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Na podlagi 21. ~lena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, {t. 8/91) in 168. ~lena svojega poslovnika je
Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. 1. 1995
sprejel

NACIONALNI RAZISKOVALNI PROGRAM

UVOD

Nacionalni raziskovalni program (v nadaljevanju: NRP)
je sestavni del nacionalne razvojne strategije in vladnih poli-
tik z razvojnimi cilji in vplivi, katerih skupni namen je spod-
bujati razvoj za gospodarsko in socialno uspe{no dru‘bo.

Slovenija glede upravljanja neposredno ne obvladuje
mnogih pomembnih dejavnikov, ki so v mre‘i mednarodne
vpetosti zunaj njene upravljavske pristojnosti. Ta okoli{~ina
zato pri na~rtovanju strategije razvoja pove~uje pomen vse
ve~je fleksibilnosti in njenega vzdr‘evanja ter maksimalne
prilagodljivosti okolju na na~in, ki omogo~a in ohranja
dru‘beno istovetnost ter politi~no dr‘avno suverenost. Za to
pa je potrebno raznovrstno in visoko zahtevno znanje oziro-
ma kvalificirani ljudje na vseh ravneh in v vseh dru‘benih
ustanovah.

Raziskovalno usposobljen in delujo~ kadrovski poten-
cial ima v tem pogledu izredno pomembno vlogo v ve~
pomenih:

– kot sestavina intelektualnih zmogljivosti postavlja kri-
terije in standarde racionalnega obna{anja in se uvr{~a v
osr~je kulture,

– prispeva k strokovnemu presojanju v procesih
odlo~anja in s tem omogo~a uresni~ljivost sicer interesno
utemeljenih ciljev in projektov,

– predstavlja bistveni del razvojnega delovanja, temelj
visoko{olskega izobra‘evanja in dobr{no {tevilo vodstve-
nega kadra v najrazli~nej{ih materialnih in nematerialnih
proizvodnjah.

Okrepitev raziskovalne dejavnosti, predvsem njene raz-
vojne vloge, je odvisna od mnogih procesov znotraj te de-
javnosti in {e bolj od zunanjih. Med temi ji gredo v prid
nara{~ajo~a konkurenca, ki izvira iz ve~je ponudbe od
povpra{evanja, iz ~esar se rojeva pritisk na kakovost, opre-
deljena lastnina, ki krepi odgovornost, ter sprememba gospo-
darske strukture v korist manj{ih in bolj gibkih enot, kar
prispeva k racionalnosti. Po drugi strani pa usmerjanje pozor-
nosti dobr{nega dela gospodarskih voditeljev v lastninjenje,
tudi na ra~un razvojnega poslovodenja sistemov, razpadanje
dosedanjih integriranih razvojnih in tehnolo{kih skupin ter
finan~na in kadrovska {ibkost mno‘ice novih malih enot v
{tevilnih primerih pu{~ajo visoko strokovne kadre zunaj stro-
kovnih funkcij.

Procesi sistemskega normaliziranja slovenske dru‘be
sicer ote‘ujejo dolgoro~nost ravnanja, zato pa terjajo jasno
usmerjanje delovanja dr‘ave, kjer je to mogo~e in potrebno.
NRP kot del dr‘avne strategije sledi omenjenemu napotilu na

podro~ju raziskovalne dejavnosti. Pri tem se opira na
izhodi{~a in usmeritve, ki jih je izdelal Svet za znanost in
tehnologijo RS in potrdila Vlada RS kot podlago za NRP.

Izhodi{~a in usmeritve NRP (v nadaljnjem besedilu: IU
NRP) zato dajejo interpretacijski okvir za razumevanje in
razlaganje NRP in jih je treba v dokumentacijskem smislu
uporabljati kot prilogo k NRP.

I. CILJI NACIONALNEGA PROGRAMA

Splo{ne cilje raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju:
RD) dolo~a zakon o raziskovalni dejavnosti in so naslednji:
{irjenje in poglabljanje znanstvenih spoznanj, pospe{evanje
uporabe znanosti, pove~evanje obsega RD in vzgoja vrhun-
skih strokovnjakov. NRP postavlja sistem dolgoro~nih in
srednjero~nih ciljev za prevedbo splo{nih ciljev v politiko in
dejavnosti za njihovo merljivo uresni~evanje v okviru
razpolo‘ljivih javnih sredstev ter spodbud za anga‘iranje
zasebnih sredstev.

1. Dolgoro~ni cilji

Dolgoro~ni cilji so:
– pove~anje uporabe znanj za gospodarski, socialni, kul-

turni in okoljevarstveni razvoj Slovenije,
– Slovenija naj v pribli‘no desetih letih razvije mo~no,

znanstveno usposobljeno in po kakovosti mednarodno pri-
merljivo jedro raziskovalcev za delo v znanosti in v zah-
tevnem razvoju (okrog 5.000 ali pribli‘no 0,25 % prebivalst-
va visoko usposobljenih raziskovalcev, ki bodo pokrivali vsa
temeljna podro~ja ved, od teh naj bi jih vsaj 3.000 s stopnjo
docenta oziroma z njim primerljivo ali vi{jo izobrazbo znan-
stvenoraziskovalno delovalo poln delovni ~as; gospodarske
in druge uporabni{ke organizacije oziroma njihova zdru‘enja
naj bi imela zaposlenih v razvoju okoli 10.000 strokovnjakov
oziroma ve~ kot 2 % vseh zaposlenih),

– dolgoro~no Slovenija pokriva vse temeljne znanstvene
discipline, ki so potrebne za kakovostno visoko{olsko in
podiplomsko izobra‘evanje, u~inkovit prenos znanja iz tu-
jine, kulturni, socialni in materialni razvoj, ter osvaja zanje
potrebne moderne raziskovalne in spoznavne metode.

Temeljne cilje uresni~ujemo z dejavnostmi, s katerimi
‘elimo na podro~ju raziskovalnega sistema in politike dose~i
naslednje cilje:

– kontinuiran potek projekta vzgoje vrhunskega, razis-
kovalno usposobljenega strokovnega kadra predvsem za
uporabni{ke organizacije, v manj{i meri pa za obnavljanje in
nadome{~anje vrhunskih raziskovalcev v akademskih ustano-
vah. Dolgoro~no bodo k pospe{eni vzgoji vrhunskega strokov-
nega kadra veliko prispevale ureditev rednega podiplomske-
ga usposabljanja, ukinitev magisterija kot obvezne vmesne
stopnje do doktorata, uvedba novih visokih strokovnih {ol ob
fakultetah in ustanovitev drugih novih visoko{olskih zavo-
dov. V okviru projekta je treba pove~ati povpre~ni ~as uspo-
sabljanja mladih raziskovalcev v tujini in pove~ati uspe{nost
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in obseg njihovega zaposlovanja v gospodarskih in drugih
uporabni{kih organizacijah. Zato uvajamo stimulacijske
ukrepe za oblikovanje novih podjetij in za prehajanje v
obstoje~a podjetja – s sistemom dav~nih spodbud, delno
~asovno zamejenim subvencioniranjem pla~ raziskovalcev,
ki se zaposlijo v podjetjih, z dajanjem dr‘avnih sredstev v
RD v zakup ali ~asovno omejen ugoden najem novim pod-
jetjem, s spreminjanjem dr‘avnih sredstev v kapitalske vlo‘ke
v podjetjih in na druge na~ine,

– stabilno financiranje nabave in vzdr‘evanja razisko-
valne opreme in informacijske infrastrukture z javnimi sred-
stvi ali s spodbujanjem zasebnih nalo‘b ter omogo~anje
vsakovrstne statusno-pravne mo‘nosti lastni{tva in gospo-
darjenja, ki pove~ujeta uporabo in racionalnost tovrstne in-
frastrukture. Med prednostne dolgoro~ne investicije na
podro~ju RD spadata izgradnja univerzitetne knji‘nice v
Ljubljani in opti~ne komunikacijske akademske mre‘e,

– ve~jo v~lenjenost RD v mednarodna omre‘ja in sheme
sodelovanja ter popolno internacionalizacijo znanosti in delo-
ma visokega izobra‘evanja. Te‘i{~e sodelovanja se bo pre-
mikalo na industrijsko razvojne programe in projekte kot
predhodnike gospodarskih kooperacij, na projekte infrastruk-
turnega povezovanja z Evropo, obmejno sodelovanje in regij-
sko povezovanje s posebnim poudarkom na vlogi malih naro-
dov in izmenjavi njihovih izku{enj glede raziskovalnih
sistemov in politik,

– integracijo evalvacijskega sistema na univerzah in v
znanosti v zahtevno mednarodno raven in tako z odprtimi
razpisi za u~iteljska in raziskovalna mesta dose~i sposobnos-
ti za odkrivanje vrhunskih strokovnjakov na nacionalni ravni,

