih dokumentov za dejavnost in sicer za enostavno in
raz{irjeno reprodukcijo,

– objekte in naprave vzdr‘evati v skladu s sprejetimi
pravilniki, poslovniki ter ostalimi predpisi,

– izdajati uporabnikom ustrezna soglasja in jim omogo-
~iti priklju~itev.

28. ~len
Obveznosti uporabnika javne kanalizacije:
– vzdr‘evanje hi{ne kanalizacije, hi{nega priklju~ka ter

naprav za pred~i{~enje, tako da bo iztok izpolnjeval pogoje iz
soglasja,

– uporabnik je dol‘an upravljalca obvestiti o po{kodbah
na objektih s katerimi gospodari sam ter takoj ukrepati, da ne
bo nastala {koda na objektih javne kanalizacije.

V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije {koda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika,
je ta dol‘an upravljalcu poravnati stro{ke odprave.

29. ~len
Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo:
– odpadne vode, ki vsebujejo strupene snovi v vi{jih

koncentracijah kot je to dovoljeno s strokovnim navodilom o
tem, katere snovi se {tejejo za nevarne in {kodljive snovi in o
dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, {t.18/85),

– vodo pome{amo s teko~imi gorivi, olji in mazivi,
– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene ali eksplozivne pline,
– snovi, ki bi kvarno vplivale na kanalsko omre‘je,
– gnoj, pepel, kosti, mavec, cement, pesek, tehnolo{ke

peske, usnje, konzerve, stekla in druge tehnolo{ke in komu-
nalne odpadke,

– nepre~i{~ene tehnolo{ke, industrijske vode,
– snovi oziroma odpadne vode, ki jih dolo~i s pravilni-

kom upravljalec glede na tehnologijo ~i{~enja.
Vse odpadne vode, ki brez pred~i{~enja ne ustrezajo

pogojem upravljalca glede izpusta, jih mora uporabnik us-
trezno o~istiti. Upravljalec ima pravico in dol‘nost kontrole
uporabnikov objektov in naprav za pred~i{~enje na stro{ke
uporabnika ter tudi dolo~iti pogoje delovanja naprave za
pred~i{~enje.

30. ~len
Upravljalec ima pravico odpovedati uporabniku odvaja-

nje in ~i{~enje odpadnih voda v naslednjih primerih:
– ~e uporabnik zaradi ru{itve zaprosi za za~asno zaporo,
– ~e stanje uporabnikovih objektov ogro‘a ‘ivljenje in

zdravje ljudi,
– ~e izpust ne izpolnjuje pogojev iz soglasja,
– ~e uporabnik z odpadno vodo odvaja v javno kanali-

zacijo snovi navedene v prej{njem ~lenu,

– ~e upravljalcu ne predlo‘i izvidov o izpustu oziroma
~e izvid ni izdelal atestiran laboratorij,

– ~e uporabnik ne poravna stro{kov storitve.
Uporabnik je dol‘an poravnati upravljalcu stro{ke pre-

kinitve in ponovne priklju~itve kakor tudi nastalo {kodo na
objektih in napravah javne kanalizacije.

31. ~len
Upravljalec ima pravico zaradi del na objektih in napra-

vah za~asno prekiniti storitev pod pogoji, da o prekinitvi
obvesti uporabnike in sicer vsaj 4 dni pred nameravano pre-
kinitvijo. V primeru intervencije na objektih in napravah
lahko upravljalec prekine storitev, vendar mora o tem takoj
obvestiti uporabnike.

VI. KAZENSKE DOLO^BE

32. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek upravljalec, ~e:
– ne opravlja obveznosti iz 27. ~lena odloka,
– ne prevzame javne kanalizacije v upravljanje, 24. ~len,
– ne dovoli priklju~itve na javno kanalizacijo, 18. ~len

odloka,
– ne sprejme pravilnika v smislu 15. ~lena.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgo-

vorna oseba upravljalca, ~e je ta pravna oseba, ki stori prekr-
{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

Kolikor je upravljalec fizi~na oseba, se kaznuje z denar-
no kaznijo 20.000 SIT, ~e stori prekr{ek iz prvega odstavka
tega ~lena.

33. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek pravna ali fizi~na oseba, ki je nosilec dejavnosti, ~e:
– odvaja v javno kanalizacijo vode v nasprotju z dolo~i-

lom 6. ~lena,
– spelje padavinsko vodo v greznico oziroma odtok iz

greznice odvaja v povr{insko vodo, 8. ~len,
– prazni preto~ne greznice na obmo~jih iz 9. ~lena brez

ali v nasprotju s soglasjem zdravstvene in{pekcije, 9. ~len,
– ne uredi obveznega odvodnjavanja gnoji{~a v gnoj-

ni~no jamo ali ga odvodnjava v nasprotju z dolo~ilom druge-
ga odstavka 10. ~lena,

– ne odva‘a gnojevke in odpadkov iz gnoji{~ v roku iz
12. ~lena oziroma jih odva‘a na nekmetijske povr{ine,

– izvede priklju~ek na javno kanalizacijo brez soglasja
upravljalca v nasprotju z izdanim soglasjem oziroma ne pri-
klju~i objekta na javno kanalizacijo, pa so za to izpolnjeni
pogoji 16. ~lena,

– je priklju~itev izvedena v nasprotju z 19. ~lenom od-
loka ali ni obvezna priklju~itev izvedena v roku iz drugega
odstavka tega ~lena,

– upravljalcu ne predlo‘i analizo iztoka, 21. ~len,
– ne prilagodi hi{nega priklju~ka novim pogojem, 22.

~len,
– ne prenese novo zgrajene javne kanalizacije v uprav-

ljanje upravljalcu, 24. ~len,
– ne izpolnjuje nalog iz 27. ~lena,
– v javno kanalizacijo odvaja nedovoljene snovi, 29.

~len,
– ne obvesti uporabnikov o za~asni prekinitvi storitev,

31. ~len.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz
prvega odstavka tega ~lena.
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34. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje posa-

meznik, ~e stori prekr{ek iz 33. ~lena tega odloka.

VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

35. ~len
Upravljalec je dol‘an v roku 12 mesecev poskrbeti za

izdelavo katastra obstoje~e javne kanalizacije in ga predlo‘iti
Geodetski upravi za zbirni kataster.

36. ~len
Upravljalec je dol‘an v roku 3 mesecev po sprejemu

odloka predlo‘iti Svetu ob~ine Ribnica v obravnavo in spre-
jem predlog pravilnika o pogojih in na~inu odvajanja odpad-
nih in padavinskih voda na obmo~ju Ob~ine Ribnica.

37. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstve-

na in komunalna in{pekcija Ob~ine Ribnica.

38. ~len
Odlok pri~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o uprav-
ljaju, uporabi in vzdr‘evanju kanalizacije v Ob~ini Ribnica,
SDL, {t. 20/77, 6/87 in 9/91.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

– zelenice, parki, skupine dreves, varovalni gozdovi na-
selij,

– obre‘ja vodotokov in obcestna zemlji{~a,
– {portna in otro{ka igri{~a ter kopali{~a na prostem,
– pokopali{~a s komunikacijami,
– povr{ine ob ve~stanovanjskih objektih v naseljih,
– parkirni prostori in funkcionalne povr{ine ob javnih

objektih in lokalih.

4. ~len
Mo‘nosti za uresni~evanje nalog iz 1. ~lena tega odloka

zagotavljajo gospodarske javne slu‘be, ustanovljene na pod-
lagi zakona o javnih gospodarskih slu‘bah in zakona o var-
stvu okolja.

Za vsak poseg v naravo mora dati dovoljenje za to
pristojni organ.

5. ~len
Fizi~ne in pravne osebe ter ostale skupnosti so dol‘ne

skrbeti za urejenost in vzdr‘evanost vseh povr{in in objek-
tov, katerih lastniki so.

Osebe iz prvega odstavka tega ~lena in izvajalci del na
javnih povr{inah so dol‘ni paziti tudi na urejenost, varstvo in
sna‘nost javnih povr{in.

Vsakdo ima pravico in je dol‘an skrbeti za ~istost voda,
zraka ter okolice.

Vsa dela na javnih povr{inah izvajajo izvajalci javne
slu‘be.

6. ~len
Vsakdo ima pravico in dol‘nost opozarjati pri pristojnih

organih na napake in druge probleme, ki se pojavljajo na
podro~jih, ki jih ureja ta odlok.

II. KOMUNALNA UREDITEV NASELIJ

7. ~len
Vsak investicijski elaborat za ve~stanovanjski objekt ali

skupino stanovanjskih objektov, za industrijski objekt in za
javno zgradbo, mora vsebovati projekt zunanje ureditve oko-
lice objekta, skladno z dolo~ili prostorsko-izvedbenega na~r-
ta, ter je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Investitor mora pred pri~etkom gradnje zagotoviti sreds-
tva za izvedbo zunanje ureditve.

V lokacijski dokumentaciji za individualne stanovanj-
ske hi{e in gospodarske objekte je potrebno opredeliti na~in
ureditve okolice objektov skladno s prostorsko-izvedbenimi
akti.

8. ~len
Pri gradnji objektov morajo izvajalci gradbenih del ta-

koj odstraniti odve~no zemljo od izkopov ter jo prepeljati na
mesto, dolo~eno v gradbenem dovoljenju.

9. ~len
Oddelek za okolje in prostor Ob~ine Sevnica je dol‘an

za posamezna obmo~ja krajevnih skupnosti vsako leto izde-
lati plan premika odve~ne zemlje z gradbi{~.

Plan dolo~a lokacije nasipov odve~ne zemlje izven ka-
terih pa ni dovoljeno nasipati zemljo brez predhodne odobri-
tve upravnega organa.

10. ~len
Javna razsvetljava prometnih in drugih javnih povr{in v

naseljih se izvaja po posebnem investicijskem programu, v
katerem se opredeli vire financiranja.

SEVNICA

2762.

Na podlagi 2. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, {t. 32/93) in 22. ~lena statuta Ob~ine Sevnica (Uradni list
RS, {t. 23/95) je Ob~inski svet ob~ine Sevnica na seji dne 27.
9. 1995 sprejel

O D L O K
o urejanju in varstvu okolja v Ob~ini Sevnica

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok ureja:
– komunalno ureditev naselij v Ob~ini Sevnica,
– zunanji videz naselij v Ob~ini Sevnica,
– urejanje, vzdr‘evanje in varstvo zelenja na javnih po-

vr{inah,
– urejanje, vzdr‘evanje in varstvo zelenja, ki so zasebna

last,
– varstvo voda v Ob~ini Sevnica,
– varstvo zraka na obmo~ju Ob~ine Sevnica,
– varstvo pred hrupom.

2. ~len
Dolo~ila tega odloka veljajo za celotno obmo~je Ob~ine

Sevnica, kolikor ta odlok ne dolo~a druga~e.

3. ~len
Javne povr{ine po tem odloku so:
– vse prometne poti, mestne ulice in plo~niki,
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Investicijski program iz 1. ~lena tega odloka sprejema
ob~inski svet.

11. ~len
Javna razsvetljava mora biti urejena tako, da na promet-

nih in drugih javnih povr{inah zagotavlja primerno osvetli-
tev, s tem, da so kri‘i{~a osvetljena celo no~, ulice pa zve~er
do 23. ure, zjutraj pa od 5. ure.

Za redno vzdr‘evanje javne razsvetljave so zadol‘ene
krajevne skupnosti.

III. ZUNANJI VIDEZ NASELIJ

12. ~len
Grafi~ni prikaz javnih povr{in izdela Oddelek za okolje

in prostor Ob~ine Sevnica in ga predlo‘i v potrditev ob~in-
skemu svetu.

Vsa dela na javnih povr{inah izvajajo izvajalci, ki jih
dolo~a akt, izdan na podlagi odloka o javnih slu‘bah gospo-
darskega zna~aja.

13. ~len
Lastniki premi~nin in nepremi~nin v zasebni lastnini in

izvajalci javnih slu‘b so zlasti dol‘ni:
– urejati in redno vzdr‘evati dvori{~a, vrtove, ‘ive me-

je, ograje, drevje, zelenice in okrasne nasade ter dovozne
poti,

– redno vzdr‘evati fasade, strehe, ‘lebove, odto~ne cevi
ter okna in zunanja vrata na stanovanjskih, gospodarskih in
vseh drugih objektih,

– v letnem ~asu gojiti cvetje in drugo okrasno zelenje na
balkonih, lo‘ah in vrtovih,

– v zimskem ~asu odstraniti sneg s plo~nikov, dovozov
na cesto, parkirnih prostorov in s povr{in okoli javnih zgradb
in lokalov najkasneje do 7. ure zjutraj,

– imeti na vseh stavbah s strehami v naklonu, ki segajo
na javno cesto, ulico ali plo~nik, name{~ene snegobrane,

– dan pred dr‘avnimi in ob~inskimi prazniki ter dnevi
prireditev ob~inskega pomena, v strnjenih naseljih izobesiti
zastave, le-te pa po kon~anem prazniku ali prireditvi odstra-
niti,

– urejati in vzdr‘evati izlo‘be vseh lokalov, ki morajo
biti v no~nem ~asu tudi primerno osvetljene, ter znake in
napise gospodarskih subjektov, ki morajo biti tudi estetsko
oblikovani,

– primerno urejati vsa odprta skladi{~a in manipulativ-
ne prostore in se izogibati skladi{~enja kakr{negakoli mate-
riala, ki bi kvaril videz okolici in ogro‘al prometno varnost,

– poskrbeti, da se na obcestnih zemlji{~ih vsaj dvakrat
letno kosi trava v {irino do enega metra od roba plo~nika
oziroma cesti{~a,

– orati zemlji{~a najve~ do enega metra od roba cesti-
{~a,

– po kon~anem delu ob cesti{~u, le-tega temeljito o~i-
stiti oziroma odstraniti vse nanose,

– na kmetijah imeti urejeno gnoji{~e in odpadne vode,
skladno s pogoji lokacijskega oziroma gradbenega dovolje-
nja. Meteorne vode je dovoljeno voditi v odprtih jarkih.

14. ~len
Izvajalci gradbenih in drugih del na javnih povr{inah ali

ob njih so na svoje stro{ke dol‘ni:
– pri obnovi pro~elij zgradb postaviti lovilne odre, da se

prepre~i po{kodovanje ali onesna‘enje ljudi in javnih povr{in,
– prepre~iti {irjenje prahu ob ru{enju zgradb,
– redno ~istiti odto~ne ja{ke na gradbi{~ih,

– nalagati vozila za odvoz raznega materiala tako, da se
pri prevozu material na raztresa,

– gradbeni material na gradbi{~ih uskladi{~iti in zavaro-
vati tako, da se zaradi vremenskih in drugih neprilik ne more
{iriti ali prena{ati na javne povr{ine,

– pri prekopih javnih povr{in le-te urediti v prvotno
stanje,

– pri opravljanju raznih drugih del, ki niso navedena v
tem ~lenu, opravljati ta dela tako, da se ne ovira, onesna‘i ali
po{koduje javne povr{ine.

15. ~len
Prepovedano je su{enje perila na na~in, ki bi kazil zuna-

nji videz naselij.
Prepovedano je tudi pisanje po zidovih ali po{kodova-

nje razli~nih premi~nin na javnih povr{inah.

16. ~len
Vsi lastniki stanovanj in najemniki stanovanj v ve~sta-

novanjskih objektih so dol‘ni vzdr‘evati ve~stanovanjski ob-
jekt in njemu pripadajo~e objekte ter okolico in paziti na
zunanji videz le-teh.

Spremembe zunanjega videza lahko lastnik stanovanja
oziroma upravnik ve~stanovanjskega objekta izvr{i le na pod-
lagi dovoljenja upravnega organa.

17. ~len
Vsi ve~stanovanjski objekti morajo imeti skupinsko an-

tensko napravo. Na teh objektih ni dovoljeno postavljati indi-
vidualnih in posebnih anten, razen v soglasju z lastniki.

18. ~len
Prepovedano je parkiranje vseh vozil na povr{inah, ki

niso dolo~ene za parkiranje, parkiranje tovornih avtomobilov
pa tudi na parkirnih mestih, dolo~enih za parkiranje osebnih
avtomobilov.

19. ~len
V strnjenih stanovanjskih naseljih ni dovoljeno gojiti in

rediti doma~ih ‘ivali. Male ‘ivali je dovoljeno imeti pod
pogojem, da ne povzro~ajo hrupa, smradu in druge {kode na
javnih in zasebnih povr{inah.

Psi morajo biti privezani ali v pesjaku. Vodeni v sprems-
tvu lastnika so lahko samo psi, ki imajo nagob~nik.

^e pes onesna‘i javno povr{ino z iztrebki, mora lastnik
za njim po~istiti.