– okrepitev RD v zasebnem in dr‘avnem sektorju gos-
podarstva in negospodarstva in s tem normalno komunicira-
nje podjetni{tva, uprave in drugih uporabnikov z akademsko
raziskovalno sfero,

– pospe{evanje in pove~anje pretoka raziskovalcev ozi-
roma raziskovalno usposobljenih strokovnjakov iz akadem-
ske sfere v uporabni{ke organizacije in institucije za prenos
znanja in tehnologij, prilagojene tudi za potrebe malih in
nastajajo~ih podjetij in z upo{tevanjem ve~je regionalne ena-
komernosti,

– ve~ji vpliv raziskovalne sfere na dolo~anje dru‘bene
razvojne strategije ter tudi na razvojne na~rte podjetni{kih in
drugih uporabni{kih organizacij. Zato bosta dr‘avna uprava
in Dr‘avni zbor RS prednostno zaposlovala podiplomsko
usposobljene strokovnjake, pove~ala {tevilo naro~enih in sofi-
nanciranih raziskovalnih in razvojnih projektov ter drugih
{tudij, ki so potrebne kot strokovna podlaga za dr‘avno
odlo~anje, in uvedla razne oblike organiziranega svetovanja
stroke oziroma dialoga s stroko, – dr‘avno podporo
uporabni{ki sferi, da bo pove~ala svoj vpliv na usmerjanje
delovanja akademske raziskovalne sfere, zlasti s podporo
izbolj{anju strukture in kakovosti managementa v
podjetni{tvu in upravljavskih vodstev v drugih zdru‘bah,

– dolgoro~no popularizacijo ustvarjalnosti in znanosti
kot njenega bistvenega dela v naj{ir{ih krogih, zlasti pa med
mladino. Poudarjati je treba avtonomijo stroke, eti~no odgo-
vornost strokovnjakov za posledice strokovnega dela in
pomen uravnote‘enosti razmerij med raznovrstnimi duhovni-
mi dejavnostmi ljudi,

– pove~anje celotnega vlaganja sredstev v RD, in sicer
na okoli 2,5 % BDP v obdobju do leta 2000. Od tega naj se
polovico oziroma ve~ kot 1,25 % BDP zagotavlja iz javnih
virov, ostalo pa iz zasebnih.

Zato je treba z dav~nimi olaj{avami in drugimi razvoj-
nimi ugodnostmi v gospodarski politiki spodbuditi zasebna
vlaganja v raziskave in razvoj ter v raziskovalno infrastruk-

turo, razviti sistem (zasebnih) ustanov in javnih skladov ter
pove~ati ~rpanje sredstev iz tujine, zlasti v okviru shem tuje
tehni~ne pomo~i in z neposredno prodajo RD storitev tujim
naro~nikom.

Da bi dosegli navedene cilje, je treba ustvariti razmere
za nadaljnji razvoj visoko{olskega izobra‘evanja na sloven-
ski obali, usmerjenega zlasti v preu~evanje sredozemskih
prostorov in podpiranje vsakovrstnih stikov in povezav Slo-
venije z njimi, ter pogoje za mednarodno delujo~e podiplom-
sko izobra‘evanje v Ljubljani.

2. Srednjero~ni cilji

a) Raziskovalna dejavnost

Srednjero~ni cilji, ki zajemajo obdobje od vklju~no leta
1995 do vklju~no 1998, neposredno usmerjajo aktivnosti
dr‘ave za uresni~evanje dolgoro~nih, so pa naslednji:

– v prihodnjih letih se bo vzpostavilo osnovno ravnote‘je
v razvoju strok glede na kakovost in strate{ko izra~unano
potrebo obsega. Pri izra~unani potrebi ka‘e dati zadostno
te‘o korelaciji med uspe{nimi ali uspeha zmo‘nimi skupina-
mi proizvodov in storitev tako gospodarstva kot negospo-
darstva ter med strokovnimi podro~ji, potrebnimi za njihov
razvoj, proizvajanje, tr‘enje in modeliranje ter vodenje teh
sistemov. Uravnote‘enost je treba dosegati tudi z vidika ve-
likosti skupin: velike tvegajo, da bodo postajale predrage,
majhne pa nesposobne za izpeljavo zahtevnej{ih projektov,

– oblikovala se bo nova programska struktura ciljnih
raziskovalnih programov kot interdisciplinarnih, problemsko
usmerjenih, strokovno koordiniranih celot raziskovalnih in
razvojnih projektov, ki podpirajo doseganje ciljev nacional-
nega pomena in jih sofinancira dr‘ava preko ve~ resornih
ministrstev. Prednost bodo imele pobude za ciljne razisko-
valne programe, ki podpirajo nacionalne cilje, kakor jih opre-
deljujejo nacionalni programi ali strategije, ki jih sprejemajo
Dr‘avni zbor RS, Vlada RS in posami~na ministrstva (zlasti
na podro~jih okolja, zdravja, kmetijstva, obrambe, kriti~nih
tehnologij),

– v istem obdobju se izdela in za~ne izvajati na~rt
o‘ivljanja dru‘benorazvojno potrebnih, a pre{ibkih delov
raziskovalnih zmogljivosti. Znanstveno vrednost poka‘e
mednarodno primerjalna ocenitev, dru‘beno potrebnost pa
strate{ke razvojne presoje, in sicer iz okvira dr‘avnih
strate{kih usmeritev in na podlagi strokovnih strate{kih {tudij
gibanj po svetu in doma, ter naro~ni{ko povpra{evanje po
njihovih storitvah. Dr‘ava vsako leto opredeli dejavnosti, za
katere oceni, da so potrebne o‘ivljanja,

– uvede se in sistemati~no izvaja poostreno periodi~no
ocenjevanje mednarodne znanstvene vrednosti ter aplikativne
uspe{nosti slovenske raziskovalne sfere po skupinah in us-
tanovah, tudi s pomo~jo tujih ocenjevalnih skupin,

– izbolj{ati je treba metodologije za izbiranje skupin,
projektov in ustanov za javno (so)financiranje in za to utrditi
ekspertni sistem, ki bo temeljil na avtonomiji strok, vseboval
vrednotenje dru‘bene potrebnosti in gospodarske koristnosti
ter racionalne izvedljivosti projektov. V sodelovanju s sve-
tovalnimi organizacijami in ministrstvi se v metodologiji
predvsem operacionalizira kriterije gospodarske in druge ko-
ristnosti uporabnega raziskovanja ter za~ne s polno te‘o upo-
rabljati kazalec mednarodne odmevnosti znanstvenega dela.
Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, bo razvilo
metodologijo merjenja gospodarskih in drugih vplivov upo-
rabe rezultatov razvojnih raziskav in spoznanja iz tovrstnega
stalnega analiziranja vplivov raziskav upo{tevalo pri dolo-
~anju zlasti tehnolo{ko razvojne politike dr‘ave.
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b) Podiplomsko izobra‘evanje raziskovalnih in razvojnih
kadrov

Pri vzgoji znanstvenega in razvojnega kadra so postav-
ljeni naslednji cilji:

– {tevilo vklju~enih v projekt usposabljanja mladih
raziskovalcev se prilagodi {tevilu tistih, ki so usposabljanje
kon~ali (letno okrog 200 oseb), skraj{a se povpre~ni ~as
podiplomskega usposabljanja in podpira njihovo zaposlova-
nje v gospodarskih podjetjih oziroma v drugih uporabni{kih
organizacijah ter motivira mlade raziskovalce za ustanavlja-
nje novih podjetij,

– organiziranje podiplomskega raziskovalnega usposab-
ljanja in izbor kandidatov se postopno prenese na visoko-
{olske in raziskovalne organizacije,

– pri vklju~evanju novih mladih raziskovalcev glede na
strokovna podro~ja se ravna po naslednjih kriterijih:

· obseg pretoka mladih raziskovalcev v uporabni{ke
ustanove in interes tovrstnih ustanov za njihovo usposablja-
nje,

· dosedanja uspe{nost skupine pri usposabljanju mladih
raziskovalcev,

· kakovost skupine, v kateri poteka delo mladih razisko-
valcev,

– ob vklju~itvi v program mladih raziskovalcev bo do-
lo~eno, ali je kandidat v projektu za obnavljanje in nado-
me{~anje vrhunskih raziskovalcev v akademskih ustanovah
ali pa za pretok v uporabni{ke sfere,

– formalno se omogo~i in dejansko pospe{uje mo‘nost
gospodarskih dru‘b in drugih uporabni{kih organizacij, da
pri akademskih organizacijah same kandidirajo svoje zapo-
slene mlade strokovnjake za podiplomsko raziskovalno uspo-
sabljanje z delom na projektih v razvojnem interesu orga-
nizacije,

– ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, bo
spodbujalo uvajanje novih oblik podiplomskega
izobra‘evanja, predvsem doktorskega {tudija brez predhod-
nega magisterija,

– pri neposredni podpori podiplomskih {tudijskih pro-
gramov bo financiranje usmerjeno predvsem v interdiscipli-
narne podiplomske {tudijske programe, pri katerih so
udele‘eni ugledni tuji strokovnjaki, vsebinsko pa se nana{ajo
na problemska te‘i{~a Slovenije,

– mladim strokovnjakom, ki izka‘ejo interes za vrnitev
in delo v doma~em kraju in izpolnjujejo pogoje za vklju~itev
v program mladih raziskovalcev, se zagotovi pod pogoji, ki
jih dolo~i ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo,
vklju~evanje v podiplomsko usposabljanje raziskovalcev,

– pove~alo se bo {tevilo podiplomskih {tudentov in
podalj{al povpre~ni ~as njihovega usposabljanja v tujini,

– Slovenija mora znatno pove~ati {tevilo v svetu uve-
ljavljenih in delujo~ih slovenskih strokovnjakov in tujih stro-
kovnjakov v izobra‘evalnih in raziskovalnih programih in
projektih, ki te~ejo v Sloveniji oziroma so za Slovenijo
pomembni. V tem okviru je treba izrabiti mo‘nosti za prido-
bitev vrhunskih strokovnjakov tudi iz biv{ih jugoslovanskih
in vzhodnoevropskih dr‘av.

c) Prenos znanja v uporabo

Naslednja vrsta ciljev je namenjena mo~nej{emu pre-
usmerjanju raziskovalnih zmogljivosti v uporabno razisko-
vanje in razvojne storitve:

– vzpostavitev mre‘e infrastrukturnih centrov, zlasti
tehnolo{kih in inovacijskih v vseh regijah, ljubljanskega in

mariborskega tehnolo{kega parka ter agencij za prenos zna-
nja na univerzah in v javnih (raziskovalnih) zavodih,

– vzpostaviti in vte~i delovanje tehnolo{kega razvojnega
sklada, ki bo opravljal tudi vlogo agencije za prenos znanja.
Z zakonom se sistemsko uredi status in funkcija zasebnih
ustanov na podro~ju RD, {e posebej zasebnih fundacij,

– mladi raziskovalci oziroma podiplomski {tudentje
(doktorantje) in doktorji znanosti, imajo dalj ~asa pravico do
izobra‘evanja v tujini v ustreznih znanstvenih in raziskoval-
nih ustanovah, ki jo v okviru potreb in mo‘nosti zagotavlja
dr‘ava,

– v sodelovanju med ministrstvi in zbornicami naj se
spodbuja interes gospodarskih dru‘b za povpra{evanje po
raziskovalnih in razvojnih storitvah. Z zakonodajo, ki ureja
delovna razmerja, se bodo pove~ale spodbude za inovativnost
zaposlenih v podjetjih in prenos znanja iz raziskovalnih or-
ganizacij v gospodarsko in drugo uporabo, spodbude za vla-
ganja v razvoj pa s spremembami v dav~ni zakonodaji,

– z dav~no in carinsko politiko ter s podporo pretoka
raziskovalnih kadrov v uporabni{ke organizacije, predvsem v
gospodarska podjetja, se bo spodbujalo nastajanje in ohra-
njanje razvojnih enot v uporabni{kih organizacijah in obliko-
vanje njihovih skupnih raziskovalnih zavodov ali gospodar-
skih dru‘b,

– podpreti je treba sodelovanje raziskovalnih organiza-
cij s svetovalnimi pri programiranju usmeritev v uporabne
raziskave ter pri organiziranju, izvajanju in uporabi rezulta-
tov razvojnih projektov; koordinacija ministrstev bo uvedla
metodologijo spremljanja dejanskih rezultatov (gospodarskih,
zaposlitvenih, okoljevarstvenih, socialnih, makroekonomsko
bilan~nih ipd.) uporabe raziskovalno-razvojnih dose‘kov,

– Slovenija bo vpeljala statistiko raziskovalne dejavnosti
in tehnolo{kega razvoja, kakr{no poznajo dr‘ave OECD.

~) Raziskovalna infrastruktura

Na podro~ju raziskovalne infrastrukture so med pred-
nostne uvr{~eni naslednji projekti:

– dolo~itev nosilcev za razvoj in delovanje knji‘ni~no
informacijskega sistema in sistema znanstveno-tehni~nega
informiranja v Sloveniji s poudarkom na nabavi tuje znan-
stvene in strokovne literature, modernizaciji organizacij in
vpeljavi vzajemne katalogizacije;

– dokon~anje izgradnje klasi~ne akademske mre‘e prek
ARNES;

– za~etek izgradnje opti~ne akademske mre‘e kot sesta-
vine slovenskega dolgoro~nega opti~nega komunikacijskega
kri‘a – povezave s svetom;

– dograditev in oprema Biolo{kega sredi{~a;
– gradnja Univerzitetne knji‘nice Ljubljana;
– kompletiranje sistema raziskovalnih zavodov tako po

{tevilu kot po raznovrstnosti njihovih pravno-statusnih oblik
in lastni{tva;

– vzpostavitev raziskovalne in{titucije za raziskovanje
Istre s poudarkom na usmerjanju v mediteranski prostor in s
sede‘em na slovenski obali;

– vzpostavitev oddelka In{tituta za narodnostna
vpra{anja za raziskovanje problematike mad‘arske narod-
nosti in regionalnega sodelovanja s sede‘em v Lendavi;

– financiranje materialnih stro{kov individualnega
raziskovalnega dela visoko{olskih u~iteljev izvaja mini-
strstvo, pristojno za visoko {olstvo, financiranje raziskoval-
nih oddelkov in in{titutov ter skladov rektorjev na dr‘avnih
univerzah in znanstvenih skladov na dr‘avnih in{titutih pa
ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
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II. OBSEG IN STRUKTURA RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI

Sedanja struktura in obseg raziskovalnih zmogljivosti
po strokah, s tem pa tudi po skupinah in ustanovah, se bo
spreminjala predvsem na podlagi uporabe sistema kriterijev
za kakovost in relevance raziskovanja oziroma znanja. Jedro
tega sistema zajema:

– poostreno ocenjevanje znanstvene kakovosti skupin,
vodij skupin in ustanov;

– poostreno ocenjevanje dru‘bene razvojne relevantnosti
strok, zlasti uporabnih raziskav oziroma projektov;

– ciljne raziskovalne programe za uresni~evanje ciljev
nacionalnega pomena;

– programe vitalizacije strok ve~jega razvojnega pome-
na za Slovenijo, ki relativno mo~neje zaostajajo za razvojem
vede v svetu;

– naro~ni{ko financirane programe oziroma projekte
tehnolo{kega in drugega razvoja.

Z uporabo ustrezno izpeljanih kriterijev za dolo~itev
obsega in usmeritve javnega (so)financiranja raziskovalnega
potenciala v srednjero~nem obdobju se bo le-ta restrukturiral
v bolj kakovosten in dejanskemu povpra{evanju po razvojnih
storitvah bolj prirejen raziskovalni potencial. Ti kriteriji so
namenjeni ocenjevanju projektov in projektnih skupin ter
raziskovalnih skupin in in{titutov na podlagi minimalnih
standardov znanstvene oziroma raziskovalne kakovosti in
organiziranosti. Samo tako strukturiranje je ekonomsko do-
pustna dolgoro~na infrastrukturna nalo‘ba Slovenije in zato
tudi nujna nacionalna investicija.

Kriteriji na podro~ju temeljnih raziskav morajo izrecno
meriti mednarodno veljavo slovenskih znanstvenikov, z upo-
rabo kazalcev mednarodne odmevnosti in drugih meril pove-
zanosti z vitalnimi raziskovalnimi tokovi po svetu. Ti kriteri-
ji veljajo za vse stroke, upo{tevajo~, da je pri strokah, ki se
ukvarjajo z “lokalnim” predmetom raziskovanja, treba strogo
meriti metodolo{ko vrednost stroke in strokovno relevanco
pri izbiranju predmeta ali vidika raziskovalnega opazovanja.

Kriteriji kakovosti strokovnjakov na podro~ju uporab-
nih raziskav so dokumentirani podatki o projektih, ki so
implementirani v gospodarstvu in drugih segmentih dr‘ave,
ter podatki o priznanih patentih in inovacijah. V skupino za
izvedbo projekta mora biti obvezno vklju~en vsaj en razisko-
valec, ki izpolnjuje vse pogoje za nosilca projektov osnovnih
raziskav.