Prepovedano je vodenje psov in ma~k na otro{ka igri{~a
in zasebne povr{ine.

Lastnik ‘ivali, ki je povzro~ila {kodo, je dol‘an {kodo
odpraviti, ali pa pla~ati izvajalcu del na javnih povr{inah ali
lastniku zasebnih povr{in pravi~no od{kodnino.

IV. UREJANJE, VZDR@EVANJE IN VARSTVO
JAVNEGA ZELENJA IN ZELENJA V ZASEBNI LASTI

20. ~len
Javno zelenje obsega vso rastje na javnih povr{inah,

dolo~eno v 3. ~lenu tega odloka.

21. ~len
Vsakdo je dol‘an varovati javno zelenje. Prepovedan je

kakr{enkoli poseg v javno zelenje, zlasti sekanje in odstra-
njevanje redkega in pokrajinsko zna~ilnega javnega zelenja,
brez dovoljenja pristojnega upravnega organa.

Za urejanje in vzdr‘evanje javnega zelenja so zadol‘ene
krajevne skupnosti.
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Izvajalec javne slu‘be je dol‘an izdelati kataster javne-
ga zelenja, ki je sestavni del prikaza javnih povr{in.

22. ~len
Izvedbena urbanisti~na dokumentacija mora vsebovati

program ureditve javnega zelenja. Javno zelenje v naseljih,
ki niso vklju~ena v izvedbeno urbanisti~no dokumentacijo,
ureja poseben program katerega predlagatelj je krajevna skup-
nost.

23. ~len
Gradbena in ostala podjetja ter posamezniki so dol‘ni

med gradnjo objektov na javnih povr{inah zavarovati pred
po{kodbami vse rastlinje, ki se po kon~ani gradnji lahko
vklju~i v hortikulturno ureditev okolice.

Fizi~ne in pravne osebe iz prvega odstavka tega ~lena
so dol‘ne pred gradnjo na javni povr{ini odgrniti sloj plodne
zemlje - humusa in ga deponirati na primerno mesto za
kasnej{o uporabo za ureditev zelenih povr{in okoli objekta.

V primerih odve~ne zemlje velja 8. ~len tega odloka.

24. ~len
Nasadi morajo biti urejeni v skladu z izvedbeno urbani-

sti~no dokumentacijo oziroma lokacijskim dovoljenjem.

25. ~len
Na vplivnih obmo~jih naselij se v dru‘benem planu,

skladno z zakonom, dolo~ijo obmo~ja varovalnih gozdov in
gozdov s posebnim namenom.

Za gozdove s posebnim namenom se {tejejo gozdovi, ki
obdajajo zazidalne povr{ine in jih varujejo pred lokalnimi
vetrovi ter slu‘ijo kot zeleni pas naselij ter za rekreacijo. Med
gozdove s posebnim namenom spadajo tudi skupine dreves v
naselju.

Varovalni gozdovi so gozdovi, zasajeni za prepre~eva-
nje drsenja tal in tisti, ki so za{~iteni z zakonom ali odlokom.

26. ~len
V obmo~ju varovalnih gozdov in gozdov s posebnim

namenom je prepovedana vsaka se~nja in gradnja objektov
brez dovoljenja Upravne enote Ob~ine Sevnica.

Urejanje in vzdr‘evanje varovalnih gozdov, gozdov s
posebnim namenom in drugih nasadov se opravlja na podlagi
posebnega upravnega dovoljenja.

27. ~len
Vsaka fizi~na in pravna oseba je dol‘na z lastnimi sreds-

tvi vzdr‘evati in urejati zelene povr{ine, ki so v njeni lasti in
ravnati v skladu s 13. ~lenom tega odloka.

28. ~len
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzro~i {kodo na

javnem zelenju oziroma drugih javnih povr{inah, na{tetih v
3. ~lenu tega odloka, mora na zahtevo redarske slu‘be Ob~i-
ne Sevnica v roku enega meseca od nastanka {kode le-to
odpraviti ali pa v tem roku pla~ati pravi~no od{kodnino, ki jo
dolo~i cenilec.

V nasprotnem primeru odpravi {kodo po naro~ilu ob~i-
ne in na stro{ke povzro~itelja, izvajalec javne slu‘be.

V. VARSTVO VODA V OB^INI SEVNICA

29. ~len
Lastniki priobre‘nih zemlji{~ in vse druge fizi~ne in

pravne osebe so dol‘ni varovati vode na obmo~ju Ob~ine
Sevnica.

Lastniki priobre‘nih zemlji{~ - potokov, ki so v uprav-
ljanju republi{ke javne slu‘be za varstvo voda, so dol‘ni pod
nadzorstvom izvajalcev javne slu‘be redno vzdr‘evati oziro-
ma najmanj dvakrat letno ~istiti priobre‘na zemlji{~a, struge
potokov in odprtih kanalov.

Brez dovoljenja pristojnega organa ni dovoljen noben
poseg v strugo vodotoka, v stoje~e vode ali na priobre‘no
zemlji{~e.

30. ~len
Na priobre‘nih zemlji{~ih, v strugah vodotokov in sto-

je~ih vodah (odprti kanali in ribniki) je prepovedano:
– prati motorna vozila,
– spravljati in pretakati {kodljive snovi,
– spu{~ati v vodotok ali ribnik vodo take temperature,

ki je {kodljiva za rastline in ‘ivali,
– kakorkoli druga~e onesna‘iti vodo.

31. ~len
Pri izdelavi projektov za investicijske objekte, v sklopu

katerih bo vir onesna‘enja voda, je obvezno izdelati tudi
elaborat iz katerega bo razvidna predvidena stopnja onesna-
‘enosti vode in ukrepi za prepre~itev le-te.

32. ~len
Pri lokacijskih razpravah za industrijske, obrtni{ke in

druge gospodarske objekte sodeluje predstavnik Oddelka za
okolje in prostor Ob~ine Sevnica.

VI. VARSTVO ZRAKA NA OBMO^JU OB^INE
SEVNICA

33. ~len
Vse fizi~ne in pravne osebe ter druge skupnosti so dol‘-

ne skrbeti za ohranitev naravnega stanja zraka.
Prepovedano je.
– v strnjenih naseljih se‘igati odpadke in smeti,
– v strnjenih naseljih {kropiti z motornimi {kropilnica-

mi,
– kakorkoli druga~e onesna‘evati zrak.

34. ~len
Kurjenje kresov ali tabornih ognjev je dovoljeno le pod

pogoji in na na~in, kot to dolo~a republi{ki akt o varstvu pred
po‘arom v naravnem okolju.

35. ~len
Pred izdajo uporabnega dovoljenja je potrebno izvajal-

cu javne slu‘be dati v pregled vse dimovodne naprave in
opraviti ustrezne meritve.

36. ~len
Vse dimovodne naprave, kuri{~a in prezra~evanja mo-

rajo biti obvezno pregledani vsaj enkrat letno oziroma v
skladu s pravilnikom.

V primeru prekora~itve predpisane stopnje onesna‘enja
mora lastnik izdelati sanacijski program.

37. ~len
Lastniki obstoje~ih industrijskih in drugih gospodarskih

objektov, ki povzro~ajo ve~jo onesna‘enost zraka s snovmi,
ki {kodujejo zdravju ljudi in kvarno vplivajo na njihovo
po~utje, morajo ob dnevih mo~ne inverzije, ko se onesna‘e-
nost zraka pove~a preko dovoljene meje, na zahtevo upravne-
ga organa prenehati z obratovanjem, dokler se stanje ne
izbolj{a.
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38. ~len
Lastniki industrijskih in drugih gospodarskih objektov,

katerih tehnologija ali odpadni materiali povzro~ajo smrad,
morajo sprejeti in uresni~iti sanacijski program.

VII. VARSTVO PRED HRUPOM

39. ~len
Vse fizi~ne in pravne osebe ter skupnosti imajo pravico

in dol‘nost stalno in na~rtno prepre~evati in omejevati hrup v
zavarovanem in posebej zavarovanem naravnem in bivalnem
okolju.

Za zavarovano naravno in bivalno okolje se po tem
odloku {tejejo vsa naselja in bli‘nja okolja naselij, javne
povr{ine ter obmo~ja, ki so namenjena za turizem in rekreaci-
jo.

Za posebno zavarovana obmo~ja se {tejejo obmo~ja
osnovnih {ol in drugih izobra‘evalnih zavodov ter zdravstve-
ni in socialnovarstveni zavodi.

40. ~len
Prepovedan je vsak hrup, ki presega z republi{kim pra-

vilnikom dolo~eno zgornjo mejo in negativno vpliva na zdrav-
je in po~utje ljudi.

Zlasti je prepovedano:
– uporabljati neatestirane stroje, ki povzro~ajo premo-

~an hrup
– uporabljati zvo~ne naprave tako, da motijo druge lju-

di,
– v no~nem ~asu med 22. in 6. uro opravljati dela ki

povzro~ajo premo~an hrup, ta dela pa je mogo~e opraviti tudi
podnevi,

– voziti vozila brez du{ilcev zvoka ali z neprimernimi
du{ilci,

– v no~nem ~asu uporabljati zvo~ne signale motornih
vozil.

41. ~len
Sredstva za odpravo ali zmanj{anje premo~nega hrupa

zagotavljajo povzro~itelji hrupa.

42. ~len
Pri izdelavi izvedbene urbanisti~ne dokumentacije ter

pri projektiranju proizvodnih in drugih objektov morajo pro-
jektanti upo{tevati dolo~ila zakona, pravilnika iz prvega od-
stavka 40. ~lena in tega odloka.

43. ~len
Do tehni~nega pregleda proizvodnega ali drugega ob-

jekta, ki povzro~a hrup, si mora izvajalec del priskrbeti vse
potrebne meritve in atest poobla{~ene organizacije.

Meritve in atesti iz prvega odstavka tega ~lena so pogoj
za izdajo uporabnega dovoljenja.

44. ~len
Stanovanjski objekti morajo imeti ustrezno akusti~no

izolacijo, ki onemogo~a prodiranje dovoljenega hrupa za po-
samezno obmo~je, v notranjost stanovanjskih objektov.

VIII. NADZORSTVO

45. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo redarska

slu‘ba Ob~ine Sevnica in pristojne in{pekcijske slu‘be.

IX. KAZENSKE DOLO^BE

46. ~len
Z denarno kaznijo 30.000 SIT je kaznovana fizi~na

oseba (posameznik), ki ravna v nasprotju:
– z drugim odstavkom 9. ~lena,
– s 1., 4., 5. in 8. do 12. alineo 13. ~lena,
– s 14. do 19. ~lenom,
– z 21., 24., 26., 27., 29. in 30. ~lenom,
– s 33. do 36. ~lenom,
– z 39. in 40. ~lenom tega odloka.

47. ~len
Z denarno kaznijo 50.000 SIT je kaznovan samostojni

podjetnik, z denarno kaznijo 100.000 SIT pa pravna oseba, ki
ravna v nasprotju:

– z drugim odstavkom 7. ~lena,
– z 8. ~lenom,
– z 2. odstavkom 9. ~lena,
– z 11. ~lenom,
– s 1., 2., 4., 5. in 8. do 12. alineo 13. ~lena,
– s 14. do 19. ~lenom,
– z 21. ~lenom,
– s 23. in 24. ~lenom,
– s 26. in 27. ~lenom,
– z 29. do 31. ~lenom,
– s 33. ~lenom,
– s 35. do 40. ~lenom,
– z 42. in 43. ~lenom tega odloka.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT je kaznovan tudi uprav-

ljalec objekta javnega pomena, ~e ravna v nasprotju s 6.
alineo 13. ~lena.

48. ~len
Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovan izvajalec

javne slu‘be, ~e ravna v nasprotju:
– s 1., 4., 8., 9. in 11. alineo 13. ~lena,
– tretjim odstavkom 21. ~lena,
– 29. in 30. ~lenom,
– 33. ~lenom.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

49. ~len
Oddelek za okolje in prostor Ob~ine Sevnica mora naj-

kasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdelati
grafi~ni prikaz javnih povr{in, kot to dolo~a 12. ~len tega
odloka.

50. ~len
Izvajalci javne slu‘be so dol‘ni najkasneje v {estih me-

secih po uveljavitvi tega odloka oziroma v treh mesecih po
izdelavi grafi~nega prikaza javnih povr{in iz prej{njega ~le-
na, dol‘ni izdelati kataster javnega zelenja.

51. ~len
Najkasneje eno leto po uveljavitvi tega odloka morajo

biti izdelani oziroma sprejeti:
– investicijski program javne razsvetljave iz 10. ~lena

tega odloka,
– poseben program javnega zelenja iz 22. ~lena tega

odloka,
– dopolnitve dru‘benega plana z dolo~itvijo obmo~ij

varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom iz 25.
~lena tega odloka,

– sanacijski programi za varstvo zraka iz 38. ~lena tega
odloka.
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52. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

urejanju in varstvu okolja v Ob~ini Sevnica (Uradni list SRS,
{t. 27/76, 8/82, 16/86, 27/87 in Uradni list RS, {t. 24/91).

53. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 35400-0003/95
Sevnica, dne 27. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sevnica

Martin Nov{ak, dipl. in‘. l. r.

2763.

Na podlagi zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni list
SRS, {t. 18/84 in 33/89) in v skladu z zakonom o financiranju
ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94), je Ob~inski svet ob~ine
Sevnica na seji dne 27. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemlji{~ v Ob~ini

Sevnica

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Za uporabo stavbnega zemlji{~a se v Ob~ini Sevnica

pla~uje nadomestila.
Nadomestilo se pla~uje na ureditvenem obmo~ju mesta

Sevnice ter naselij Bo{tanj, Dolenji Bo{tanj, Radna, Dolnje
Brezovo, Kladje, Krmelj, Loka, Ra~ica, Tr‘i{~e, Malkovec,
Tel~e, Pijavice, Lukovec, Jelovec, Gabrje, Vrh, Jablanica,
Laze, Konjsko, Kri‘, Apnenik, [mar~na, Kompolje in Blan-
ca.

2. ~len
Poleg primerov, ki jih dolo~a zakon glede pla~evanja

nadomestil za uporabo stavbnega zemlji{~a, so opro{~ene
tudi tiste osebe, ki prejemajo stalno materialno in dru‘beno
pomo~, upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek, osebe, ki
prejemajo polni invalidski dodatek ter tisti, ki prejemajo
stalno ob~insko priznavalnino ali varstveni dodatek pod po-
gojem, da v njihovi lasti ni nezasedenih poslovnih in stano-
vanjskih povr{in.

Komisija, ki jo imenuje Ob~inski svet ob~ine Sevnica,
lahko oprosti pla~evanja nadomestila tudi druge zavezance,
ki so v izjemno te‘kem polo‘aju.

Zavezanca se oprosti pla~evanja nadomestila na njego-
vo zahtevo. Vlogo mora vlo‘iti pri Oddelku za okolje in
prostor Ob~ine Sevnica do 31. januarja za teko~e leto.

3. ~len
Stavbno zemlj{~e se glede na namen uporabe razdeli na:
– stavbno zemlji{~e, na katerem so objekti, namenjeni

za bivanje,
– stavbno zemlji{~e, na katerem so objekti, ki se upo-

rabljajo za poslovno in drugo dejavnost gospodarstva in obrti,

– stavbno zemlji{~e, na katerem so objekti, ki se upo-
rabljajo v okviru dru‘benih javnosti.

4. ~len
Stanovanjska povr{ina je ~ista tlorisna povr{ina sob,

predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shram-
be in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter ~ista tlorisna
povr{ina gara‘e za osebne avtomobile.

Poslovna povr{ina je ~ista tlorisna povr{ina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.

Med poslovne povr{ine namenjene za poslovno dejav-
nost se v skladu s petim odstavkom 60. ~lena zakona o
stavbnih zemlji{~ih {tejejo tudi nepokrita skladi{~a, parkirni
prostori, delavnice na prostem in podobno ter se {tejejo za
nezazidana stavbna zemlji{~a.

Povr{ine namenjene za dru‘bene dejavnosti so vse tiste,
na katerih se izvajajo dejavnosti, ki se financirajo iz prora-
~unskih sredstev.

5. ~len
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnih

zemlji{~, se to obmo~je glede na lego zemlji{~a deli na dve
kategoriji:

– I. kategorija: mesto Sevnica in
– II. kategorija: ostala naselja, kjer se pla~uje nadome-

stilo.

6. ~len
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-

lji{~a se dolo~i od m² nezazidanega zemlji{~a, ki je po zazi-
dalnem ali ureditvenem na~rtu namenjeno za gradnjo oziro-
ma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Prav tako se dolo~i nadomestilo za uporabo nezazidanega
stavbnega zemlji{~a tudi za tisti del zazidanega stavbnega
zemlji{~a, ki znatno presega povr{ino, ki je potrebna za nor-
malno uporabo stavbe.