V prehodnem obdobju pomanjkanja kapitalske
zmo‘nosti slovenskega podjetni{tva bo dr‘ava na podro~ju
uporabnih raziskav neposredno in posredno podpirala pred-
vsem predkonkuren~ne projekte, hkrati pa tudi t. i. podjetni{ke
razvojne projekte in razvojne projekte s podro~ja dru‘benih
infrastruktur. Osnovni na~in presoje vrednosti je lasten kapi-
talski oziroma finan~ni vlo‘ek podjetij oziroma drugih sa-
mostojnih subjektov v projekt – ob sistemu presoje kakovosti
najetih profesionalnih raziskovalnih oziroma izvajalskih sku-
pin in pri~akovanega zlasti ekonomskega donosa realizacije
dose‘kov razvojnih projektov. Dr‘ava bo zaradi bolj u~in-
kovite porabe prora~una koordinirala razvojno podporne poli-
tike vseh ministrstev, ki razpolagajo s tovrstnimi sredstvi, in
spodbudila ter organizirala sistemati~no sre~evanje podjet-
ni{kega poslovnega interesa s ponudbo raziskovalnih in raz-
vojnih dose‘kov in projektov v okviru t. i. “poslovno znan-
stvenih konferenc”, na podlagi katerih se razvija borza
ponudbe in povpra{evanj po razvojnih storitvah in kadrih ter
se objavljajo strate{ki tematski razpisi.

V opisani osnovni proces restrukturiranja RD lahko
raziskovalna politika pose‘e z neposrednimi odlo~itvami le v

naslednjih ugotovljenih in strokovno preverjenih primerih
oziroma pri naslednjih stanjih:

– na podro~jih, ki so mednarodno primerjalno manj ka-
kovostna:

· z identifikacijo podro~ja s pomo~jo mehanizmov ocen-
jevanja kakovosti, glede obsega pa po strokovno ocenjenih
gibanjih razvoja v svetu, glede na potrebe univerze po u~iteljih
in glede na povpra{evanje uporabnikov po storitvah teh strok;

– na~in posega:
· pospe{ena vzgoja vrhunskih kadrov v tujih centrih,
· pridobitev vrhunskih posameznikov iz drugih de‘el;
– aktiviranje vrhunskega potenciala iz slovenske dia-

spore, zlasti na univerzah;
– na podro~jih, kjer so ‘e vidne vsebinske potrebe po

ve~ji anga‘iranosti strok za spremljanje in spodbujanje
dru‘benega razvoja:

· s podporo obstoje~ih raziskovalnih skupin,
· s podporo za njihovo strokovno in kadrovsko okrepitev,
· z ustvarjanjem razmer za kadrovsko popolnitev pov-

sem novih strokovnih podro~ij.
To so zlasti podro~ja, ki dajejo neposredno strokovno

podlago za dejavnosti v dru‘benih infrastrukturah, kot so
izobra‘evanje, zdravstvo, dr‘avna uprava, podjetni{ki ma-
nagement, urejanje prostora, nacionalna naravna in kulturna
dedi{~ina, varstvo okolja, oziroma slu‘ijo identificiranju in
razvijanju potrebnih tehnologij za navedena in gospodarska
podro~ja.

1. Raziskovalni kadri

Glede raziskovalcev se v delitvi dela kombinirata politi-
ka usposabljanja novih in politika vplivanja na njihovo pre-
hajanje na druga, zlasti razvojna, podjetni{ka in vodstvena
mesta. Druga politika se nana{a na vse raziskovalce, razen
tistih vrhunskih, ki izpolnjujejo mednarodne kriterije za
akademsko delovanje in izra‘ajo ambicije po akademskem
delovanju. Povpre~no naj bi raziskovalec delal prete‘no z
dr‘avnimi sredstvi le okoli 10 let, pri ~emer so ta razdobja
dalj{a v t. i. nacionalnih strokah, kjer ni {ir{ega trga
povpra{evanja po raziskovalnih storitvah.

Skrb za usposabljanje vrhunskega strokovnega kadra in
vzgojo ambicioznega nara{~aja zajema projekt mladih razis-
kovalcev (v nadaljevanju MR), neposredno sofinanciranje
podiplomskega {tudija in projekt promocije znanosti med
mladino oziroma ljudmi.

Projekt MR bo potekal trajno. Kratkoro~no bo za 15 %
zmanj{ano vklju~evanje novih, da se bo dvignila raven
nadpovpre~nosti, hkrati pa pove~al dele‘ usposabljajo~ih se
iz gospodarskih organizacij, katerih programi usposabljanja
se osredoto~ijo na razvojno delo za svoja podjetja.
Srednjero~no se skraj{a pogodbeni ~as usposabljanja
povpre~no za leto dni (pri doseganju doktorata znanosti), da
se pove~a hitrost pretoka in z manj{imi sredstvi dose‘e enako
velik kadrovski potencial.

Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, v
sodelovanju z drugimi ministrstvi in zbornicami organizira
informacijsko mre‘o inventivne in kadrovske ponudbe iz RD
za interesente v gospodarstvu in negospodarstvu. Podpiralo
bo funkcionalno ekonomisti~no, zlasti poslovni{ko funkcio-
nalno doizobra‘evanje raziskovalcev, sistemati~no predvsem
MR, in strate{ko poslovno dodatno usposabljanje menager-
jev raziskovalnih organizacij.

Na univerzah bo dr‘ava podpirala uvedbo mednarodnih
razpisov za {tudijske programe, za nastavljanje u~iteljev zlasti
na podiplomski stopnji, utrjevanje mednarodnih meril in
konkurence pri habilitaciji. V okviru materialnih mo‘nosti
Slovenija podpira, vsekakor pa dopu{~a, nastajanje tuje in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 801[t. 8 – 10. II. 1995

zasebne konkuren~ne ponudbe podiplomskega izobra‘evanja,
hkrati pa bo finan~no podpirala podiplomsko izobra‘evanje
manj{ega dela najbolj sposobne populacije v vseh strokah na
odli~nih centrih po svetu.

Dr‘ava bo sofinancirala in druga~e podpirala prakso
ob~asnih izobra‘evalnih obveznosti prostih let za u~itelje, ki
naj se v tem ~asu raziskovalno anga‘irajo v tujih raziskoval-
nih centrih ali razvojnih oddelkih doma~ih podjetij.

Dr‘ava bo pospe{evala prezaposlovanje raziskovalcev
iz akademskih ustanov v t. i. uporabni{ke organizacije na
strani podjetij in na strani raziskovalnih skupin v raziskoval-
nih organizacijah.

2. Raziskovalna infrastruktura in raziskovalna oprema

Raziskovalna infrastruktura zajema nabavo in vzdr‘e-
vanje raziskovalne opreme, nastajanje in delovanje infra-
strukturnih centrov (instrumentalnih, tehnolo{kih in drugih)
in tehnolo{kih parkov, knji‘ni~ni informacijski sistem in
sistem znanstveno tehnolo{kega informiranja (kratica KIS/
SZTI) ter statusno-pravno preoblikovanje raziskovalnih or-
ganizacij v javne raziskovalne zavode in druge oblike. Slu‘i
temeljnim in uporabnim raziskavam, razvojnim storitvam in
strokovnemu izobra‘evanju.

Instrumentalni centri so organizirane enote, ponavadi v
sestavi ‘e obstoje~ih organizacij, ki razpolagajo z vrhunski-
mi sklopi raziskovalne opreme ter kvalificiranim osebjem za
njeno raziskovalno in drugo uporabo. Namenjeni so racional-
nemu maksimiranju uporabe opreme ter pove~anju u~inka
opreme glede na finan~ne vlo‘ke zanjo. Dr‘ava si glede na
(so)financiranje opreme lahko pridr‘i lastninsko pravico ozi-
roma vlogo pri upravljanju centra, da lahko vpliva na ~im
bolj{o izrabo naprav. S temi centri se zagotavlja pridobivanje
aparatur, ki omogo~ajo napredek v znanosti in drugih strokov-
nih storitvah in katerih cena se giblje praviloma od nekaj sto
tiso~ do nekaj milijonov dolarjev. Pogoje komercialnih
storitev (razne analize) dolo~a upravitelj centra.

Tehnolo{ki centri slu‘ijo izvajanju zahtevnih
tehnolo{kih razvojnih storitev, po katerih je povpra{evanje
pri uporabni{kih organizacijah, pa tudi v okviru raziskoval-
nih skupin, ki so vklju~ene v razvojne projekte. Praviloma
nastanejo z dru‘beni{ko povezavo zainteresiranih gospodar-
skih, raziskovalnih in drugih organizacij. Dr‘ava lahko pod-
pira njihovo organiziranje in delovanje z nekajletnim
padajo~im zagonskim vlo‘kom sredstev, s pla~ilom dela
stro{kov storitev centra naro~nikom projektov, ki uporabljajo
storitve centra, ali pa z neposredno udele‘bo sredstev v
premo‘enju centra. Namen je omogo~iti razvojno usmerje-
nim uporabnikom, zlasti podjetjem, zanesljiv dostop do ka-
kovostnih razvojnih storitev, v dolo~enem ~asovnem obdob-
ju tudi pod komercialno tr‘no ceno.

Praviloma dr‘ava sodeluje pri investicijah v veliko
raziskovalno opremo neposredno s subvencijami ali z opro-
stitvami dajatev, srednja in drobna oprema pa se nabavlja v
okviru stro{kov znanstvenih ali razvojnih projektov. Dr‘ava
v obsegu svoje udele‘be sredstev uveljavlja lastni{tvo in
upravljavsko vlogo.

Stro{ki za opremo in potro{ni material se zni‘ujejo s
pomo~jo razpisov in skupne nabave ve~jih koli~in za ve~
uporabnikov iz raziskovalne dejavnosti in visokega {olstva.
Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, bo kot
(so)financer opreme vplivalo na usklajevanje naro~il in to
vlogo zaupalo najugodnej{im posrednikom preko razpisa,
zlasti pa slu‘bam javnih (raziskovalnih) zavodov.

V sistemu znanstvenega in tehni~nega informiranja
dr‘ava sofinancira osnovno nabavo tuje znanstvene in druge
strokovne literature, vklju~no z osnovno standartoteko, raz-

vijanje omre‘ja knji‘nic oziroma dokumentacij in njihovo
povezovanje v sistem, postavljanje in delovanje skupnega
kataloga, bolj racionalno vklju~evanje v mednarodna omre‘ja
ipd. Prednost ima racionalna nabava tuje periodike v obliki
klasi~nih in modernih prenosnikov ter on-line poizvedovanje
v tujih podatkovnih zbirkah. Namen sistema je zagotoviti
populacijam {tudentov, dijakov, raziskovalcev, u~iteljev in
razvojnikov ~im cenej{i dostop do potrebnih informacij za
doseganje in (deloma) uporabo znanja.

Raziskovalne organizacije predstavljajo prostorska,
tehni~no servisna, informacijska in administrativno poslovna
okolja za ~imbolj nemoteno raziskovalno, razvojno in
izobra‘evalno delo raziskovalcev oziroma njihovih skupin.
Pove~eval se bo pomen kriterija racionalnosti in podjetni{ke
sposobnosti pri iskanju trga storitev zunaj klasi~nega
dr‘avnega prora~unskega financiranja. Dr‘ava bo pospe{evala
zasebno iniciativo, pomembnej{im sklopom institucionalne
infrastrukture pa dajala status javnih raziskovalnih zavodov v
smislu dr‘avnih in{titutov ali s koncesijami zdru‘bam v za-
sebni ali me{ani lastnini.

Dr‘avni in{titut (v sedanji pravni ureditvi javni razisko-
valni zavod) lahko z odlo~itvijo Vlade RS ali Dr‘avnega
zbora RS postane tista raziskovalna organizacija ali njen del,
ki izpolnjuje nekatere pogoje:

– ve~ji obseg raziskovalnega potenciala na dolo~enem
strokovnem podro~ju,

– znanstvena odli~nost potenciala in njegove inovacij-
ske reference,

– pomen strokovnega podro~ja za aktualne in dolgoro~ne
potrebe Slovenije,

– zadovoljiva stopnja opremljenosti,
– izkazana poslovna zmo‘nost vodstva organizacije, da

si more zagotavljati naro~ila za storitve tudi na nedr‘avnem
trgu in zna skrbeti za kakovostno rast strokovnega potencia-
la.

Dr‘ava bo spodbujala povezovanje in{titutov, ki se uk-
varjajo s tehnolo{kim razvojem na sorodnih oziroma pove-
zanih znanstvenih in tehnolo{kih podro~jih. Prav tako bo
spodbujala raziskovalne organizacije, da se v celoti ali po
delih odlo~ajo za preoblikovanje v podjetja, d.o.o ali d.d., ker
je to zanesljiv na~in za tr‘enje znanja, in v me{ane ali za-
sebne zavode v primerih neprofitnih ustanov. Hkrati jim bo
pod ugodnimi pogoji dajala v najem, odkup ali v obliki
kapitalskega vlo‘ka dr‘avno lastnino, ki jo ustvarja naciona-
lizacija dela sedanjih raziskovalnih organizacij po dolo~ilih
zakona o zavodih v primerih javnih zavodov. V primerih
javnih raziskovalnih zavodov dr‘ava podpira dokapitalizaci-
jo do upada lastnega lastninskega dele‘a do 51 % premo‘enja.

Prav tako dr‘ava podpira nastajanje t. i. “spin off” pod-
jetij iz fakultet ali in{titutov ob sodelovanju mati~nih orga-
nizacij, zasebnih vlo‘kov raziskovalcev in lahko tudi dr‘ave.

3. Raziskovalni stro{ki

Dr‘ava finan~no posreduje v RD s prora~unskimi sred-
stvi in s stimulativnimi razbremenitvami dajatev tistim, ki v
RD vlagajo svoja sredstva. Prora~unska sredstva namenja
neposredno za (so)financiranje programov, projektov, cen-
trov in (so)financiranje programiranih in pogodbeno dogo-
vorjenih stro{kov raziskovalnih organizacij, zlasti pri izpol-
njevanju t. i. ustanoviteljskih obveznosti. Razviti bodo na~ini
posrednega vlaganja prek udele‘be dr‘avnih sredstev v na-
menskih skladih za RD.

Raziskovalni stro{ki se dolo~ajo z normativi in standar-
di za stro{ke dela, materialne stro{ke in amortizacijo. Ceno
dela dolo~a zakonodaja oziroma z njo usklajen tarifni del
pano‘ne kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost. Kate-
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gorija amortizacije je v RD smiselna za stavbe, ukinja pa se
za raziskovalno opremo, ki se praviloma nadome{~a z inve-
sticijami v nove generacije opreme. V prehodnem obdobju se
uporablja metoda raz{irjenega zdru‘evanja amortizacije za
tovrstne investicije.

V primerih izgub javnih raziskovalnih zavodov dr‘ava
posreduje tako, da:

– pokrije izgube in ohranja kapaciteto zavodov,
– z delno ali celotno odprodajo premo‘enja zavodov

zmanj{uje ali celo ukinja njihovo kapaciteto.
Podobne finan~ne posledice imajo lahko tudi dr‘avne

odlo~itve o programski potrebnosti ali izvedbeni strokovni
kakovosti dr‘avnih in{titutov.

Metodologija pri (so)financiranju projektov in progra-
mov RD razlikuje {tiri ravni stro{kov, odvisno od obsega
laboratorijskega dela, terenskega dela in drugih zna~ilnosti,
ki dejansko vplivajo na skupno ceno raznovrstnih projektov.

III. SREDSTVA PO OSREDNJIH PROGRAMIH

Javna sredstva za RD iz dr‘avnega prora~una naj bi v
obdobju od 1995 do 2000 nara{~ala povpre~no za 10 % (real-
no) letno, ~e bodo to dovoljevale prora~unske mo‘nosti.

Sredstva iz prora~una RS za RD bodo do nove odlo~itve
namenjena navedenim programom v naslednjih okvirnih
dele‘ih:
Program Odstotki

– raziskave in razvoj: 60
– · temeljne in aplikativne raziskave 30
– · razvoj (predkonkuren~ne in razvojne raziskave) 30
– podiplomsko usposabljanje mladih raziskovalcev 25
– raziskovalna infrastruktura in oprema
– (brez investicij v ve~ja gradbena dela) 15

Pri tem bo v okviru postavke za raziskave in razvoj:
– do 10 % sredstev celotne postavke namenjenih cilj-

nim raziskovalnim programom,
– do 5 % programom vitalizacije strok,
– do 25 % financiranju ustanoviteljskih obveznosti in{ti-

tutom,
– do 10 % predkonkuren~nim projektom in
– najmanj 50 % za projektno financiranje oziroma sofi-

nanciranje raziskovanja.
Dele‘ sredstev osrednjih programov po podro~jih ved

oziroma strok se bo okvirno gibal takole:
– v naravoslovju ostanejo prora~unska sredstva v se-

danjem obsegu in se pove~a vlaganja iz gospodarstva,
– v tehniki se zadr‘i sedanji obseg prora~unskih sred-

stev in se mo~no pove~ajo vlaganja iz nedr‘avnih virov,
zlasti gospodarstva,

– v biotehniki se obdr‘i sedanji obseg sredstev in
pove~ajo vlaganja iz nedr‘avnih, zlasti gospodarstva,

– v medicini se pove~a sedanji obseg prora~unskih sred-
stev in pove~ajo vlaganja iz nedr‘avnih virov,

– v dru‘boslovju se pove~a sedanji obseg prora~unskih
sredstev in pove~ajo vlaganja iz nedr‘avnih virov,

– v humanistiki se pove~ajo predvsem prora~unska sred-
stva.