Povr{ine, ki so potrebne za normalno uporabo stavb
(funkcionalno zemlji{~e) ugotovi za urejanje prostora pristo-
jen upravni organ (upravna enota).

To~ke za m² nezazidanega stavbnega zemlji{~a se dolo-
~ijo tako, da se ugotovi {tevilo to~k po 9. ~lenu tega odloka in
od tega vzame 30% .

7. ~len
Nadomestilo za zazidano stavbno zemlji{~e se dolo~i od

m² tlorisne povr{ine stanovanj in poslovnih povr{in, kot jih
dolo~a 4. ~len tega odloka ter povr{in, namenjenih za dru‘be-
ne dejavnosti.

8. ~len
Vi{ina nadomestila se dolo~i z metodo to~kovanja.
Za vse namene uporabe stavbnih zemlji{~ se uporablja-

jo vsa merila.

9. ~len
To~ke za m² zazidanega stavbnega zemlji{~a se dolo~i-

jo:
{tevilo to~k

a) Lega stavbnega zemlji{~a:
– stavbno zemlji{~e namenjeno za stanovanja 11
I. kategorije
– stavbno zemlji{~e namenjeno za stanovanja 5
II. kategorije
– stavbno zemlji{~e, namenjeno za poslovno
dejavnost I. kategorije 90
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{tevilo to~k
– stavbno zemlji{~e, namenjeno za poslovno

dejavnost II. kategorije 70
– stavbno zemlji{~e namenjeno za

dru‘bene dejavnosti ne glede na kategorizacijo 30
b) Komunalna opremljenost zemlji{~a:
– pristop po sodobno urejeni cesti 10
– pristop po makadamski cesti 2
– mo‘en priklju~ek na javno kanalizacijo 4
– mo‘en priklju~ek na elektri~no omre‘je 2
– mo‘en priklju~ek na vodovodno omre‘je 3
– mo‘en priklju~ek na plin 3
– javna razsvetljava dostopne javne ceste 5
– zelene povr{ine ob stavbi 2
– mo‘en priklju~ek na industrijsko tirno mre‘o 45
c) Za smotrnost uporabe zemlji{~a se {tevilo

to~k pod
a) in b) tega ~lena zni‘a za odstotke: %
– pri stavbah z enim stanovanjem za -
– pri stavbah z dvema do {tirimi stanovanji za 5
– pri stavbah s petimi do desetimi stanovanji za 10
– pri stavbah z enajstimi do tridesetimi

stanovanji za 15
– pri stavbah z enaintridesetimi in ve~

stanovanji za 20
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni

prostori, je {teti vsakih 50 m² koristne poslovne povr{ine za
eno stanovanje.

d) Za starost stanovanjske stavbe se {tevilo to~k pod a)
in b) tega ~lena zni‘a za odstotke: %

– za stavbe, zgrajene po letu 1920 -
– za stavbe, zgrajene od leta 1900 do 1920 5
– za stavbe, zgrajene od leta 1860 do 1900 10
– za stavbe, zgrajene pred letom 1860 20

10. ~len
Za dolo~itev vrednosti to~ke je potrebno ugotoviti stro-

{ke, ki jih srednjero~ni plan urejanja stavbnega zemlji{~a
predvideva za graditev omre‘ja komunalnih objektov in na-
prav ter skupno {tevilo to~k na obmo~ju, kjer se pla~uje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a.

Vrednost to~ke valorizira vsako leto Ob~inski svet ob~i-
ne Sevnica skladno z letnim planom urejanja stavbnih zem-
lji{~ in indeksom rasti cen na drobno.

11. ~len
Vrednost to~ke zna{a 0,1065 SIT.

12. ~len
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a dolo~i za-

vezancu Oddelek za okolje in prostor Ob~ine Sevnica.
Za odmero in pobiranje nadomestila za uporabo stavb-

nega zemlji{~a, kakor tudi za vso drugo dejavnost v zvezi s
tem je pristojna Republi{ka uprava za javne prihodke, enota
v Sevnici.

Odlo~ba o odmeri nadomestila, katero izda organ iz
prej{njega odstavka, je stalna in se lahko spremeni le, ~e se
spremenijo predpisi, ~e pride do sprememb na stavbnem
zemlji{~u, ali ~e se spremeni vrednost to~ke.

13. ~len
Podatke za odmero nadomestila, ki so sestavljeni iz

podatkov o stavbnih zemlji{~ih, kot jih dolo~ata 4. in 6. ~len

tega odloka in podatkov o stopnji komunalne opremljenosti,
sporo~ijo Oddelku za okolje in prostor Ob~ine Sevnica Kra-
jevne skupnosti Bo{tanj, Loka, Blanca, Krmelj, Sevnica in
Tr‘i{~e in sicer do 31. decembra za naslednje leto.

14. ~len
Kakr{nekoli spremembe mora zavezanec prijaviti naj-

kasneje v tridesetih dneh po tem, ko nastanejo.
^e nastane sprememba med letom, se ta upo{teva od 1.

v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je spre-
memba nastala.

II. KAZENSKA DOLO^BA

15. ~len
V primeru, da posameznik kot zavezanec ne prijavi

svoje obveznosti ali je ne prijavi s to~nimi podatki, se kaznu-
je z denarno kaznijo 30.000 SIT.

^e obrtnik ali samostojni podjetnik ne prijavi svoje
obveznosti, se kaznuje z denarno kaznijo 50.000 SIT.

^e gospodarska dru‘ba ne prijavi svoje obveznosti, se
kaznuje z denarno kaznijo 100.000 SIT.

^e kak{na druga pravna oseba ne izpolni svoje obvez-
nosti, se kaznuje z denarno kaznijo 80.000 SIT.

III. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

16. ~len
Zavezanec mora na obmo~jih, kjer se nadomestilo za

uporabo stavbnega zemlji{~a na novo uvaja, zazidano in ne-
zazidano stavbno zemlji{~e, kot ga dolo~a 7. ~len tega odlo-
ka, prijaviti v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka kra-
jevni skupnosti, na obmo~ju katere se stavba nahaja.

Na obmo~jih, kjer je nadomestilo za uporabo stavbnega
zemlji{~a ‘e uvedeno, morajo zavezanci po tem odloku Od-
delku za okolje in prostor prijaviti v tridesetih dneh vse
spremembe, ki so nastale po 31. 12. 1985.

17. ~len
Do posredovanja podatkov iz 13. in 14. ~lena tega odlo-

ka se za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a
uporabljajo podatki, ki so bili podlaga za odmero nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemlji{~a po odloku o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemlji{~a (Uradni list SRS, {t. 43/85,
7/88 in 43/88).

18. ~len
Ko za~ne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nado-

mestilu za uporabo stavbnih zemlji{~ (Uradni list SRS, {t.
43/85, 7/88 in 43/88).

19. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 46200-0038/95
Sevnica, dne 27. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sevnica

Martin Nov{ak, dipl. in‘. l. r.
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2764.

Na podlagi 1. in 4. ~lena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, {t. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, {t.
18/91) in 22. ~lena statuta Ob~ine Sevnica (Uradni list RS, {t.
23/95) je Ob~inski svet ob~ine Sevnica na seji dne 27. 9.
1995 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v ob~ini Sevnica

1. ~len
Ta odlok predpisuje vrste in vi{ine komunalnih taks na

obmo~ju Ob~ine Sevnica.

2. ~len
Komunalne takse na obmo~ju Ob~ine Sevnica so pred-

pisane:
1. za reklamne napise, ki so postavljeni, pritrjeni ali

kako druga~e ozna~eni izven dolo~enih plakatnih mest na
obmo~ju Ob~ine Sevnica in za vitrine, v katerih se blago ali
dejavnost predstavlja zunaj poslovnega prostora;

2. za za~asno uporabo javnega prostora (kioski, stojni-
ce, cirkus, ipd.;

3. za za~asno uporabo javnega plo~nika;
4. za za~asno uporabo trgov in drugih javnih povr{in,

razen plo~nikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje raz-
stav in drugih zabavnih prireditev;

5. za parkiranje tovornjakov na parkiri{~u, namenjenem
za parkiranje tovornih vozil;

6. za uporabo glasbenih avtomatov in drugih igralnih
sredstev v javnih lokalih.

3. ~len
Vi{ina komunalnih taks za posamezne taksne predmete

oziroma storitve in taksne oprostitve so dolo~ene v taksni
tarifi v to~kah, ki so sestavni del tega odloka.

4. ~len
Vrednost to~ke zna{a 5 SIT.
Vrednost to~ke se usklajuje z gibanjem rasti drobnopro-

dajnih cen.
Ob~inski svet lahko v primerih, ko gre za {ir{i dru‘beni

interes poleg oprostitev iz tarife komunalnih taks tega odloka
oprosti posameznega taksnega zavezanca pla~ila komunalne
takse.

5. ~len
Taksni zavezanci so pravne osebe, samostojni podjetni-

ki, dru{tva in druge organizacije ter njihove odgovorne ose-
be, ki uporabljajo predmete in storitve, za katere se pla~ujejo
komunalne takse.

6. ~len
Komunalne takse pla~ujejo zavezanci po pogojih izda-

nega dovoljenja oddelka za okolje in prostor Ob~ine Sevnica.
Pred izdajo dovoljenja oddelek za okolje in prostor pridobi
mnenje upravljalca javnih povr{in (javne slu‘be).

7. ~len
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa dolo~ena v

letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predme-
ta oziroma pri~etka uporabe. Preneha pa s potekom meseca v
katerem je zavezanec obvestil oddelek za okolje in prostor
Ob~ine Sevnica o odstranitvi taksnega predmeta oziroma
prenehanja njegove uporabe.

V primerih, ko je taksa dolo~ena v enkratnem ali dnev-
nem znesku, je taksni zavezanec dol‘an pred namestitvijo
oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti Oddelek
za okolje in prostor Ob~ine Sevnica ali osebo, ki jo oddelek
za to pooblasti.

8. ~len
Taksni zavezanec iz tar. {t. 1, 2, 3 in 4 pla~a prvo

komunalno takso pred izdajo dovoljenja za uporabo predme-
tov oziroma sredstev, za katere se pla~a komunalna taksa.

Taksni zavezanec iz tar. {t. 5 pla~a komunalno takso po
odjavi pri upravljalcu parkiri{~a.

Taksni zavezanec iz tar. {t. 6 je dol‘an oddelku za
okolje in prostor Ob~ine Sevnica prijaviti nastanek taksne
obveznosti v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka oziroma
pri~etka uporabe predmetov in storitev.

9. ~len
Taksni zavezanci, ki nimajo dovoljenja za uporabo pred-

metov oziroma storitev iz tar. {t. 1, si morajo dovoljenje
oddelka za okolje in prostor Ob~ine Sevnica pridobiti najka-
sneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka. Uskladitev
s pogoji izdanega dovoljenja mora zavezanec opraviti najka-
sneje v {tirih mesecih po izdaji.

10. ~len
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in opis

predmeta oziroma storitve ter vsa dejstva in okoli{~ine, ki so
pomembne za dolo~itev vi{ine komunalne takse. Dovoljenje,
v katerem je dolo~ena tudi vi{ina takse, izda oddelek za
okolje in prostor Ob~ine Sevnica.

11. ~len
Prisilna izterjava komunalnih taks in ob~anov se oprav-

lja po zakonu o davkih ob~anov, za pravne osebe pa po
splo{nih predpisih o opravljanju izvr{be denarnih obvezno-
sti.

Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti pla~ana.

Pravica do povrnitve preve~ pla~ane takse zastara v
dveh letih po preteku leta v katerem je bila pla~ana.

12. ~len
Komunalne takse so prihodek prora~una Ob~ine Sev-

nica.

13. ~len
Z denarno kaznijo:
– 30.000 SIT je kaznovana odgovorna oseba,
– 50.000 SIT je kaznovano dru{tvo ali druga organiza-

cija,
– 80.000 SIT je kaznovan samostojni podjetnik,
– 100.000 SIT je kaznovana pravna oseba, ~e ravna v

nasprotju z dolo~ili 7., 8. in 9. ~lena.

14. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja redarska

slu‘ba Ob~ine Sevnica in pristojne in{pekcijske slu‘be.

15. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

komunalnih taksah v ob~ini Sevnica (Uradni list Republike
Slovenije, {t. 25/94 in 28/94).
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16. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 35300-0016/95
Sevnica, dne 27. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sevnica

Martin Nov{ak, dipl. in‘. l. r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tar. {t. 1
1.1. Za reklamne napise in neprometne znake na objektih,

panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali druga~e
ozna~eni na javnih mestih, zna{a letna taksa od m² velikosti

– do 1 m² 2000 to~k
– nad 1 m² do 2 m² 2500 to~k
– nad 2 m² do 3 m² 3000 to~k
– za vsak nadalnji m² do vklju~no 10 m² 500 to~k ve~.
1.2. Za svetlobne reklamne napise velikosti
– do 1 m² 3000 to~k
– nad 1 m² do 2 m² 4000 to~k
– za vsak nadalnji m² 1000 to~k ve~.
1.3. Za reklamne napise, objave in oglase

na transparentih pritrjenih na javnih mestih zna{a
letna taksa

– od m² 5000 to~k.
1.4. Za velike reklamne panoje, postavljene ali pritrjene

na javnih mestih, zna{a letna taksa od ene reklamne povr{ine
panoga

– nad 10 m² do 13 m² 10 000 to~k
– nad 13 m² po 750 to~k za vsak m².
Pojasnila:
Taksni zavezanec je fizi~na ali pravna osseba, ki raz-

stavlja blago oziroma predstavlja svojo dejavnost ali fizi~na
ali pravna oseba, ki izvaja marketing. ^e je vi{ina takse
odvisna od povr{ine, mora v prijavi navesti tudi velikost
taksnega predmeta. Vsak za~eti meter se {teje za polni m².

Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar
je name{~en tako, da je njegova sporo~ilnost usmerjena v
javni prostor (ulice, trgi, kot tudi v javnih lokalih in v objek-
tih dru‘benega pomena), ne glede na lastni{tvo nepremi~nin,
na katerih je taksni predmet name{~en. Taksni zavezanec si
mora za namestitev taksnega predmeta na objekt, ki ni njego-
va last, pridobiti soglasje lastnika objekta.

Takse po tej tar. {t. so opro{~eni reklamni napisi v
zaprtih prostorih (izlo‘bah, avlah ipd.), ki se nana{ajo na
blago, ki ga v teh prostorih prodajajo ali na dejavnost, ki se v
zgradbi odvija.

Takse po tej tar. {t. se ne pla~ujejo za napise firm na
zgradbah, ki so po zakonu ali odloku ob~ine obvezni, ter za
znak usmerjevalne vsebine, ki se postavlja pred priklju~kom
ceste k pravni osebi.

Pla~ila komunalne takse po tej tar. {t. so opro{~ene
organizacije humanitarnih dejavnosti.

Tar. {t. 2
Za uporabo javnega prostora za za~asne namene zna{a

komunalna taksa dnevno od m² zasedene javne povr{ine:
2.1. - za kioske za prodajo pija~e, hrane,

sadja in zelenjave 20 to~k
2.2. - za kioske za prodajo ~asopisov, knjig,

spominkov, cvetja, obrtnih in drugih izdelkov 10 to~k

2.3. - za stojnice za prodajo pija~, hrane,
sadja in zelenjave 15 to~k

2.4. - za stojnice za prodajo ~asopisov,
knjig, spominkov, cvetja, obrtnih in drugih
izdelkov 10 to~k

2.5. - za cirkuse in zabavne parke 1 to~ka
2.6. - za gradbi{~a, prekope in druge

za~asne namene 4 to~ke.

Pojasnilo:
Taksa za uporabo javnih povr{in se ne pla~a:
– za namene gradbi{~a, prekopov in drugih za~asnih

namenov, ~e so investitor ob~inske javne slu‘be,
– za uporabo javnega prostora na organiziranih tr‘ni-

cah, ki so v upravljanju javnega podjetja.
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne povr-

{ine ali predlagatelj oziroma fizi~na ali pravna oseba, ki javni
prostor uporablja.

Tar. {t. 3
3.1. Za uporabo plo~nika ali druge javne povr{ine pred

poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turisti~ne dejav-
nosti ter za razstavljanje ali reklamiranje blaga, ki ga v po-
slovnih prostorih prodajajo ter za prodajo blaga ali opravlja-
nje storitev pred poslovnim prostorom, zna{a komunalna taksa
dnevno za vsak zasedeni m² 5 to~k.