Pri tem se za sedanji obseg {teje zdaj{nja delitev
prora~unskih sredstev za raziskave, razvoj in kadre po vedah
prek ministrstva, pristojnega za znanost (konec leta 1993), in
sicer:

%
– naravoslovje 20
– tehnika 44
– biotehnika 11
– medicina 10
– dru‘boslovje 8
– humanistika 7

V prihodnjih letih se bodo razmerja spreminjala v skladu
z delovanjem naslednjih dejavnikov:

– mehanizmi merjenja znanstvene in strokovne kako-
vosti ter dru‘bene (razvojne) relevance programov, projektov
in institucij;

– strate{kimi odlo~itvami dr‘ave v okviru raziskovalne
in razvojne politike o tem, katera podro~ja v RD naj se
podpirajo zaradi hitrej{ega razvoja. V ta namen se uporabi
nove instrumente – ciljne raziskovalne programe in programe
o‘ivljanja.

Glede na institucionalno shemo raziskovalnih organiza-
cij gre po dolgoletnem povpre~ju do 45 % vseh sredstev
visoko{olskim organizacijam, do 50 % in{titutom, ostalo pa
drugim tipom organizacij in za administriranje raziskoval-
nega sistema.

Sredstva iz prora~una Republike Slovenije se bodo po
osnovnih programih v prihodnje gibala takole:

– temeljni raziskovalni program: sredstva ostanejo na
dose‘eni ravni. Ko se za~ne prora~un pove~evati, njihov
dele‘ rahlo upada, ko prora~un dose‘e 1 % BDP, za~ne dele‘
nara{~ati, dolgoro~no bistveno,

– razvojni program: dele‘ sredstev v prora~unu raste, ko
se pove~ajo zasebna sredstva ~ez 100 % javnih, dele‘ ostaja
na dose‘eni ravni. Prednost pri financiranju dobijo pred-
konkuren~ni projekti in projekti, usmerjeni v visoko vredne
proizvode in storitve ter v zaposlovanje visoko kvalificirane
delovne sile. Uvedejo se nove oblike spodbujanja sovlaganja
gospodarstva in drugih dr‘avnih sfer za spodbujanje razvoja
(garancija dr‘ave na ban~ne in druge kredite, subvencije
najetih kreditov, olaj{ave pri uvozu nove opreme, ipd.),

– program usposabljanja raziskovalcev: sredstva se ohra-
njajo na dose‘eni stopnji, pove~a se dele‘ za podporo pre-
hajanja v uporabni{ke organizacije oziroma za nastajanje
novih podjetij,

– infrastrukturni programi denarno stagnirajo, srednje-
ro~no porastejo sredstva za raziskovalno opremo in nabavo
strate{ke tuje znanstvene in strokovne literature.

Na~in delitve prora~unskih sredstev za RD:
– velika ve~ina preko razpisov in projektov;
– manj{i del (s te‘njo nara{~anja v prihodnjih letih do

~etrtine vseh) preko financiranja fiksnih in re‘ijskih stro{kov
v raziskovalnih zavodih in drugih (infrastrukturnih) zavodih;

– zelo majhen del (do 5 % vseh) preko financiranja
materialnih stro{kov individualnega raziskovalnega dela ozi-
roma spremljanja razvoja strok visoko{olskih u~iteljev v mi-
nistrstvu, pristojnem za {olstvo.

S prilagoditvijo zakonodaje se bo del sredstev iz pro-
ra~una namenjal za RD preko fundacij in nacionalnih svetov
za raziskave in razvoj za znanstvene raziskave in preko teh-
nolo{kega razvojnega sklada za prenos tehnolo{kih dose‘kov
v gospodarsko uporabo.

Pri raziskovalno-razvojno usmerjenih projektih sega fi-
nan~na udele‘ba dr‘ave do 75 % stro{kov za predkonkuren~ne
projekte, za podjetni{ke razvojne do 50 % sredstev za celoten
projekt, nameni pa se lahko raziskovalni skupini oziroma
raziskovalcem, ki ustrezajo kriterijem profesionalne kako-
vosti, zaposlenim tako na akademskih raziskovalnih ustano-
vah kakor v gospodarskih dru‘bah. Vsakoletni prora~un (po-
stavka za MZT) dolo~i obseg sredstev za t. i. individualne
inovacijske projekte.
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Vpelje se stalen pregled nad celoto prora~unskih izdat-
kov za RD po vseh vladnih resorjih in izpelje koordiniranje
razvojnih politik vladnih resorjev.

Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, organi-
zira slu‘bo za evidence in nadzor in s tem okrepi nadzor nad
namensko porabo svojih sredstev za raziskovalno dejavnost.

Glede vpra{anja zgornje meje zaslu‘ka raziskovalca ozi-
roma univerzitetnega u~itelja iz dr‘avnih sredstev preko raz-
li~nih ministrstev kot virov prihodka se ohranja sedanja ome-
jitev na 1,3 pla~e in se s tem spodbuja anga‘iranje na
podjetni{kem trgu, kjer lahko zaslu‘ek presega omenjeno
mejo brez omejitve.

Spodbuja se motivacijo za vlaganje in usmerjanje za-
sebnih sredstev v razvojne in raziskovalne namene, in sicer z
dav~no zakonodajo, zakonsko ureditvijo ustanavljanja zaseb-
nih ustanov na podro~ju raziskovalne dejavnosti, sprostitvijo
mo‘nosti za interno in eksterno privatizacijo raziskovalnih
ustanov, zlasti podjetij, in ureditvijo so‘itja profitnega in
neprofitnega poslovanja v raziskovalnih zavodih.

Mednarodna tehni~na pomo~ bo usmerjana tudi v si-
stemske in druge storitve za podro~je raziskovalne dejavnosti
in posku{al se bo pove~ati obseg mednarodnega raziskoval-
nega delovanja s sofinanciranjem iz tujih virov.

IV. KRATKORO^NI CILJI

Nacionalna raziskovalna politika uresni~uje NRP s
pomo~jo dolo~itve kratkoro~nih ciljev kot akcijskih oprede-
litev dejavnosti in z delitvijo prora~unskih sredstev za RD,
podvr‘eno kriterijem iz IU NRP in dolo~ilom NRP.

Temeljne kratkoro~ne cilje in za njihovo uresni~evanje
predvidene ukrepe in dejavnosti razvr{~amo v znanstveno
politiko, tehnolo{ko politiko ter metodolo{ko in informacij-
sko podporo.

Vlada Republike Slovenije posreduje Dr‘avnemu zboru
poro~ilo o izvajanju nacionalnega raziskovalnega programa
za preteklo leto najkasneje do marca teko~ega leta. Vlada
Republike Slovenije posreduje Dr‘avnemu zboru predlog
letne politike na podro~ju znanosti in tehnologije v takem
roku, ki bo omogo~il razpravo ob sprejemanju dr‘avnega
prora~una.

 V. KON^NA DOLO^BA

Ta nacionalni raziskovalni program za~ne veljati petnaj-
sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 630-01/90-4/18
Ljubljana, dne 24. januarja 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

486.

Komisija Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne zadeve je na 129. seji
dne 2. februarja 1995 sprejela naslednjo

o d l o ~ i t e v

Izvajanje sklepa Komisije Dr‘avnega zbora za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve, sprejetega na 125.
seji, dne 21. decembra 1994, ki je bil objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije, {t. 80/94, dne 23. 12. 1994, se do
nadaljnjega zadr‘i.

[t. 020-02/92-23/12-1
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.

Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve
Tone Anderli~ l. r.

487.

Na podlagi drugega odstavka 13. ~lena zakona o
nezdru‘ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo (Uradni list RS, {t. 49/92) je Dr‘avni svet Repub-
like Slovenije na seji dne 31. januarja 1995

r a z r e { i l

~lana Komisije po zakonu o nezdru‘ljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

Franca BANA,
in

i z v o l i l

~lana Komisije po zakonu o nezdru‘ljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

Jo‘eta RESMANA.

[t. 020-02/92-28/12
Ljubljana, dne 31. januarja 1995.

Predsednik
Dr‘avnega sveta

Republike Slovenije
dr. Ivan Kristan l. r.

488.