Tar. {t. 4
4.1. Za uporabo trgov in drugih javnih povr{in (razen

plo~nikov) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in
drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene zna{a
komunalna taksa dnevno za vsak m² 5 to~k.

Tar. {t. 5.
Za uporabo parkiri{~a, namenjenega za parkiranje to-

vornih vozil, zna{a komunalna taksa dnevno za tovorno vozi-
lo 100 to~k, za prikolice pa 80 to~k.

Pojasnilo (za tar. {t. 3, 4, 5.): taksni zavezanec je vsako-
kratni uporabnik javne povr{ine.

Tar. {t. 6
5.1. Za uporabo vsakega glasbenega

avtomata v javnih lokalih se pla~a letno taksa 4000 to~k.
5.2. Za uporabo igralnih sredstev v

javnih lokalih se pla~a letna taksa:
– za elektronski igralni avtomat 5000 to~k
– za biljard (navadni in avtomatski) 3500 to~k
– za druga igralna sredstva 250 to~k.

Pojasnilo:
Taksni zavezanec so pravne in fizi~ne osebe opravljanja

dejavnosti. Med glasbene avtomate po tej tar. {t. se ne {tejejo
v javnih lokalih name{~eni radijski ali televizijski sprejem-
niki.

Za igralne avtomate po tem odloku se ne {tejejo igralni
avtomati na katerih je mo‘no zadeti dobitek ob vpla~ilu
dolo~enega zneska. Ti so zajeti v zakonu, ki ureja pla~evanje
posebne takse na igralne avtomate.

Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, no~ni lokali, obrati dru‘bene prehrane, bifeji, itd.),
kot tudi tem lokalom pripadajo~i vrtovi, terase in drugi pro-
stori, v katerih se zadr‘ujejo gostje.

Za vsa druga igralna sredstva se {tejejo naprave, kot so
razni stenski avtomati, namizni nogometi, ko{arke, pikada in
podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in na~ina pla~ev-
ganja uporabe teh sredstev.

Taksa se ne pla~a za uporabo balini{~ in keglji{~.
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SLOVENJ GRADEC

2765.

Na podlagi 8. ~lena statuta Mestne ob~ine Slovenj Gra-
dec in 105. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih (Uradni list
SRS, {t. 17/86 in Uradni list RS, {t. 9/90 in 5/91) je Svet
Mestne ob~ine Slovenj Gradec na seji dne 27. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka na obmo~ju

Mestne ob~ine Slovenj Gradec

1. ~len
S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek za

izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemlji{~ih v
delih k.o. Zgornji Razbor, Spodnji Razbor, Dobrava pri
[martnem, Gra{ka Gora, Gradi{~e, Golavabuka, Podgorje,
Radu{e, Sele, Stari trg, Vrhe in [miklav‘.

2. ~len
Agromelioracijsko obmo~je iz 1. ~lena tega odloka ob-

sega 127,60 ha. Meje obmo~ja so vrisane v preglednih kata-
strskih na~rtih v merilu 1:5000. Pregledni katastrski na~rti in
seznam parcel so sestavni del odloka in so na vpogled v
prostorih Mestne ob~ine Slovenj Gradec.

3. ~len
Zemlji{~a na agromelioracijskem obmo~ju bodo po iz-

vedenih delih v dru‘benem planu Ob~ine Slovenj Gradec
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Agromelioracija
zemlji{~ je v skladu s srednjero~nim dru‘benim planom Ob-
~ine Slovenj Gradec za obdobje 1986 do 1990.

4. ~len
Agromelioracija obsega odstranjevanje kamenja, grmov-

ja, izravnavo terena, urejanje poti, zalo‘no gnojenje, doseja-
vanje travno deteljnih me{anic in sanacije izvirov na pa{ni-
kih.

5. ~len
Dela se bodo izvajala po terminskem planu, ki ga bo

potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije.

6. ~len
Investitor del za izvedbo agromelioracije je Kmetijsko

gozdarska zadruga Ledina Slovenj Gradec. Investitor zagoto-
vi del sredstev od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, ostalo pa je udele‘ba lastni-
kov oziroma imetnikov pravice uporabe zemlji{~.

7. ~len
Lastniki in uporabniki zemlji{~ na agromelioracijskem

obmo~ju so dol‘ni posekati in odstraniti drevesno in grmov-
no zarast ter uporabljati zemlji{~e v skladu z investicijskim
programom izvedbe agromelioracije. ̂ e lastnik oziroma upo-
rabnik kmetijskega zemlji{~a ne izvede potrebnih agromelio-
racijsih del v roku, dolo~enim s programom, odredi upravni
organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. ~lenom zakona
o kmetijskih zemlji{~ih izvedbo potrebnih ukrepov na stro{-
ke lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemlji{~a.

8. ~len
Kultura in na~in rabe melioracijskih zemlji{~ mora us-

trezati kvaliteti zemlji{~ po izvedbi agromelioracij.
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemlji{~ so pri rabi

teh zemlji{~ vezani na dolo~be sprejetega proizvodnega pro-
grama.

9. ~len
Lastniki zemlji{~ oziroma imetniki pravice uporabe zem-

lji{~ so po kon~ani melioraciji dol‘ni sami vzdr‘evati urejene
pa{nike in jih varovati pred zara{~anjem.

10. ~len
Nadzor nad izvanjanjem tega odloka opravlja pristojna

in{pekcijska slu‘ba za kmetijstvo.

11. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 32100/006/95
Slovenj Gradec, dne 27. septembra 1995.

Predsednik
Sveta Mestne ob~ine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

2766.

Na podlagi drugega odstavka 51. ~lena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t.
18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90 in 18/93) in
na podlagi 16. ~lena statuta Mestne ob~ine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, {t. 41/95) je Svet Mestne ob~ine Slovenj
Gradec na 10. seji dne 27. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o dolo~itvi pomo‘nih

objektov za potrebe ob~anov in njihovih dru‘in, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

1. ~len
Spremeni se 1. ~len navedenega odloka, tako, da se

dodata alinei:
– mali rezervoar za TNP (teko~i naftni plin) do vsebine

2000 kg;
– majhna kontejnerska skladi{~a za TNP do velikosti

2×100 jeklenk a = 10 kg

2. ~len
Spremeni in dopolni se 9. ~len, ki se po novem glasi:
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna urbanisti~na

in{pekcija, pri malih rezervoarjih in pri kontejnerskih skla-
di{~ih, za teko~i naftni plin pa pristojna in{pekcija za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre~ami Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije, In{pektorat RS, izpostava Slovenj Gra-
dec, ki ugotavlja skladnost postavitve objekta z dolo~ili pra-
vilnika o uteko~injenem naftnem plinu (Uradni list RS, {t.
22/91).
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3. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 013-4/95
Slovenj Gradec, dne 27. septembra 1995.

Predsednik
Sveta Mestne ob~ine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

2767.

Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 2/94 in 33/94) in 85. ~lena statuta Ob~ine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, {t. 34/95)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na obmo~ju

Ob~ine Slovenske Konjice

1. ~len
Redne volitve v svete Krajevne skupnosti Bezina, Ve{e-

nik-Brdo, Dobrava-Gabrovlje, Sp. Gru{ovje, Slovenske Ko-
njice, Ze~e, Konji{ka vas, [pitali~, Sojek-Kamna gora, Pole-
ne, Tepanje, Dra‘a vas, Lo~e, Zbelovo, @i~e in Jernej, so v
nedeljo, 17. decembra 1995.

2. ~len
Za dan razpisa volitev, s katerim za~nejo te~i roki za

volilna opravila, se {teje 17. oktober 1995.

3. ~len
Za izvedbo volitev skrbi ob~inska volilna komisija in

volilne komisije v krajevnih skupnostih.

[t. 008-901/95-9001
Slovenske Konjice, dne 10. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

2. ~len
Ob~ina Škofljica je temeljna lokalna samoupravna skup-

nost ob~anov.
Obmo~je Ob~ine Škofljica dolo~a zakon o ustanovitvi

ob~in ter dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60 z
dne 3. 10. 1994)

3. ~len
Sede‘ ob~ine je na Škofljici, Šmarska cesta 3.
Ob~ina ima za~asni pe~at okrogle oblike, premera

27 mm z dvojno zunanjo kro‘nico. V sredini ‘iga je z linijo
izrisana kro‘nica, ki jo na treh petinah prekinja horizontalna
daljica, ki z njo tvori nov grafi~ni lik. V notranjosti tega lika
je silhueta {kofovske kape, v njej pa obris (outline) {tiri
peresne deteljice, ki ponazarja {tiri krajevne skupnosti, ki
tvorijo novo ob~ino. V zgornji polovici kolobarja je izpis
OB^INA ŠKOFLJICA v verzalkah. Pod horizontalno dalji-
co pa izpis ŠKOFLJICA, pod njim pa zaporedna {tevilka 1,
oziroma 2. V ~asu do sprejema statuta ob~ine bo imela ob~i-
na dva ‘iga.

4. ~len
Ob~ina Škofljica je pravni naslednik ustreznega dela

premo‘enja ter ustreznega dela vseh pravic in obveznosti
dosedanje ob~ine Ljubljana Vi~-Rudnik in dosedanjega Me-
sta Ljubljana, ki vklju~uje tudi finan~ne in druge sklade
ob~ine in mesta.

Ob~ina Škofljica z ustreznim delom vstopi v ustanovi-
teljske pravice na javnih zavodih, javnih gospodarskih zavo-
dih in javnih podjetjih, ki sta jih izvr{evali dosedanja ob~ina
Ljubljana Vi~-Rudnik ter dosedanje Mesto Ljubljana. Ob~i-
na Škofljica pridobi tudi ustrezen dele‘ kapitala v strukturi
kapitala tistih gospodarskih dru‘b, v katerih sta imela svoj
kapitalski dele‘ dosedanja ob~ina Ljubljana Vi~-Rudnik ter
dosedanje Mesto Ljubljana.

V skladu s 100. ~lenom zakona o lokalni samoupravi
Ob~ina Škofljica uredi razmerja v zvezi s premo‘enjem ter
pravicami in obveznostmi iz prej{njih odstavkov tega ~lena z
dosedanjo ob~ino Ljubljana Vi~-Rudnik in Mestom Ljublja-
na, ob~ino Grosuplje in novonastalima ob~inama Ig in Velike
La{~e.

Pogajanja o delitvi in prenosu premo‘enja vodi ‘upan,
ki o poteku poro~a svetu.

5. ~len
Ob~ina Škofljica je konstituirana potem, ko se na prvi

seji konstituira svet ob~ine.
Z dnem konstituiranja Ob~ine Škofljica prenehajo na

njenem obmo~ju vsa pooblastila organov in funkcionarjev
prej{nje ob~ine Ljubljana Vi~-Rudnik in Mesta Ljubljana,
hkrati pa se za ob~inske upravne organe prej{nje ob~ine ter
za upravne organe prej{njega Mesta Ljubljana v smislu 104.
~lena zakona o upravi prenehajo uporabljati dolo~be zakona
o sistemu dr‘avne uprave in o Izvr{nem svetu Skup{~ine SR
Slovenije ter republi{kih upravnih organih na obmo~ju ob~ine.

6. ~len
Ob~ina Škofljica (v nadaljevanju “ob~ina”) na svojem

obmo~ju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Polega zadev lokalnega pomena, ki so dolo~ene z 21.

~lenom zakona o lokalni samoupravi ter dolo~bami drugih
zakonov, opravlja ob~ina {e naslednje lokalne zadeve javne-
ga pomena:

– odlo~anje o rabi prostora v ob~ini, ki vklju~uje tudi
pripravo in sprejem prostorskih planskih aktov;

– odlo~anje o posegih v prostor lokalnega pomena.
Dokler zakon ne dolo~i, kateri so posegi v prostor lokal-

nega pomena, se {tejejo za take posege v prostor tisti, ki so

[KOFLJICA

2768.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine [koflji-
ca na 1. seji dne 28. 12. 1994 sprejel

Z A ^ A S N I   S T A T U T A R N I   S K L E P
Ob~ine [kofljice

1. ~len
Ta za~asni statutarni akt ureja najpomembnej{a vpra{a-

nja konstituiranja Ob~ine Škofljica in organizacije ter delo-
vanja njenih organov do sprejema statuta.
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po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v
pristojnosti dosedanje ob~ine.

7. ~len
Organa ob~ine sta:
– svet ob~ine
– ‘upan.

8. ~len
Svet ob~ine je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini s pri-

stojnostjo, kot jo dolo~a zakon o lokalni samoupravi in ta
statutarni akt.

Poleg nalog, dolo~enih z zakonom, opravlja svet {e
naslednje naloge:

– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih za-
vodov ter javnih podjetij za opravljanje lokalnih gospodar-
skih javnih slu‘b;

– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s podro~ja
dru‘benih javnih slu‘b;

– izvr{uje ustanoviteljske pravice prej{nje ob~ine in me-
sta glede organizacij iz prej{njih dveh alinei v skladu z zako-
nom o gospodarskih javnih slu‘bah in zakonom o zavodih;

– na osnovi razpisov podeljuje koncesije za izvedbo
storitvenih dejavnosti, za katere niso ustanovljene javne slu‘-
be, oziroma je racionalneje s koncesijo predati izvedbo del
zasebnih ali javnim podjetjem;

– razpisuje javna dela.
Razpisane pogoje opredeljuje ob~inska uprava, spreje-

ma pa jih svet.
Izbor koncesionarja ali izvajalca, na predlog ‘upana ali

tajnika, sprejema svet.

9. ~len
Svet lahko imenuje komisije in druga za~asna ali stalna

delovna telesa za pripravo aktov in drugih gradiv za svet.
^lani teh teles so lahko tudi osebe, ki niso ~lani sveta.

Delovna telesa vodi ~lan sveta, ki ga imenuje svet.
Delo sveta ob~ine vodi predsednik sveta, ki ga izvoli

svet izmed svojih ~lanov.
@upan in tajnik ob~ine ne moreta biti ~lana ob~inskega

sveta.
Na~in dela sveta ureja poslovnik sveta. Do sprejema

poslovnika sveta ureja vpra{anja njegovega delovanja za~a-
sni poslovnik, ki ga svet sprejme na prvi seji.

Svet je konstituiran, ko sprejme za~asni poslovnik in
izvoli predsednika sveta.

Ob~inski svet ima sekretarja, ki opravlja strokovne na-
loge v zvezi s pripravo sej in delovanjem sveta. Pri opravlja-
nju njegovih nalog mora sekretarju sveta pomagati ob~inska
uprava.

10. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, dolo~enih z

zakonom o lokalni samoupravi, ima ‘upan {e naslednje funkcije:
– skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una in je zanj

odgovoren;
– skrbi za upravljanje z ob~inskim premo‘enjem;
– o vseh dejanjih, ki imajo za posledico spremembo

gmotnega in premo‘enjskega stanja ob~ine, mora ‘upan pri-
dobiti soglasje sveta.

11. ~len
Ob~ina ima ob~insko upravo, ki je strokovna slu‘ba

ob~ine.
Ob~inska uprava opravlja vse strokovne in upravne na-

loge iz pristojnosti ob~ine ter vse naloge za potrebe ob~in-
skih organov.

Organizacijo in delovanje podro~je ob~inske uprave ure-
ja za~asni akt o organizaciji ob~inske uprave, ki ga na pred-
log ‘upana sprejme svet.

Akt iz prej{njega odstavka ureja notranjo organizacijo
ter polo‘aj zaposlenih v upravi, v skladu z zakonom.

Ob~insko upravo praviloma vodi ‘upan, ki odgovarja za
delo uprave svetu.

Za vodenje ob~inske uprave lahko ‘upan pooblasti taj-
nika, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet. Tajnik
odgovarja za delo celotne uprave ‘upanu in svetu.

12. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja zaposleni v upravi, ki

jih imenuje oziroma zaposli ‘upan v skladu z za~asnim na~r-
tom delovnih mest ob~inske uprave.

@upan lahko pooblasti za odlo~anje v zvezi z delovnim
razmerjem zaposlenih tajnika ob~ine.

Za~asni na~rt delovnih mest ob~inske uprave sprejme
ob~inski svet na predlog ‘upana.

Do sprejetja statuta opravljajo naloge ob~inske uprave
za~asna skupna uprava ob~in Velike La{~e, Horjul-Dobrova-
Polhov Gradec, Ig, Brezovica in Škofljica, ki jo sestavljajo
delavci dosedanje ob~ine Ljubljana Vi~-Rudnik, ki v skladu
z zakonom o financiranju ob~in nadaljujejo z delom v ob~in-
ski upravi.

13. ~len
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti

odlo~a tajnik ob~ine, ki lahko za odlo~anje pooblasti zaposle-
nega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za
vodenje upravnega postopka in odlo~anje.