Na podlagi prvega odstavka 107. ~lena ustave Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91-I) in prvega odstavka
21. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in poobla{~enega veleposlanika

Republike Slovenije v Republiki Poljski

Za izrednega in poobla{~enega veleposlanika Repub-
like Slovenije v Republiki Poljski se imenuje

mag. Bojan GROBOV[EK

[t. 117-06/95-43
Ljubljana, dne 3. februarja 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
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3. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 900-04/94-50/1-8
Ljubljana, dne 27. oktobra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

491.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slove-
nije

S K L E P
o slu‘beni izkaznici poobla{~enih uradnih oseb

Slovenske obve{~evalno-varnostne agencije

1. ~len
Slu‘bena izkaznica poobla{~enih uradnih oseb Sloven-

ske obve{~evalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedilu:
slu‘bena izkaznica) se izda delavcem Slovenske obve-
{~evalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedilu: agenci-
ja), ki jih predstojnik agencije na podlagi 39. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije in v skladu s 46. ~lenom zakona o
notranjih zadevah (Uradni list SRS, {t. 28/80, 38/88, 27/89 in
Uradni list RS, {t. 19/91, 4/92 in 58/93) dolo~i za poobla{~ene
uradne osebe.

2. ~len
Slu‘bena izkaznica je sestavljena iz identifikacijske kar-

tice.

3. ~len
Obrazec identifikacijske kartice je velikosti 8,5 × 5,5

cm. Po vpisu podatkov o imetniku se obrazec za{~iti s
plasti~nim ovitkom.

Obrazec vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti

3 × 3 cm,
– pod fotografijo je prostor za registrsko {tevilko

slu‘bene izkaznice, pod tem pa prostor za ime in priimek
imetnika,

– desno od prostora za fotografijo je grb Republike
Slovenije, pod tem pa napis “VLADA”,

– pod napisom “VLADA” je napis “SLOVENSKA
OBVE[^EVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA”,

– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis osebe,
poobla{~ene za izdajo kartice, pe~at agencije in datum izdaje.

Osnovna barva identifikacijske izkaznice je svetlosiva,
barva tiska oziroma napisa pa ~rna (Obrazec {t. 1).

489.

Na podlagi 27. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, {t. 1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) na predlog ministra za
zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v

Helsingborgu

1. ~len
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Helsingborgu

na ~elu s ~astnim konzulom.
Konzularno obmo~je Konzulata Republike Slovenije v

Helsingborgu obsega okro‘ji Malmöhulslän in Göteborg och
Bohuslän.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-
skih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Sloven-
ije z zgoraj omenjenima okro‘jima.

2. ~len
Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za

izvr{itev tega sklepa.

3. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 900-04/94-50/1-8
Ljubljana, dne 27. oktobra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

490.

Na podlagi 27. in 31. ~lena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, {t. 1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) na predlog
ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o postavitvi ~astnega konzula Republike Slovenije v

Helsingborgu

1. ~len
Za ~astnega konzula Republike Slovenije v Helsing-

borgu se postavi

Folke STRAUBE.

2. ~len
Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za

izvr{itev tega sklepa.
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4. ~len
Slu‘bena izkaznica je veljavna le, ~e vsebuje vse dele,

na{tete v 3. ~lenu tega sklepa.

5. ~len
Slu‘bene izkaznice izdaja agencija, ki tudi vodi eviden-

co o izdanih in odvzetih slu‘benih izkaznicah.

6. ~len
Evidenca o izdanih in odvzetih slu‘benih izkaznicah

vsebuje priimek in ime osebe, ki ji je izdana slu‘bena izkaz-
nica, registrsko {tevilko izkaznice, datum izdaje in naziv
organizacijske enote, v kateri dela delavec, ki mu je slu‘bena
izkaznica izdana.

7. ~len
Slu‘bene izkaznice ni dovoljeno uporabljati v nasprotju

z namenom njene izdaje.

8. ~len
^e poobla{~ena uradna oseba agencije slu‘beno izkaz-

nico izgubi ali kako druga~e ostane brez nje, je dol‘na o tem
takoj obvestiti pristojno organizacijsko enoto agencije.

9. ~len
Delavci agencije morajo po prejemu slu‘benih izkaznic

agencije vrniti dosedanje slu‘bene izkaznice, ki jih je izdalo
Ministrstvo za notranje zadeve.

10. ~len
Poobla{~eni delavec agencije, ki mu preneha delovno

razmerje v agenciji ali kako druga~e izgubi status poobla{~ene
uradne osebe agencije, je dol‘an po prejemu odlo~be vrniti
slu‘beno izkaznico pristojni organizacijski enoti agencije.

11. ~len
Vrnjene slu‘bene izkaznice iz 10. ~lena tega sklepa se

komisijsko uni~ijo.
Vrnjene slu‘bene izkaznice iz 9. ~lena tega sklepa uni~i

komisija, ki jo po paritetnem na~elu imenuje minister za
notranje zadeve in predstojnik agencije.

12. ~len
Obrazec iz 3. ~lena tega sklepa je objavljen kot priloga

sklepa in je njegov sestavni del.

13. ~len
Z dnem uveljavitve sklepa se za slu‘bene izkaznice

delavcev agencije preneha uporabljati pravilnik o slu‘beni
izkaznici poobla{~enih uradnih oseb organov za notranje za-
deve, {t. 0433-8-S-206/1-1/91 z dne 7. 7. 1992 (Uradni list
RS, {t. 36/92).

14. ~len
Ta sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 872/95-1
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1

492.

Na podlagi 30. in 31. ~lena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, {t. 32/93) in 20. ~lena zakona o standardiza-
ciji (Uradni list RS, {t. 1/95) ter 24. ~lena zakona o vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja minister
za okolje in prostor v soglasju z ministrom za znanost in
tehnologijo, ministrom za gospodarske dejavnosti in mini-
strom za ekonomske odnose in razvoj

O D R E D B O
o kakovosti teko~ih goriv glede vsebnosti ‘vepla, svinca

in benzena

1. ~len
Ta odredba dolo~a kakovost teko~ih goriv, ki se uva‘ajo

v Republiko Slovenijo ali v njej proizvajajo in uporabljajo,
glede vsebnosti ‘vepla, svinca in benzena.

2. ~len
Teko~a goriva, za katera veljajo dolo~be te odredbe so:
– osvin~eni motorni bencin, ki se uporablja za pogon

motorjev z notranjim zgorevanjem na v‘ig z iskro,
– neosvin~eni motorni bencin, ki se uporablja za pogon

motorjev, primernih za uporabo neosvin~enega bencina,
vklju~no z motorji z napravami za zmanj{evanje koli~in {kod-
ljivih snovi,

– dizelsko gorivo kot plinsko olje, namenjeno za pogon
dieselskih motorjev v motornih vozilih,

– kurilno olje EL – ekstra lahko kot plinsko olje, name-
njeno za pridobivanje toplote v kurilnih napravah na teko~a
goriva (v nadaljevanju: kurilno olje EL),

– te‘ja kurilna olja (LS, L, LNS, S, SNS, T, TNS in ET),
ki so destilatna in rezidualna goriva, namenjena za uporabo v
industrijskih pe~eh in kurilnih napravah (v nadaljevanju: te‘ja
kurilna olja).

3. ~len
Vsebnost svinca, benzena in skupnega ‘vepla v osvin-

~enem motornem bencinu ne sme presegati vrednosti, dolo-
~enih v tabeli 1, ki so del standarda SIS 1010.

Vsebnost svinca, benzena in skupnega ‘vepla v ne-
osvin~enem motornem bencinu ne sme presegati vrednosti,
dolo~enih v tabeli 1.
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Tabela 1

svinec benzen skupno

‘veplo

osvin~en 0,15 g Pb/L 5,0% (V/V) 0,05% (m/m)
bencin
neosvin~en 0,013 g Pb/l 5,0% (V/V) 0,05% (m/m)
bencin

4. ~len
Vsebnost skupnega ‘vepla v dizelskem gorivu ne sme

presegati 0,20% (m/m).
Vsebnost skupnega ‘vepla v kurilnem olju EL ne sme

presegati 0,20% (m/m) in jo dolo~a standard SIS 1011.

5. ~len
Dolo~be 3. in 4. ~lena te odredbe ne veljajo za motorni

bencin in dizelsko gorivo v tovarni{ko vgrajenih rezervoarjih
motornih vozil, ki vstopajo v Republiko Slovenijo.

6. ~len
Vsebnost skupnega ‘vepla v te‘jem kurilnem olju ne

sme presegati vrednosti, navedene v tabeli 2.