V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prenesene pristoj-
nosti odlo~a ‘upan, ki lahko za odlo~anje pooblasti zaposle-
nega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za
vodenje upravnega postopka in odlo~anje.

V upravnih stvareh na drugi stopnji iz izvirne pristojno-
sti odlo~a ‘upan.

^e tajnik ob~ine ali ‘upan ne izpolnjujeta zakonskih
pogojev za vodenje upravnega postopka, opravlja dejanja v
postopku, do izdaje odlo~be, zaposleni v upravi, ki izpolnjuje
te pogoje.

14. ~len
O izlo~itvi zaposlenega v upravi ob~ine odlo~a ‘upan,

oziroma tajnik ob~ine, ~e ‘upan nanj prenese pooblastilo.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet, ki v tem prime-

ru odlo~i v upravni stvari v tisti zadevi.

15. ~len
Splo{ni akti, ki jih sprejema ob~inski svet, so odloki.
Odloki in drugi splo{ni akti, ki sta jih sprejeli skup{~ina

prej{nje ob~ine Ljubljana Vi~-Rudnik in skup{~ina Mesta
Ljubljana, ostanejo v veljavi na obmo~ju ob~ine Škofljica do
sprejema lastnih odlokov.

Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezen odlok ali
drugi splo{ni akt iz prej{njega odstavka tega ~lena.

Statut prej{nje ob~ine Ljubljana Vi~-Rudnik in statut
Mesta Ljubljana ter njuni odloki o organizaciji in delovnem
podro~ju upravnih organov ter akti o sistemizaciji del in
nalog v teh organih prenehajo veljati.

16. ~len
Do sprejema statua ob~ine delujejo dosedanje krajevne

skupnosti na obmo~jih in s pristojnostmi, dolo~enimi s statu-
tom prej{nje ob~ine Ljubljana Vi~-Rudnik.

Mandat organov teh krajevnih skupnosti se podalj{a do
sprejema statuta ob~ine.
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V ~asu do sprejema statuta ob~ine Škofljica krajevne
skupnosti Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica in @elimlje izvr{u-
jejo vse pogodbene in finan~ne obveznosti s soglasje ‘upana.

17. ~len
Ta akt je sprejet, ko ga z dvetretjinsko ve~ino vseh

~lanov sprejme svet ob~ine.
Ta akt velja do sprejema statuta ob~ine, vendar najve~

tri mesece.
 Predsednik

Ob~inskega sveta
ob~ine [kofljica
Ivan Jordan l. r.

2769.

Na podlagi 15. ~lena za~asnega statutarnega sklepa ob-
~ine Škofljica in 13. ~lena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemlji{~a (Uradni list SRS, {t. 32/86, 46/88, 39/
89) je Ob~inski svet ob~ine Škofljica na 7. seji dne 16. 5.
1995 sprejel

S K L E P
o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a za leto 1995

I
Ugotovi se, da je za obmo~je Ob~ine Škofljica z za~a-

snim statutarnim sklepom podalj{ana veljavnost odloka o
ustanovitvi sklada stavbnih zemlji{~ mesta Ljubljane (Uradni
list SRS, 40/86).

II
Ugotovi se, da je za obmo~je Ob~ine Škofljica s statu-

tarnim sklepom podalj{ana veljavnost odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemlji{~a (Uradni list SRS, {t. 32/86,
46/88 in 39/89).

III
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavb-

nega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Škofljica za leto 1995
zna{a 0,0444 SIT.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in pri~ne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja
1995.

Škofljica, dne 31. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine [kofljica
Ivan Jordan l. r.

2770.

Ob~inski svet ob~ine Škofljica je na 7. seji dne 23. 5.
1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I
S tem sklepom se ukine biv{a pot parc. {t. 2338 – pot v

izmeri 73 m² k. o. Rudnik kot javno dobro.

II
Nepremi~nina iz I. to~ke tega sklepa postane dru‘bena

lastnina v uporabi Ob~ine Škofljica in se prenese iz seznama
I k. o. Rudnik v vl. iste k. o., ki je dru‘bena lastnina v uporabi
Ob~ine Škofljica.

III
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[kofljica, dne 5. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine [kofljica
Ivan Jordan l. r.

[ENTJERNEJ

2771.

Na podlagi 1. in 4. ~lena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, {t. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, {t. 18/91), 25. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni list SRS,
{t. 25/83, 36/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
{t. 10/91) in 73. ~lena statuta Ob~ine [entjernej (Uradni list
RS, {t. 43/95 ) je Ob~inski svet Ob~ine [entjernej na 8. redni
seji dne 25. 9. 1995 po hitrem postopku sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v Ob~ini [entjernej

1. ~len
V Ob~ini [entjernej se predpisuje komunalne takse za

naslednje taksne predmete in storitve:
1. za glasbene avtomate in igralna sredstva v javnih

lokalih;
2. za uporabo javnega plo~nika in javne povr{ine pred

poslovnim prostorom;
3. za uporabo trgov in drugih javnih prostorov (razen

plo~nikov) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in
drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene;

4. za uporabo javnega prostora za za~asne namene (za
stojnice, to~ilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbi{~a, preko-
pe in druge za~asne namene);

5. za vitrine v katerih se razstavlja blago ali predstavlja
dejavnost zunaj poslovne stavbe;

6. za reklamne napise, objave in oglase na panojih,
tablah, displejih ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali druga~e
ozna~eni na javnih mestih.

Komunalne takse se pla~ujejo po tarifi komunalnih taks,
ki je sestavni del tega odloka.

2. ~len
Vi{ina komunalne takse se dolo~i v to~kah, ~e ni v tem

odloku druga~e dolo~eno.
Vrednost to~ke na dan uveljavitve odloka zna{a 8 SIT.
Vrednost to~ke se usklajuje mese~no z gibanjem cen na

drobno v Republiki Sloveniji.
Pri odmeri komunalne takse se vzame kot osnova za

izra~un vrednosti to~ke na dan nastanka taksne obveznosti
oziroma pri komunalnih taksah, ki so dolo~ene z letno tarifo,
vrednost to~ke na dan zapadlosti pla~ila takse.

Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka se pri izra~unu
komunalne takse, ki jo zavezanec ni pla~al vnaprej, uporabi
vrednost to~ke, ki velja v ~asu izdaje odmerne odlo~be.
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3. ~len
Vi{ina taksne obveznosti se dolo~i glede na obmo~je, v

katerem se nahaja taksni predmet oziroma izvaja taksna storitev.
Za potrebe tega odloka se obmo~je ob~ine razdeli na I.

in II. obmo~je.
I. obmo~je obsega:
– obmo~je centra [entjernej,
– obmo~je krajevnih vpadnic, povezovalnih cest.
II. obmo~je obsega
– ostalo obmo~je ob~ine.

4. ~len
^e se taksni predmet ali storitev uporablja nad obse-

gom, za katerega je bila komunalna taksa odmerjena ali
pla~ana, se za prekora~itev zara~una komunalna taksa v 10-
kratni vi{ini komunalne takse, obra~unane po taksni tarifi.

Za uporabo taksnega predmeta ali storitve se lahko s
pogodbo dogovori neposredno pla~ilo, ki pa praviloma ne
more biti ni‘je od vi{ine komunalne takse, dolo~ene s tarifo
komunalnih taks.

5. ~len
Zavezanec za pla~ilo komunalne takse (v nadaljnjem

besedilu: taksni zavezanec) je pravna ali fizi~na oseba, ki ima
poslovne koristi od name{~anja ali uporabe taksnih predme-
tov ali storitev.

Taksni zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik
nepremi~nine, na kateri se nahaja predmet ali izvaja storitev,
za katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa.

V tarifi komunalnih taks je dolo~eno, v katerih primerih
je obra~un, pobiranje in odvod pobrane komunalne takse dol‘-
na zagotoviti fizi~na ali pravna oseba, ki ni taksni zavezanec.

Komunalna taksa za dolo~en taksni predmet ali storitev
se lahko odmeri le enemu taksnemu zavezancu.

6. ~len
Obveznost pla~ila komunalne takse (v nadaljnjem bese-

dilu: taksna obveznost) nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma pri~etka uporabe, preneha pa z dnem pre-
nehanja uporabe, oziroma z dnem, ko je taksni zavezanec
pisno obvestil za komunalne zadeve pristojni ob~inski uprav-
ni organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o preneha-
nju uporabe.

Kadar je za namestitev ali uporabo taksnega predmeta
potrebno dovoljenje po posebnih predpisih, si ga mora taksni
zavezanec pridobiti pred namestitvijo ali uporabo taksnega
predmeta, vendar pridobitev takega dovoljenja ni pogoj za
nastanek taksne obveznosti.

7. ~len
Taksni zavezanec je dol‘an prijaviti nastanek taksne

obveznosti za komunalne zadeve pristojnemu ob~inskemu
upravnemu organu do dneva nastanka taksne obveznosti, ~e
ni v tarifi komunalnih taks druga~e dolo~eno.

Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati po-
datke o taksnem zavezancu ter podatke in dejstva, ki so
potrebna za dolo~itev vi{ine komunalne takse.

Okoli{~ine, da taksni zavezanec taksnega predmeta ali
storitve za~asno ni mogel uporabljati, ne vplivajo na taksno
obveznost.

8. ~len
Komunalna taksa se pla~uje v gotovini vnaprej, ~e ni s

tem odlokom druga~e dolo~eno.
Komunalne takse, za katere je v tarifi komunalnih taks

dolo~ena letna tarifa, pla~ujejo taksni zavezanci polletno vna-
prej in zapadejo v pla~ilo 1. januarja in 1. julija teko~ega leta,
pla~ane pa morajo biti v tridesetih dneh po zapadlosti.

^e je za postavitev ali uporabo dolo~enega taksnega
predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega orga-
na, je potrebno komunalno takso pla~ati pred izdajo soglasja
oziroma dovoljenja. Izvajanje te dolo~be zagotavlja organ, ki
soglasje oziroma dovoljenje izdaja.

9. ~len
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po dolo~-

bah zakona o davkih ob~anov, ~e je taksni zavezanec fizi~na
oseba ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo nepo-
ravnanih obveznosti pravnih oseb, ~e je taksni zavezanec
pravna oseba.

Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti komunalna
taksa pla~ana. Pravica do povrnitve komunalne takse zastara
v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila komunalna
taksa pla~ana.

10. ~len
V primeru neprijavitve taksnega predmeta ali pa zaradi

nepla~evanja komunalne takse, odredi ‘upan, oziroma odde-
lek za komunalne zadeve pristojen v ob~inski upravi, prepre-
~itev nadaljnje uporabe ali prisilno odstranitev taksnega pred-
meta, na stro{ke taksnega zavezanca.

11. ~len
Predmet odmere komunalnih taks po tem odloku so tudi

taksni predmeti in storitve, ki so na dan uveljavitve tega
odloka v uporabi, pa zanje komunalna taksa ni bila pla~ana
ali odmerjena.

Taksni zavezanci so dol‘ni taksne predmete in storitve
iz prvega ~lena prijaviti ob~ini, oziroma oddelku za komu-
nalne zadeve v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka.

12. ~len
Komunalne takse se ne odmerijo:
– za predmete in storitve, ki se uporabljajo izklju~no za

humanitarne namene ter
– v primerih oprostitev, ki so navedene v tarifi komu-

nalnih taks.

13. ~len
Nadzor nad izvajanjem dolo~b tega odloka izvaja za

komunalne zadeve pristojni ob~inski upravni organ.

14. ~len
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje

za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ~e v dolo~enem roku ne prijavi taksnega
predmeta ali storitve, za katerega je predpisano pla~ilo ko-
munalne takse (7. ~len, 11. ~len).

Z denarno kaznijo 5.000 do 10.000 se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki stori prekr-
{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

15. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 012-7/95-123
[entjernej, dne 25. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjernej

Alojz Simon~i~ l. r.
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Tarifa komunalnih taks
k odloku o komunalnih taksah v Ob~ini [entjernej,

sprejet na seji Ob~inskega sveta ob~ine [entjernej dne
25. 9. 1995.

Tarifna {t. 1
1.1. Za uporabo glasbenega avtomata v javnih lokalih

zna{a letna komunalna taksa:
– za vsak glasbeni avtomat 4000 to~k
1.2. Za uporabo igralnega sredstva v javnih

lokalih zna{a letna komunalna taksa:
1.2.1. za biljard (vse vrste) 16000 to~k
1.2.2. za elektronski ali ra~unalni{ki

igralni avtomat 8000 to~k
1.2.3. za druga igralna sredstva 4000 to~k
Pojasnila:
1. Med glasbene avtomate po tarifni postavki 1.1. se ne

{tejejo v javnih lokalih name{~eni radijski in televizijski
sprejemniki.

2. Za druga igralna sredstva se {tejejo naprave kot so
razni stenski avtomati (neelektronski “ro~ni” pikado), namiz-
na igralna sredstva (nogomet, ko{arka, marjanca ipd.) in po-
dobne naprave, ne glede na vrsto pogona in na~in pla~evanja
uporabe teh sredstev.

3. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavraci-
je, menze, bifeji ipd.) kot tudi k tem prostorom pripadajo~i
vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadr‘ujejo gosti.

Javni lokali so tudi dru{tveni prostori, ki so namenjeni
za sestajanje dru{tvenih ~lanov zaradi zabave oziroma razve-
drila.

4. Komunalna taksa se ne pla~a za uporabo {aha, domi-
na, igralnih kart, balini{~a in keglji{~a.

5. Za uporabo igralnih sredstev v dru{tvenih prostorih
brez pridobitve dejavnosti se pla~a polovica predpisane tak-
se.

6. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija,
dru{tvo ali zasebnik, ki ima v svojem ali najetem javnem
lokalu glasbene ali igralne avtomate in igralna sredstva ne
glede na lastni{tvo le-teh.

Tarifna {t. 2
2.1. Za uporabo plo~nika ali druge javne povr{ine pred

poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turisti~ne dejav-
nosti zna{a komunalna taksa dnevno:

I. obmo~je II. obmo~je
– za vsak zasedeni m²: 10 to~k 6 to~k
2.2. Za uporabo plo~nika ali za druge javne povr{ine

pred poslovnimi prostori za razstavljanje ali reklamiranje
blaga, ki ga v poslovnih prostorih prodajajo ter za prodajo
blaga ali opravljanje storitve pred poslovnim prostorom, zna-
{a komunalna taksa dnevno:

I. obmo~je II. obmo~je
– za vsak zasedeni m²: 6 to~k 4 to~ke
Pojasnila:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne

povr{ine ali prireditelj, oziroma fizi~na ali pravna oseba, ki
javni prostor uporablja.

Tarifna {t. 3
3.1. Za uporabo javnih povr{in za razstavljanje predme-

tov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za go-
spodarske namene, zna{a komunalna taksa dnevno:

I. obmo~je II. obmo~je
– za vsak zasedeni m²: 15 to~k 5 to~k

3.2. Za uporabo javnih povr{in za za~asne namene zna-
{a komunalna taksa dnevno od m² zasedene javne povr{ine:

Dejavnost I. obmo~je II. obmo~je
3.2.1. za kioske za prodajo
pija~e, hrane, sadja in zelenjave 20 to~k 15 to~k
3.2.2. za kioske za prodajo
~asopisov, knjig, spominkov,
cvetja, obrtnih in drugih
izdelkov 10 to~k 8 to~k
3.2.3. za stojnice za prodajo
pija~, hrane sadja in zelenjave 15 to~k 10 to~k
3.2.4. za stojnice za prodajo
~asopisov, knjig, spominkov,
cvetja, obrtnih in drugih
izdelkov 10 to~k 6 to~k
3.2.5. za cirkuse in zabavne
parke 4 to~ke 4 to~ke
3.2.6. za gradbi{~a, prekope
in druge za~asne namene 6 to~k 3 to~ke

Pojasnila:
1. Za zasedeno povr{ino se {teje vsa povr{ina, na kateri

je, zaradi uporabe za namene, navedene v tarifni {t. 3, za~a-
sno njena javna raba omejena ali izklju~ena.

2. Pri kioskih in stojnicah se {teje za zasedeno povr{ino
vsa povr{ina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razme-
{~eno robo in opremo, pove~ana za 1 m na vse strani od
zaokro‘enega roba tako zasedene javne povr{ine.

3. Taksa za uporabo javnih povr{in se ne pla~a:
– za namene gradbi{~a, prekopov in drugih za~asnih

namenov, ~e je investitor ob~ina ali krajevna skupnost;
– za uporabo javnega prostora na organiziranih tr‘ni-

cah, ki so v upravljanju ob~ine;
– za uporabo javne povr{ine, za katero je uporaba in

pla~ilo urejeno s pogodbo, sklenjeno za komunalne zadeve
pristojnim upravnim organom, ~e je v pogodbi to izrecno
navedeno.

4. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne
povr{ine ali prireditelj oziroma fizi~na ali pravna oseba, ki
javni prostor uporablja.

Tarifna {t. 4
4.1. Za vitrine ali panoje v, oziroma, na katerih se

razstavlja blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stav-
be, zna{a komunalna taksa dnevno:

I. obmo~je II. obmo~je
– za vsak m² razstavne povr{ine 6 to~k 3 to~ke
Pojasnila:
1. Takse po tej tarifni {tevilki so opro{~ene organizacije

s podro~ij {portne, kulturne in humanitarne dejavnosti in
dru{tva.

2. Taksni zavezanec je fizi~na ali pravna oseba, ki raz-
stavlja blago oziroma predstavlja svojo dejavnost ali fizi~na
ali pravna oseba, ki izvaja marketing.

Tarifna {t. 5
5.1 Za reklamne napise, objave in oglase (na objektih,

panojih, tablah ipd.), ki so postavljeni, pritrjeni ali druga~e
ozna~eni na javnih mestih, zna{a letna taksa od m²:

Velikost I. obmo~je II. obmo~je
– do 2 m² 3000 to~k 2000 to~k
– od 2 do 5 m² 2000 to~k 1400 to~k
– nad 5 m² 1000 to~k 700 to~k
5.2. Za reklamne napise, objave in oglase na transparen-

tih, pritrjenih na javnih mestih zna{a letna taksa:

 I. obmo~je II. obmo~je
– od m² 6000 to~k 4000 to~k
5.3. Za velike reklamne panoje, postavljene ali pritrjene

na javnih mestih, zna{a letna taksa od ene reklamne povr{ine
panoja:
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Velikost I. obmo~je II. obmo~je
– do 13 m² 20000 to~k 10000 to~k
– nad 13 m² po 1500 to~k/m² po 750 to~k/m²

5.4. Za plakate in reklame, izobe{ene ali pritrjene na
javnih mestih, od vsakega izvoda

– velikost formata A2 in ve~jih 5 to~k na dan
– velikost formata od A5 do A2 1 to~ka na dan
Pojasnila:
1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu,

kadar je name{~en tako, da je njegova sporo~ilnost usmerje-
na navzven, v odprt prostor, ne glede na lastni{tvo nepremi~-
nin, na katerih je taksni predmet name{~en.

2. Takse iz te tarifne {tevilke so opro{~ene humanitarne
organizacije in dobrodelna dru{tva v zvezi z opravljanjem
njihove dejavnosti in akcij, ter kulturne in {portne organiza-
cije in dru{tva pri obve{~anju javnosti o svojem delovanju in
kulturnih oziroma {portnih prireditvah.

3. Taksa iz te tarifne {tevilke se ne pla~uje za napise
firm, ki so po zakonu ali odloku ob~inskega sveta obvezni,
ter ne za enotno zasnovane in name{~ene usmerjevalne napi-
se tipske velikosti (bele tablice 0,25 × 1,50 m).

4. Takse po tej tarifni {tevilki so opro{~eni reklamni
napisi v zaprtih prostorih (izlo‘bah, avlah ipd.), ki se nana{a-
jo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo, ali na dejavnost,
ki se v zgradbi odvija.

5. V primeru, da je na zgradbi ali v obmo~ju vhoda v
kompleks ve~ napisov oziroma ozna~b firme, se takse ne
pla~a od ene ozna~be, nadaljne ozna~be pa se {tejejo kot
reklamni napisi.

6. Kot povr{ino taksnega predmeta iz tarifne postavke
5.1. {tejemo celotno povr{ino reklamnega sporo~ila oziroma
povr{ino pravokotnika, ki zaobjame vse dele reklamnega
sporo~ila.

7. Taksni zavezanec je podjetje, druga organizacija,
dru{tvo ali posameznik, ~igar dejavnost oziroma prireditve se
reklamira, ali fizi~na ali pravna oseba, ki izvaja marketing.

3. ~len
Sredstva za program ohranjanja in razvoja kmetijstva se

vodijo na posebni partiji ob~inskega prora~una, njihovo vi{i-
no pa dolo~i svet z odlokom o prora~unu za teko~e leto.
Nosilec sredstev za financiranje programa je odbor za gospo-
darstvo Ob~ine Videm.

4. ~len
Za uresni~evanje ciljev razvoja kmetijstva Ob~ine Vi-

dem se finan~na sredstva usmerjajo v:
– pospe{evanje strukturnih sprememb in usmerjanje raz-

vojnonalo‘bene dejavnosti v kmetijstvo ter ustvarjanje eko-
nomsko stabilnih gospodarskih enot,

– ve~anje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejav-
nosti,

– uvajanje kakovostnej{ih semen, sadik, plemenskih ‘i-
vali ter tehnologije,

– ohranitev, varstvo, razumno in optimalno rabo kme-
stijskih zemlji{~ ter ohranjanje poseljenosti,

– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovne-
ga izpopolnjevanja,

– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upo{tevanjem
obmo~ij s te‘avnej{imi pridelovalnimi razmerami za kmetijs-
tvo (Haloze)

– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva ter ob-
likovanje in utrjevanje identitete Ob~ine Videm.

Prednost pri izvajanju ciljev razvoja kmetijstva in us-
merjanja sredstev za intervencije v kmetijstvo dolo~i Odbor
za gospodarstvo Ob~ine Videm.

5. ~len
Upravi~enci do interventnih sredstev so pravne in fizi~-

ne osebe – dr‘avljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo hrane in imajo stalno prebivali{~e oziroma sede‘
v Ob~ini Videm ter bodo sredstva investirale v Ob~ini Vi-
dem.

6. ~len
Sredstva za intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo kot:

podpore, regresi, premije.

7. ~len
Upravi~enci uveljavljajo intervencijska sredstva na os-

novi in pod pogoji, dolo~enimi z nate~aji, razpisi in javnimi
objavami Ob~ine Videm, ki morajo vsebovati:

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– vi{ino razpisnih sredstev,
– rok za vlo‘itev vlog, ki ne sme biti kraj{i od 20 dni od

dneva objave.

8. ~len
Upravi~enost zahtevka in oceno programa pripravi kme-

tijska svetovalna slu‘ba pri OZV@ Ptuj in predlog potrdi
Odbor za gospodarstvo ob~ine Videm.

9. ~len
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja pri-

stojni organ Ob~ine Videm.

l0. ~len
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor

dol‘an takoj vrniti sredstva z obrestmi po najvi{ji ban~ni
obrestni meri za nalo‘be za teko~e poslovanje, pove~ani za
50 %.

VIDEM

2772.

Na podlagi 12. in 13. ~lena statuta Ob~ine Videm (Urad-
ni vestnik ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 11/95) in sklepa
Ob~inskega sveta ob~ine Videm sprejetega na seji 12. sep-
tembra 1995 objavlja

P R A V I L N I K
o finan~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, podjetni{tva, malega gospodarstva in

turizma v Ob~ini Videm

I. SPLOŠNE DOLO^BE

l. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ijo pogoji, na~in in kriteriji

za dodelitev sredstev, namenjenih za finan~ne intervencije v
kmetijstvu.

2. ~len
Sredstva za finan~ne intervencije se zagotavljajo:
– iz sredstev prora~una Ob~ine Videm za program ohra-

njanja in razvoja kmetijstva Ob~ine Videm,
– iz drugih virov.
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II. UKREPI

11. ~len
Sredstva so namenjena za:
A 1 @IVINOREJA
A1. 1 NABAVA PLEMENSKE @IVINE – regres
Namen: – vzpodbujanje vzreje in nabave visoko pro-

izvodnih plemenskih telic kombinirane pasme v A kontroli,
– nabava plemenskih svinj in merjascev zaradi {iritve pra-

{i~ereje in izbolj{anja proizvodnosti mesnatih pasem pra{i~ev,
– nabava plemenskih koz, zaradi {iritve kozjereje.
Vi{ina: do l/3 vrednosti plemenske ‘ivali.
Pogoji: potrdilo o poreklu, kakovosti ‘ivali, ra~un in

mnenje kmetijske svetovalne slu‘be ter izpolnjevanje nasled-
njih zahtev

Govedoreja:
– da gre za organiziranje vzreje plemenskih telic na

obmo~ju Haloz
– da gre za najmanj 30 % pove~anje stale‘a krav na

obmo~ju Haloz,
Pra{i~ereja:
– da gre za pove~anje ~rede plemenskih svinj
– da gre za obnovo stale‘a zaradi izlo~anja ‘ivali iz

reprodukcije, pri ~emer {tevilo regresiranih ‘ivali ne sme
presegati ene petine stale‘a,

Drobnica:
– da gre za pove~anje stale‘a najmanj l0 ‘ivali na ob-

mo~ju Haloz in so koze sanskega in srnatega tipa.
A 1.2 PROGRAM PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVE-

NEGA VARSTVA @IVALI, REPRODUKCIJE IN SELEK-
CIJE – podpore, regresi

Namen: – pospe{evanje preventivnega zdravljenja ple-
menskih ‘ivali (po individualno sprejetih projektih),

– regresiranje vzdr‘evanja plemenskih bikov in plemen-
skih ‘rebcev (zahtevku je potrebno prilo‘iti poro~ilo o obse-
gu letnih pripustov),

– razvojne naloge.
A 1.3 PREHRANA @IVALI
Namen: analize krme, kot pomo~ pri izra~unu krmnih

obrokov
Vi{ina: regresiranje v vi{ini do 70 % stro{kov
Pogoj: zahtevek vlaga kmetijska svetovalna slu‘ba, ki

predlo‘i ra~un ter seznam koristnikov s {tevilko vzorca.
A 1.4 KOZJEREJA – podpore, regresi
Namen:
– vzpodbuditev reje koz na primernih obmo~jih Haloz

in ureditev mo‘nosti zbiranja in hlajenja mleka.
Vi{ina: – podpora v vi{ini do 1/3 nabavne vrednosti

hladilnika,
– sofinanciranje umetnega osemenjevanja koz v vi{ini

do 50 % cene osemenitve in do 50 % cene prve ponovne
osemenitve.

A 1.5 ̂ EBELARSTVO – podpora
Namen: vzpodbujati razvoj ~ebelarstva, zaradi bolj{e

oplodnje v sadjarstvu in vinogradni{tvu.
Pogoji: zahtevek vlagajo ~ebelarska dru{tva ali Zveze

~ebelarskih dru{tev.
Zahtevku je potrebno prilo‘iti program dejavnosti na

katerega se zahtevek nana{a.
B 1. RASTLINSKA PROIZVODNJA
B 1.1 ANALIZE ZEMLJE – regres
Namen: zmanj{ati stro{ke pridelovanja in zmanj{ati one-

sna‘evanje okolja s pravilno uporabo manjkajo~ih hranil.
Vi{ina: regresiranje analize do 50 %, na podlagi ra~una

in {tevilke vzorca.

B 1.2 TESTIRANJE ŠKROPILNIC, SEJALNIC, TRO-
SILCEV MINERALNIH GNOJIL IN KOMBAJNOV – pod-
pora

Namen: manj{e onesna‘evanje okolja, optimalna raba
{kropiv in goriva, semen in ekonomi~nost pridelave,

Ukrepi: kritje stro{kov testiranja strojev v vi{ini stro{-
kov pregleda

Pogoj: zahtevke vlaga organizator testiranja na osnovi
poro~ila o opravljenem testiranju.

B 1.3 UKREPI NA VODOZAŠ^ITENIH OBMO^JIH
– podpora, regresi

Namen: varovanje pitne vode
Ukrep: – spremljanje gibanja nitratov na vodoza{~itenih

obmo~jih Ob~ine Videm (pokrivanje stro{kov raziskav do 50
% vrednosti) po petletnih programih

– regresiranje semena dosevkov na vodoza{~itenih ob-
mo~jih ob~ine Videm, do 50 % cene semena; regres uveljav-
lja za upravi~ence kmetijska svetovalna slu‘ba (jesensko,
spomladansko zeleno gnojenje).

Kriteriji za ekolo{ko ureditev gnoji{~ in gnojnic:
a) do sredstev so upravi~ene kmetije, ki imajo zemlji{~a

na vodoza{~itnih obmo~jih in na podro~ju Haloz.
b) ukrepi naj potekajo pod nadzorstvom specialisti~ne

slu‘be za ‘ivinorejo pri OZV@ Ptuj, Ormo{ka c. 28, Kmetij-
ske svetovalne slu‘be

Kriteriji za ureditev vodooskrbe na obmo~ju Haloz:
a) do sredstev so upravi~ene kmetije, ki imajo vsaj

minimalni stale‘ ‘ivine oziroma se ukvarjajo z kmetijsko
dejavnostjo

b) da kmetija le‘i v obmo~ju ob~ine, ki ni v petletnem
planu za ureditev javnega vodovoda.

B 1.4 NAMAKANJE – podpora
Namen: prepre~evanje posledic su{e in ekonomi~nosti

proizvodnje
Ukrep: podpora programom namakanja vrtnin, polj{~in

in travinja ter trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi, vrtovi -
intenzivni)

Vi{ina: do 20 % pokritja investicije,
Pogoji: – mnenje kmetijske svetovalne slu‘be
– dokumentacija, ki je dolo~ena s predpisi ter projekt

namakanja.
B 1.5 TRAVNIŠTVO – regres
Namen: vzpodbujanje intenziviranja travinja na obmo~-

ju Haloz
Vi{ina: regresiranje semen in gnojil do 30 % po progra-

mu kmetijske svetovalne slu‘be.
B 1.6 VRTNARSTVO IN ZELENJADARSTVO
Namen: vzpodbujanje k intenzivnej{i vrtnarski proizvod-

nji na manj{ih kmetijah in samozaposlovanje.
Ukrep: regresiranje sadik do 30 % po programu organi-

zatorja proizvodnje,
– nabava steklenjakov in plastenjakov do 20 %.
B 1.7 VINOGRADNIŠTVO
Namen: obnova vinogradnikov s kakovostnimi trsnimi

cepljenkami in vzpodbujanje sajenja klonskega brezvirusne-
ga materiala za dosego redne rodnosti in vrhunske kvalitete
ter vertikalnih zasaditev.

Pogoji: – da skupna povr{ina z ‘e obstoje~imi povr{ina-
mi presega 0,5 ha in je na novo posejana povr{ina najmanj
0,3 ha,

– da je pridelovalec vpisan v register pridelovalcev
grozdja in vina pri ob~inskem upravnem organu ter redno
prijavlja pridelek. Izjema so le pridelovalci, ki so se {ele
za~eli ukvarjati z vinogradni{tvom.

Ti pridelovalci predlo‘ijo izjavo, da so se {ele za~eli
ukvarjati z vinogradni{tvom. Izjavo sopodpi{e pristojen kme-
tijski svetovalec,
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– pozitivno mnenje obmo~nega za vinograd specializi-
ranega kmetijskega svetovalca,

– da so cepljenke kupljene v trsnicah v Sloveniji (ra~un
in certifikat)

Ukrepi: regresiranje trsnih cepljenk:
– vi{ina regresa na trsno cepljenko se dolo~i upo{tevaje

naslednja razmerja:
– vinogradi na obmo~ju Haloz faktor 3
– kmetije z obmo~ja Haloz faktor 2
– drugi investitorji faktor l.
B 1.8 SADJARSTVO
Namen: vzpodbujanje obnove nasadov s kakovostnim

sadilnim materialom
Pogoji: – najmanj{a skupna zasajena povr{ina mora pre-

segati 0,5 ha, na novo zasajena povr{ina pa 0,3 ha (za jagodi-
~evje 0,2 ha, za orehe 1 ha),

– pozitivno mnenje obmo~nega, za sadjarstvo speciali-
ziranega kmet. svetovalca,

Ukrepi: regresiranje sadik:
– regresirajo se le sadike, ki so kupljene v slovenskih

drevesnicah,
– vi{ina regresa za sadiko se dolo~i upo{tevaje nasled-

nja razmerja:
sadna vrsta faktor
jablane, hru{ke, breskve
(sadike sadnega drevja) 0,5
orehi 5,0
Faktor se pove~a za l00 %, ~e je investitor z obmo~ja

Haloz.
C. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠ^
Ni‘inske agromelioracije :
– sofinanciranje manj{ih zemeljskih del v smislu pove-

~anja proizvodnih zmogljivosti in zaokro‘evanja povr{in od
0,50 do 4 ha na lastnika, pri ~emer je potrebno upo{tevati
pogoje varovanja okolja.

D. VZPODBUJANJE STROKOVNEGA IN TEHNO-
LOŠKEGA NAPREDKA NA KMETIJAH

Namen: aktiviranje najmanj dveh kmetij (po mo‘nosti
usmerjenih) letno na obmo~ju Haloz in utrjevanje dru‘inskih
kmetij.

Pogoji: da gre za ustvarjanje dru‘inske kmetije kot go-
spodarsko stabilne enote in samozaposlitev investitorja.

Vi{ina podpore zna{a do 2000 DEM tolarske protivred-
nosti, pri ~emer skupna interventna sredstva ob~ine ne smejo
presegati 30 % predra~unske vrednosti razvojnega programa
kmetije.

E. IZOBRA@EVANJE, RAZVOJNE IN RAZISKO-
VALNE NALOGE TER PREDSTAVITVE IN INVESTICI-
JSKE NALO@BE PO RAZVOJNIH PROGRAMIH OB^INE
VIDEM

Namen: – strokovni napredek in prenos znanja v prakso
– predstavitev za na{e okolje tipi~ne in kakovostne kme-

tijske proizvodnje, {iritev trgov, doseganje vi{je kakovosti in
uresni~itev razvojnih programov Ob~ine Videm

Pogoji: – podpora se odobri po individualno predlo‘e-
nih projektih iz katerih je razviden: namen in cilj projekta,
predra~unska vrednost in viri financiranja ter pri~akovan efekt
realiziranega programa za naslednja podro~ja:

– izobra‘evanje kmetov in kme~kih ‘ena, ter mladine
– delo strokovnih in interesnih dru{tev s podro~ja kme-

tijstva,
– razstave, demonstracije, posveti,
– ureditev pogojev za izvajanje kmetijskih dejavnosti v

osnovnih {olah,
– ureditev pogojev za kmetijsko izobra‘evanje odraslih

in mladine,
– poskusni{tvo,

– razvojni in raziskovalni programi, ki pomenijo utrje-
vanje identitete kmetijstva Ob~ine Videm in uresni~itev dru-
gih razvojnih programov Ob~ine Videm.

III. KON^NA DOLO^BA

V primeru, da se sredstva namenjena za dolo~eno dejav-
nost v kmetijstvu ne porabijo do 3l. l2. teko~ega leta se lahko
prenesejo v naslednje trimese~je naslednjega leta oziroma se
lahko porazdelijo znotraj resorja kmetijstva.

Št. 1118/95
Videm, dne 13. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Videm
Friderik Bra~i~ l. r.

2773.

Na podlagi 12. in 13. ~lena statuta Ob~ine Videm (Urad-
ni Vestnik ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 11/95) in sklepa sveta
Ob~ine Videm sprejetega na seji 12. septembra 1995 objavlja

P R A V I L N I K
o dolo~anju pogojev, na~ina in kriterijev za

pridobivanje sredstev namenjenih za pospe{evanje
razvoja podjetni{tva in drobnega gospodarstva Ob~ine

Videm

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ijo pogoji, na~in in kriteriji

za pridobivanje sredstev namenjenih za pospe{evanje razvoja
Ob~ine Videm (v nadaljnjem besedilu: sredstev za razvoj).

2. ~len
Sredstva za razvoj so sredstva, ki jih je opredelil odlok o

zagotavljanju in uporabi sredstev, namenjenih za pospe{eva-
nje razvoja Ob~ine Videm ter dogovorjena ban~na sredstva
in morebitna druga sredstva.

3. ~len
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetja v zasebni in me{ani lasti z do 50 zaposlenimi
– samostojni podjetniki
– ob~ani, ki so pri pristojnem ob~inskem upravnem or-

ganu vlo‘ili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma
na pristojnem sodi{~u priglasitev za vpis v sodni register in
prilo‘il vse predpisane dokumente za ustanovitev obratoval-
nice oziroma podjetja.

Sede‘ prosilca mora biti na obmo~ju Ob~ine Videm.

4. ~len
Ob~inski svet ob~ine Videm
– ugotovi vi{ino razpolo‘ljivih sredstev za razvoj,
– sprejme sklep o razpisu za nate~aj in razpisnih pogo-

jih na predlog gospodarske komisije
– razpi{e nate~aj za pridobivanje sredstev za razvoj.

5. ~len
Sklep o razpisu nate~aja se objavi v dnevnem ~asopisju

in mora vsebovati:
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– namene, za katere se dodelujejo sredstva nate~aja,
– vi{ino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za posojilo,
– rok za vlo‘itev pro{enj, ki ne sme biti kraj{i kot 20 dni

od dneva objave in naslov, na katerega se vlo‘ijo pro{nje,
– navedbo, kaj mora pro{nja za posojilo vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec prilo‘iti

pro{nji,
a) investicijski program po metodologiji banke za manj-

{e projekte,
b) druge listine, ki jih v skladu z dolo~ili tega poslovni-

ka dolo~i ob~inski svet,
c) za nalo‘bo s predra~unsko vrednostjo do 100.000

DEM v tolarski protivrednosti prosilec predlo‘i le poslovni
na~rt, ki vsebuje:

– osnovne podatke o investitorju,
– opis programa z vidika tr‘nih mo‘nosti (input, autput),

tehnologije, inovacij, kadrov, varstva okolja in porabe energije,
– vire financiranja,
– predvidene rezultate programa,
– rok v katerem bo ob~inski svet sprejel sklep o dodeli-

tvi posojila.
Razpis nate~aja mora vsebovati tudi dolo~ila odloka o

zagotavljanju in uporabi sredstev namenjenih za pospe{eva-
nje razvoja Ob~ine Videm.

6. ~len
Posojila se dodeljujejo z najdalj{o dobo vra~anja do 5

let. Doba vra~anja posojila je odvisna od vi{ine posojila in jo
dolo~i gospodarski odbor ob sprejemu sklepa o dodelitvi
posojila. Moratorij za pri~etek vra~anja posojila dolo~i go-
spodarski odbor v skladu z vsebino razvojne naloge, vendar
ne ve~ kot 6 mesecev.

7. ~len
Vi{ino obrestne mere za posojilo dolo~i gospodarski

odbor Ob~ine Videm ob razpisu.

8. ~len
Vi{ina posojila ne sme presegati 50% predra~unske vred-

nosti investicije.

9. ~len
Pro{nje za posojilo preu~i gospodarska komisija ter pri-

pravi predlog za potrditev sredstev ob~inskemu svetu.
Gospodarsko komisijo sestavljajo:
– predsednik komisije,
– ~lani,
– predstavnik banke.
Strokovna in finan~no-tehni~na opravila pri usmerjanju

sredstev za razvoj opravlja banka.
Banka pripravi oceno ekonomske upravi~enosti in kre-

ditne sposobnosti za tiste projekte, ki jih prednostno dolo~i
gospodarska komisija Ob~ine Videm.

10. ~len
Ob~inski svet sprejme ustrezne sklepe o dodelitvi sred-

stev. O svoji odlo~itvi v roku 8 dni od dneva dolo~itve
obvesti vse sodelujo~e na nate~aju.

11. ~len
Po prejemu sklepa Ob~inskega sveta ob~ine Videm o odo-

britvi sredstev sklene banka s prejemnikom sredstev pogodbo.
Pogodba mora poleg ban~nih dolo~b vsebovati vse do-

lo~be razpisa, eventualne dolo~be iz odloka o zagotavljanju
in uporabi sredstev namenjenih za pospe{evanje razvoja Ob-
~ine Videm ter naslednje dolo~be:

– obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namen-
sko,

– rok za pri~etek poslovanja, ~e obratovalnica ne deluje,
– rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti

delavce, koliko delavcev ter za kak{en ~as, ~e mu je bilo
posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih produktivnih
delovnih mest,

– obveznost, da posojilojemalec, v primeru, ~e ne izpol-
ni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe oziroma, da je
bila pogodba sklenjena na podlagi la‘nih podatkov, takoj
vrne posojilo ali neodpla~ani del posojila z obrestmi po naj-
vi{ji ban~ni obrestni meri za nalo‘be za teko~e poslovanje,
pove~ani za 50% oziroma po zamudni obrestni meri, ~e je
vi{ja od prej opredeljene obrestne mere,

– dolo~be, da se prosilcu, kolikor v treh mesecih od
podpisa pogodbe o dodelitvi kredita le-tega ne koristi, mo‘-
nost kori{~enja odvzame.

12. ~len
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pra-

vilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, lahko
poleg banke preverijo pristojni organi Ob~ine Videm.

13. ~len
Posojilojemalec pri~ne porabljati posojilo na podlagi

ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe
in ga mora porabiti najkasneje v 3 mesecih od podpisa po-
godbe o dodelitvi kredita. Posojilojemalec pri~ne vra~ati po-
sojilo ob za~etku vsakega trimese~ja (1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 10.)
po porabi celotnega posojila v trimese~nih enakih obrokih,
katerih zapadlost je dolo~ena v pogodbi o posojilu.

14. ~len
Pravilnik za~ne veljati z dnem objave v javnih ob~ilih.

Št. 1119/95
Videm, dne 13. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Videm
Friderik Bra~i~ l. r.

VOJNIK

2774.

Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) in na podlagi 6. ~lena
statuta Ob~ine Vojnik ter na podlagi odloka o krajevni skup-
nosti je Ob~inski svet ob~ine Vojnik na seji dne 4. 10. 1995
sprejel

O D L O K
o dolo~itvi volilnih enot za volitve ~lanov organov

krajevnih skupnosti

1. ~len
Za volitve ~lanov svetov KS na obmo~ju Ob~ine Vojnik

se v vsaki va{ki skupnosti oblikuje po ena volilna enota.

2. ~len
Volilne enote se oblikujejo tako, da vsaka va{ka skup-

nost voli enako {tevilo ~lanov v svete KS – to je enega ~lana.
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Krajevne skupnosti Dobrna, Frankolovo in Nova Cer-
kev imajo po 7 va{kih skupnosti, torej svet krajevne skupno-
sti {teje sedem ~lanov.

Krajevna skupnost Vojnik ima 9 va{kih skupnosti, torej
svet krajevne skupnosti {teje devet ~lanov.

3. ~len
Za volitve ~lanov sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebi-

vali{~em v krajevni skupnosti. Mandatna doba sveta krajevne
skupnosti traja do drugih rednih volitev v ob~inski svet.

^lani sveta krajevne skupnosti se volijo po va{kih skup-
nostih po ve~inskem na~elu.

4. ~len
Predsednika sveta KS izvolijo ~lani sveta izmed sebe z

ve~ino glasov na konstitutivni seji sveta, ki jo skli~e predsed-
nik ob~inske volilne komisije najkasneje v 20 dneh po vo-
litvah.

5. ~len
Odlok se uporablja od 4. 10. 1995, veljaven je z dnem

objave v Uradnem listu RS.

[t. 218-9/95-16
Vojnik, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. in‘. l. r.

VRHNIKA

2775.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t.
14/95) in statutarnega sklepa Ob~ine Vrhnika, (Na{ ~asopis,
{t. 208/94), je Ob~inski svet ob~ine Vrhnika na 4. seji dne 6.
4. 1995 sprejel

S K L E P

I
Zemlji{~e parc. {t. 2860/6 pot – 734 m², 2860/7 pot – 48

m², 2860/8 pot – 227 m² in 2860/9 pot – 81 m² k.o. Vrhnika
preneha biti javno dobro in se vpi{e v ustrezen zemlji{ko-
knji‘ni vlo‘ek, ki je dru‘bena lastnina in imetnica pravice
uporabe Ob~ine Vrhnika.

II
Sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 11/1-skl-028/95
Vrhnika, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

ZRE^E

2776.

Na podlagi 50. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in 20. ~lena statuta Ob~ine Zre~e (Urad-
ni list RS, {t. 30/95), je Ob~inski svet ob~ine Zre~e na seji
dne 28. 9. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za

uporabo stavbnega zemlji{~a za leto 1995

I
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavb-

nega zemlji{~a v Ob~ini Zre~e v letu 1995 za poslovne pro-
store zna{a 0,119 SIT/m², za stanovanjske prostore za leto
1995 pa 0,169 SIT/m².

Obe vrednosti to~ke se med letom usklajujeta z indek-
som rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji.

II
S tem sklepom se razveljavi sklep o dolo~itvi izhodi{~-

ne vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavb-
nega zemlji{~a za leto 1995 {tevilka 462-1/95-0 z dne 30. 4.
1995 (Uradni list RS, {t. 26/95).

III
Ta sklep pri~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 462-1/95-0
Zre~e, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Zre~e
Gorazd Koro{ec, dipl. ek. l. r.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2777.

Na podlagi 4. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

S O G L A S J E
k cenam prevoza potnikov po ‘eleznici v doma~em

potni{kem prometu

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje, da se lahko

veljavne cene prevoza po ‘eleznici v doma~em potni{kem
prometu pove~ajo najve~ za 9,5 odstotkov.

II
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglas-

je k ceni prevoza potnikov po ‘eleznici v doma~em potni-
{kem prometu (Uradni list RS, {t. 43/94).
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III
To soglasje za~ne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 380-05/93-13/7-8
Ljubljana, dne 12. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

2. v 4. ~lenu druga alinea ~rta in pravilno glasi:
� zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-

ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pra-
vic, ~e se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od brutto
zavarovalne osnove od katere pla~ujejo prispevke za social-
no varnost in ~e se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna,
gospodarska in poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stop-
nji 2% od brutto zavarovalne osnove od katere pla~ujejo
prispevke za socialno varnost.

Gornja Branica, dne 25. septembra 1995.

Predsednik sveta
Krajevne skupnosti [tanjel

Vido Sorta l. r.

Popravek

V sklepu o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost
Tomaj (Se�ana), objavljenem v Uradnem listu RS, {t.
35-1700/95 z dne 23. VI. 1995, se druga alinea 3. ~lena
pravilno glasi:

� zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pra-
vic, ~e se jim ugotavlja dohodek po stopnji 1% od zavaroval-
ne osnove in ~e se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna,
gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po
stopnji 1% od dohodka;

Tomaj, dne 12. junija 1996.

Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Tomaj

David Ravbar l. r.

Stran

VSEBINA

DR@AVNI ZBOR
2696. Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-

na o Agenciji Republike Slovenije za pla~il-
ni promet, nadziranje in informiranje 4653

2697. Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o zunanjetrgovinskem poslovanju 4655

2698. Odlok o imenovanju ~lanice Ra~unskega so-
di{~a Republike Slovenije 4656

2699. Odlok o razre{itvi okrajnega sodnika na
Okrajnem sodi{~u v Grosupljem 4656

2700. Odlok o razre{itvi okrajne sodnice na Okraj-
nem sodi{~u v Mariboru 4656

2701. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke Re-
publi{kega senata za prekr{ke 4656

2702. Odlok o izvolitvi sodnika za prekr{ke Re-
publi{kega senata za prekr{ke 4657

2703. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
�em v Tr�i~u � predstojnica organa 4657

2704. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
�em v Slovenj Gradcu � predstojnica orga-
na 4657

2705. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
�em v Murski Soboti � predstojnica organa 4657

Popravek

V statutu Zdravni{ke zbornice Slovenije, objavljenem v
Uradnem listu RS, {t. 54-2563/95, z dne 22. IX. 1995, se za
28. ~lenom datum pravilno glasi:

�Ljubljana, dne 10. junija 1995�.
V celoti se ~rta besedilo, ki je pod podpisom in glasi:
�K temu pravilniku je dala soglasje Vlada Republike

Slovenije, dne 7. 7. 1994, {t. 513-03/93-1/2-8, objavljeno v
Uradnem listu RS, {t. 65/94 z dne 20. X. 1994�.

dr. France Cukjati l. r.
Generalni sekretar

Zdravni{ke zbornice Slovenije

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo samopris-
pevka za va{ko skupnost Gornja Branica (Komen), objav-
ljenem v Uradnem listu RS, {t. 35-1685/95 z dne 23. VI.
1995 se:

1. v 3. ~lenu besedilo: referendum bo v nedeljo, 9. julija
1995, spremeni in glasi

Referendum bo v nedeljo, 6. avgusta 1995...
2. v 4. ~lenu se besedilo: samoprispevek bo uveden za

obdobje od 1. 8. 1995 do 31. 7. 1999 spremeni in glasi
Samoprispevek bo uveden za obdobje od 1. 9. 1995 do

31. 8. 1999.
3. v 13. ~lenu se besedilo na glasovnici: za referendum,

dne 9. 7. 1995, o uvedbi samoprispevka v denarju za obdobje
od 1. 8. 1995 do 31. 7. 1999 spremeni in glasi

za referendum, dne 6. 8. 1995, o uvedbi samoprispevka
v denarju za obdobje od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1999...

Gornja Branica, dne 30. junija 1995.

Predsednik odbora
va{ke skupnosti
Gornja Branica
Vido Sorta l. r.

Popravek

V sklepu o uvedbi samoprispevka za va{ko skupnost
Gornja Branica, ki zajema naselja Koboli, ^ehovini, Ve~ko-
ti, Trebi�ani, Kodreti in Dolanci (Komen), objavljenem v
Uradnem listu RS, {t. 49-2344/95 z dne 25. VIII. 1995, se:

1. v 3. ~lenu besedilo: samoprispevek se uvede za dobo
4 let, od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1995 spremeni in glasi

Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, od 1. 9. 1995 do
31. 8. 1999.
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StranStran
2706. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s

sede�em v Ljubljani 4657
2707. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s

sede�em v Ljubljani 4658
2708. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s

sede�em v Grosupljem 4658
2709. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s

sede�em v Piranu 4658
2710. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s

sede�em na Ptuju 4658
2711. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s

sede�em na Ravnah na Koro{kem 4658
2712. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s

sede�em v Novem mestu 4659
2713. Odlok o razre{itvi okro�nega dr�avnega to-

�ilca na Okro�nem dr�avnem to�ilstvu v
Murski Soboti 4659

2714. Odlok o razre{itvi okro�ne dr�avne to�ilke
na Okro�nem dr�avnem to�ilstvu v Slovenj
Gradcu 4659

2715. Odlok o razre{itvi okro�ne dr�avne to�ilke
na Okro�nem dr�avnem to�ilstvu v Novem
mestu 4659

2716. Odlok o razre{itvi ~lanice in imenovanju ~la-
na Upravnega odbora Pre{ernovega sklada 4659

2717. Odlok o imenovanju treh ~lanov v Statisti~-
ni svet Republike Slovenije 4660

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

2718. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak
svobode Republike Slovenije 4660

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
2719. Sklep o imenovanju stalnega predstavnika

Republike Slovenije pri Svetovni organiza-
ciji za intelektualno lastnino (WIPO) 4660

2777. Soglasje k cenam prevoza potnikov po
�eleznici v doma~em potni{kem prometu 4727

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

2720. Pravilnik o {tipendiranju (pre~i{~eno
besedilo) 4660

2721. Koli~nik mo�ne rasti pla~ za obdobje okto-
ber�december 1995 4663

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE

2722. Odlo~ba o odpravi sklepa o blagu, ki se ne
{teje za carinsko blago 4663

2723. Odlo~ba o razveljavitvi zakona o kmetijskih
zemlji{~ih in navodila za izvajanje komasa-
cije kmetijskih zemlji{~ 4664

SODNI SVET
2724. Sklep o imenovanju sodnic na sodni{ki me-

sti vi{jih sodnic in okro�nih sodnic 4666
2725. Sklep o imenovanju sodnice na polo�aj svet-

nice okro�nega sodi{~a 4666

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

2726. Odlok o prora~unu Ob~ine Bre�ice za leto
1995 4666

2727. Odlok o razglasitvi obmo~ja Jovsi za narav-
ni spomenik (Bre�ice) 4668

2728. Odlok o organiziranju in delovanju za{~ite, re-
{evanja in pomo~i v Ob~ini Gornja Radgona 4670

2729. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postop-
ka v delih katastrskih ob~in ^re{njevci, Pli-
tvi~ki vrh, Zbigovci, Police, O~eslavci,
Ivanj{evci, Lomano{e, Negova, Stave{inci in
Grabe (Gornja Radgona) 4672

2730. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o oskrbi prebivalstva s plinom v Ob~ini
Gornja Radgona 4672

2731. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o razglasitvi nepremi~nih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na obmo~ju Ob-
~ine Gornja Radgona 4673

2732. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo pris-
pevka za investicije v {olstvo za obmo~je
Ob~ine Grosuplje 4673

2733. Sklep o razpisu referenduma za pla~ilo po-
sebnega samoprispevka za sofinanciranje
kanalizacije v vasi Sp. Slivnica (Grosuplje) 4674

2734. Sklep o imenovanju ob~inske volilne komi-
sije (Grosuplje) 4676

2735. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju in delu na obmo~ju Krajevne skup-
nosti ^epinci (Hodo{-[alovci) 4676

2736. Poro~ilo o izidu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka za obmo~je Krajev-
ne skupnosti ^epinci, ki je bil dne 1. okto-
bra 1995 (Hodo{-[alovci) 4677

2737. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave Ob~ine Idrija 4678

2738. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega na~rta B-17 Du-
plica (Kamnik) 4680

2739. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalne-
ga na~rta B-5 Perovo (Kamnik) 4680

2740. Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na obmo~ju Mestne ob~ine Kranj 4680

2741. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika
pre{el na naslednjega kandidata z liste kan-
didatov SNS in ZLSD v volilni enoti Kranj 4681

2742. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
na obmo~ju Ob~ine Lenart 4681

2743. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem na~rtu individualne stanovanj-
ske gradnje Lenart � jugozahod 4686

2744. Sklep o ukinitvi zna~aja dobrine v splo{ni
rabi (Lenart) 4686

2745. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postop-
ka na obmo~ju Gabrska gora (Litija) 4686

2746. Odlok o zazidalnem na~rtu �Turisti~no na-
selje Podov� (Moravske Toplice) 4687

2747. Odlok o delovnih telesih ob~inskega sveta
(Moravske Toplice) 4688

2748. Odlok o ureditvenem na~rtu za namakalno
polje Ivanci (Moravske Toplice) 4690

2749. Odlok o dolo~itvi volilnih enot za volitve
~lanov organov krajevnih skupnosti (Mo-
ravske Toplice) 4691

2750. Odlok o sestavi in {tevilu ~lanov organov
krajevnih skupnosti in va{kih skupnosti v
Ob~ini Moravske Toplice 4692

2751. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti
na obmo~ju Ob~ine Moravske Toplice 4693



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4730 [t. 58 � 13. X. 1995

2752. Sklep o uvedbi finan~nih intervencij za pos-
pe{evanje in razvoj kmetijstva v Mestni ob-
~ini Murska Sobota v letu 1995 4694

2753. Sklep o sofinanciranju obnove javnih povr-
{in v mestu Murska Sobota 4694

2754. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za sub-
vencioniranje realne obrestne mere iz ob-
~inskega prora~una za pospe{evanje razvo-
ja malega gospodarstva v Mestni ob~ini
Murska Sobota 4695

2755. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoro~nega plana Ob~i-
ne Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega 1990, 1991 in 1992
ter srednjero~nega dru�benega plana Ob~i-
ne Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, dopolnjenega v letih od 1990 do
1995 4696

2756. Odlok o obve{~anju javnosti o delu ob~in-
skih organov (Rade~e) 4704

2757. Imenovanje nadzornega odbora (Rade~e) 4704
2758. Sklep o razre{itvi dosedanje komisije za pri-

pravo statuta in poslovnika (Rade~e) 4704
2759. Imenovanje predsednikov in ~lanov odbo-

rov (Rade~e) 4705
2760. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postop-

ka na obmo~ju k.o. Podpoljane in Velike
Poljane (Ribnica) 4705

2761. Odlok o pogojih odvajanja in ~i{~enja od-
padnih in padavinskih voda na obmo~ju Ob-
~ine Ribnica 4706

2762. Odlok o urejanju in varstvu okolja v Ob~ini
Sevnica 4709

2763. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemlji{~ v Ob~ini Sevnica 4713

2764. Odlok o komunalnih taksah v Ob~ini Sevnica 4715
2765. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postop-

ka na obmo~ju Mestne ob~ine Slovenj Gradec 4717
2766. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o

dolo~itvi pomo�nih objektov za potrebe ob-

~anov in njihovih dru�in, za katere ni po-
trebno lokacijsko dovoljenje (Slovenj Gra-
dec) 4717

2767. Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na obmo~ju Ob~ine Slovenske Ko-
njice 4718

2768. Za~asni statutarni sklep Ob~ine [kofljica 4718
2769. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadome-

stila za uporabo stavbnega zemlji{~a za leto
1995 ([kofljica) 4720

2770. Sklep o ukinitvi javnega dobra ([kofljica) 4720
2771. Odlok o komunalnih taksah v Ob~ini [ent-

jernej 4720
2772. Pravilnik o finan~nih intervencijah za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva, podjetni{tva,
malega gospodarstva in turizma v Ob~ini
Videm 4723

2773. Pravilnik o dolo~anju pogojev, na~ina in kri-
terijev za pridobivanje sredstev namenje-
nih za pospe{evanje razvoja podjetni{tva in
drobnega gospodarstva Ob~ine Videm 4725

2774. Odlok o dolo~itvi volilnih enot za volitve
~lanov organov krajevnih skupnosti (Voj-
nik) 4726

2775. Sklep o prenehanju javnega dobra (Vrh-
nika) 4727

2776. Sklep o dolo~itvi vrednosti to~ke za izra~un
nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{-
~a za leto 1995 (Zre~e) 4727

� Popravek statuta Zdravni{ke zbornice
Slovenije 4728

� Popravek sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo samoprispevka za va{ko skupnost
Gornja Branica (Komen) 4728

� Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka
za va{ko skupnost Gornja Branica, ki
zajema naselja Koboli, ^ehovini, Ve~koti,
Trebi`ani, Kodreti in Dolanci (Komen) 4728

� Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka
za Krajevno skupnost Tomaj (Se`ana) 4728

Stran Stran

ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI
s komentarjem mag. Marije Krisper-Kramberger, dr. Kre{a Puhari~a,
dr. Lojzeta Udeta in dr. Bojana Zabela

Delo je razdeljeno na {est vsebinskih sklopov. V prvem dr. Kre{o Puhari~, dr. Lojze Ude in mag. Marija
Krisper-Krambergerjeva komentirajo zakon o industrijski lastnini. V razlago vseh teoreti~no zahtevnej{ih
~lenov zakona so avtorji komentarja vklju~ili tudi razvojnost obravnavanega pravnega instituta oziroma
kategorije in opozorili na novodobne tendence v primerjalnem pravu. Drugi sklop zajema monografijo dr.
Bojana Zabela: �Industrijska lastnina v konkuren~nem pravu�. Tretji in ~etrti sklop sta namenjena objavi
izvr{ilnih predpisov k zakonu o industrijski lastnini ter izvle~kov iz predpisov, ki se dotikajo problematike
industrijske lastnine. V petem delu knjige bodo bralci na{li dolo~be o inovacijah v na{ih kolektivnih
pogodbah. [esti del knjige pa obsega vse mednarodne konvencije, pogodbe in sporazume s podro~ja
industrijske oziroma intelektualne lastnine: od Pari{ke konvencije do Konvencije o sodelovanju na podro~ju
patentov. Dodan pa je tudi prevod pomembnej{ih ~lenov Konvencije o podeljevanju evropskih patentov.

Cena 5.670 SIT (10260)
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dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA I
Tretja spremenjena in dopolnjena izdaja

Med uspe{nice zalo‘ni{kega programa ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE vsekakor sodijo
knjige dolgoletnega sodnika in do nedavna predsednika slovenskega vrhovnega sodi{~a prof. dr. Borisa
Strohsacka o obligacijskih razmerjih. Tokrat smo tretji~ ponatisnili prvo knjigo z naslovom OBLIGACI-
JSKA RAZMERJA I. Kakor je v uvodu zapisal avtor knjige, je namenjena vsem tistim, ki ‘elijo
preizkusiti svoja teoreti~na znanja o obligacijah v praksi.

Prvi del knjige razlaga splo{ne zna~ilnosti zakona o obligacijskih razmerjih in predvsem vsebino, pomen
in namen temeljnih na~el tega zakona. Drugi del pa podrobneje razlaga pogodbe. Od elementov, ki so
potrebni za njihovo sklenitev, do pogajanj, ~asa in kraja sklenitve pogodbe, oblik pogodbe, njene razlage
in neveljavnosti.

Kakor opozarja avtor v predgovoru k tretji izdaji, je dosedanje delo pri pripravi novega slovenskega
zakonika o obligacijah pokazalo, da temeljnih institutov obligacijskega prava najbr‘ ne bo potrebno
bistveno spreminjati, ker je bil ZOR v bistvu moderen zakon, vklju~en v sodobne tokove obligacijskega
prava. Zato bo treba novi zakonik le ustrezno vklju~iti v lastninski koncept in s tem v novi pravni sistem.
To spoznanje je tudi opogumilo prof. dr. Strohsacka in zalo‘nika, da sta pripravila novo izdajo priro~nika,
ki naj bi zapolnila vrzel do uveljavitve slovenskega obligacijskega zakonika.

Nekatera poglavja knjige je avtor napisal na novo, dopolnil je sodno prakso, v opombah pa so omenjene
re{itve, ki jih ponuja delovni osnutek obligacijskega zakonika.

Cena 1743 SIT (10300)

Dr. [ime Ivanjko – dr. Marijan Kocbek

PRAVO DRU@B – Statusno gospodarsko pravo (1994)
To je prvo tovrstno sistemati~no delo o pravu dru‘b, ki je iz{lo po sprejemu zakona o gospodarskih
dru‘bah. Namenjeno je sicer {tudentom prava, toda po svoji vsebinski zasnovi in obse‘nosti (nad 600
strani!) je pravi priro~nik, ki po besedah akademika dr. Stojana Pretnarja v predgovoru dale~ presega
predstavitev in obdelavo vsebine zakona o gospodarskih dru‘bah. Avtorja sta predvsem posku{ala podati
poglobljen teoreti~ni pristop k statusnem gospodarskem pravu kot posebni pravni disciplini. Pri obravna-
vanju posameznih pravnih institucij pa sta pojasnjevala tudi pojme, vsebino in delovanje posameznih
pravnih dejstev in razmerij ter obdelala temeljna izhodi{~a in na~ela, na nekaterih je zgrajen (oziroma se
gradi) slovenski pravni gospodarski red. Ker velja zakon o gospodarskih dru‘bah razmeroma kratek ~as in
se pravzaprav {ele pri~enja uveljavljati v neposredni praksi, avtorja seveda nista mogla vklju~evati
prakti~nih primerov in sodne prakse, sta pa posegla po {tevilnih tujih pravnih virih in literaturi ter
uporabila primerjalnopravno metodo pri oblikovanju posameznih pravnih institutov.

Pravniki v praksi bodo v tem priro~niku nedvomno na{li marsikatero re{itev problema oziroma odgovore
na pogosto dokaj zahtevna vpra{anja, s katerimi se v bli‘nji preteklosti sploh {e niso sre~evali.

Cena 6.615 SIT (10258)
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Prof. dr. Ilja Juran~i~

PLA^E V GOSPODARSTVU
Sistemizacija delovnih mest, metode za vrednotenje dela in merila

za ugotavljanje delovne uspe{nosti

Pla~e zopet dolo~a pravkar sprejeti zakon. Tokrat sta predpisani najni‘ja in najvi{ja
pla~a. Interventna zakonodaja, s katero je nekdanja dr‘ava posegala v urejanje pla~,
je ostala in se obnavlja tudi v Sloveniji kot samostojni dr‘avi, ugotavlja prof. dr. Ilja
Juran~i~. Pri tem pa dodaja, da dr‘ava vztrajno poslu{a makroekonomiste in omeju-
je pla~e, tako da je njihova motivacijska vrednost prakti~no izni~ena. Zaradi tega
gospodarska zgodba o uspehu poteka bistveno po~asneje. ^e bomo ‘eleli izkoristiti
materialne in intelektualne mo‘nosti ter sposobnosti nove dr‘ave, bo vsekakor
treba vzpostaviti ravnovesje med socialno, stro{kovno in motivacijsko vlogo pla~.

Po tem uvodnem razmi{ljanju avtor podrobneje razlo‘i vse zakonitosti sistemizaci-
je delovnih mest, kakr{no zahteva veljavna kolektivna pogodba za gospodarstvo.
Sledijo opis metod za vrednotenje delovnih mest, postopki vrednotenja delovnih
mest, poglavji o pla~ilnih razredih in napredovanju na delovnem mestu.

V posebnem poglavju dr. Juran~i~ razmi{lja o pla~ah direktorjev in delavcev s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pri tem opozarja, da bo nujno treba bistve-
no zmanj{ati {tevilo individualnih pogodb, saj je v marsikaterem podjetju pla~ilni
sistem zaradi pla~evanja velikega {tevila zaposlenih po dogovoru o kriterijih za
individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi v gospodarstvu povsem poru{en.

Priro~nik zaklju~ujejo poglavja o ugotavljanju delovne uspe{nosti in njenih oce-
nah. Na koncu pa so prakti~ni primeri sistemizacije delovnih mest, metod za
vrednotenje delovnih mest in meril za ugotavljanje delovne uspe{nosti.

Cena 1.575 SIT (10303)

Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo – telefaks 125 01 99 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