Tabela 2

te‘je kurilno olje skupno ‘veplo

LNS, SNS, TNS, LS 0,6% (m/m)
L, S, T, ET 1,0% (m/m)

7. ~len
Minister, pristojen za trgovino lahko v soglasju z mini-

strom, pristojnim za varstvo okolja in ministrom, pristojnim
za gospodarske dejavnosti enkrat letno dolo~i koli~ine, ki se
letno dajo v promet in na~in njihove uporabe za:

– dizelsko gorivo in kurilno olje EL, pri katerih vseb-
nost skupnega ‘vepla lahko presega vrednost iz 4. ~lena te
odredbe, vendar ne sme biti ve~ja od 0,30% (m/m),

– te‘ja kurilna olja, pri katerih vsebnost skupnega ‘vep-
la lahko presega vrednosti iz 6. ~lena te odredbe, vendar ne
sme biti ve~ja od 2% (m/m).

Letne koli~ine iz prej{njega odstavka se dolo~ijo za
znanega dobavitelja.

8. ~len
Vsebnost skupnega ‘vepla v kurilnem olju EL in te‘jih

kurilnih oljih je lahko ve~ja od predpisane s 4., 6. in 7.
~lenom te odredbe, ~e se ta olja uporabljajo:

– kot surovina v proizvodnih procesih ali
– za pridobivanje toplote v indutrijskih pe~eh ali
– v napravah, namenjenih odstranjevanju ‘vepla in kon-

centracije ‘veplovega dioksida v odpadnih plinih teh proce-
sov in naprav ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.

Vsebnost skupnega ‘vepla v te‘jem kurilnem olju je
lahko ve~ja od predpisane s 6. in 7. ~lenom te odredbe, ~e se
ta olja uporabljajo za kurjenje v kurilnih napravah nazivne
toplotne mo~i nad 5 MW in emisija snovi v zrak iz teh naprav
ne presega predpisanih mejnih vrednosti.

Vsebnost skupnega ‘vepla v dieselskem gorivu, kuril-
nem olju EL in te‘jih kurilnih oljih je lahko ve~ja od pred-
pisane s 4., 6. in 7. ~lenom te odredbe, ~e se uporabljajo za
me{anje z drugimi gorivi, da se dose‘e kakovot, predpisana s
to odredbo.

9. ~len

Uvoz in prodaja teko~ih goriv iz prej{njega ~lena sta
dovoljena le za znanega uporabnika.

Za uvoz in prodajo teko~ih goriv iz prej{njega ~lena je
potrebno dovoljenje ministra, pristojnega za varstvo okolja.

Uvoznik teko~ega goriva iz prej{njega ~lena mora pri
prestopu carinskega mejnega prehoda predlo‘iti dovoljenje
iz prej{njega odstavka carinskemu organu v potrditev.

10. ~len
Po{iljko uvo‘enega teko~ega goriva iz 3., 4., 6. ali 7.

~lena te odredbe mora do prodajalca trgovske mre‘e ali do
uporabnika, kadar gre za direktno dobavo, spremljati kopija
izjave uvoznika o skladnosti goriva, s katero ta na lastno
odgovornost potrdi, da vsebnost ‘vepla, svinca in benzena v
gorivu ustreza zahtevam te odredbe. Obrazec izjave je v
prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.

Uvoznik teko~ega goriva iz 3., 4., 6. ali 7. ~lena te
odredbe mora pri prestopu carinskega mejnega prehoda pred-
lo‘iti izjavo iz prej{njega odstavka carinskemu organu v
potrditev.

Uvoznik sme izdati izjavo o skladnosti iz prvega odstav-
ka tega ~lena le na podlagi izjave proizvajalca goriva o
kakovosti goriva glede vsebnosti ‘vepla, svinca in benzena in
o preizkusnih metodah, s katerimi je bila kakovost ugotov-
ljena.

11. ~len

Po{iljko teko~ega goriva iz 3., 4., 6. ali 7. ~lena te
odredbe doma~ega proizvajalca mora do prodajalca trgovske
mre‘e ali do uporabnika, kadar gre za direktno dobavo, sprem-
ljati kopija izjave proizvajalca o skladnosti goriva, s katero ta
na lastno odgovornost potrdi, da vsebnost  ‘vepla, svinca in
benzena v gorivu ustreza zahtevam te odredbe. Obrazec iz-
jave je v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.

Po{iljko teko~ega goriva, ki je pridobljeno s postopkom
me{anja iz tretjega odstavka 8. ~lena te odredbe mora do
prodajalca trgovske mre‘e ali do uporabnika, kadar gre za
direktno dobavo, spremljati kopija izjave proizvajalca gori-
va, pridobljenega s postopkom me{anja, o skladnosti goriva,
s katero ta na lastno odgovornost potrdi, da vsebnost ‘vepla,
svinca in benzena v gorivu ustreza zahtevam te odredbe.
Obrazec izjave je v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.

Kakovost teko~ega goriva iz prej{njih odstavkov se ugo-
tavlja s preizkusnimi metodami iz 13. ~lena te odredbe.

12. ~len
Minister, pristojen za varstvo okolja, imenuje v soglasju

z ministrom, pristojnim za znanost in tehnologijo strokovne
organizacije za ob~asno preverjanje kakovosti teko~ih goriv,
ki so predmet  te odredbe, glede vsebnosti ‘vepla, svinca in
benzena in dolo~i pogostost preverjanja.

Strokovna organizacija iz prej{njega odstavka mora iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– imeti mora ustrezno {tevilo tehni~no in poklicno us-
posobljenih delavcev z ustrezno izobrazbo in izku{njami, ki
omogo~ajo hitro in pravilno izvjanje administrativnih in teh-
ni~nih nalog, povezanih s postopkom preverjanja,

– ne sme biti povezana z na~rtovanjem, proizvajanjem,
uva‘anjem ali dajanjem teko~ih goriv na trg ali vklju~ena v
druge s tem povezane dejavnosti, kar velja tudi za njeno
osebje, odgovorno za izvajanje preverjanja iz prej{njega od-
stavka,
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– imeti mora preizkusno in merilno opremo, potrebno za
preizku{anje kakovosti goriv po tej odredbi ali pogodbo o
sodelovanju z laboratorijem, usposobljenim in opremljenim
za to preizku{anje po zahtevah standardov preverjanja iz 13.
~lena te odredbe.

Imenovana strokovna organizacija opravlja predvsem
naslednje naloge:

– preverja kakovost teko~ih goriv glede vsebnosti ‘vep-
la, svinca in benzena in njeno ustreznost glede na zahteve te
dredbe,

– preverja skladnost kakovosti iz prej{nje alinee s po-
datki o gorivu v izjavi o skladnosti iz 10. in 11. ~lena te
odredbe,

– obve{~a pristojne organe o svojih ugotovitvah, kadar
kakovost iz prve alinee ali skladnost iz druge alinee tega
odstavka ni ustrezna,

– pripravlja poro~ila o kakovosti preverjenih goriv in o
tem vodi evidenco.

Stro{ke preverjanja pla~a dobavitelj teko~ega goriva,
katerega kakovost se preverja.

13. ~len

Preverjanje kakovosti teko~ih goriv glede vsebnosti ‘ve-
pla, svinca in benzena se opravlja s preizkusnimi metodami
iz naslednjih standardov:

– SIS 1010 za osvin~eni motorni bencin,
– EN 228 za neosvin~eni motorni bencin,
– EN 590 za dizelsko gorivo,
– SIS 1011 za kurilno olje EL,
– SIS ISO 8754 ali SIS ISO 4260 za te‘ja kurilna olja.

14. ~len

Uvoznik mora strokovno organizacijo iz 12. ~lena te
odredbe na njeno zahtevo obvestiti o kraju in ~asu prevzema
posameznih po{iljk uvo‘enega teko~ega goriva.

Vzorec za preverjanje kakovosti teko~ega goriva vzame
strokovna organizacija iz prej{njega odstavka na carinskem
mejnem prehodu ali ob prevzemu uvo‘enega goriva pri pro-
dajalcu ali uporabniku, na lokaciji me{anja goriv iz tretjega
odstavka 8. ~lena te odredbe ali na lokaciji doma~ega proiz-
vajalca.

Vzor~evanje teko~ega goriva mora potekati po postop-
ku, dolo~enem s standardom SIS ISO 3170.

O vsakokratnem odvzemu vzorca, opravljenem prever-
janju in njegovih rezultatih vodi strokovna organizacija za-
pisnik.

V spornih primerih se za re{evanje sporov in inter-
pretacijo rezultatov s preverjanjem ugotovljene kakovosti
goriva uporabljajo postopki, dolo~eni s standardom SIS ISO
4259.

15. ~len

Minister, pristojen za trgovino, lahko na predlog mini-
stra, pristojnega za energetiko, v soglasju z ministrom, pri-
stojnim za varstvo okolja, za~asno dovoli uvoz in dajanje v
promet dolo~enih koli~in teko~ih goriv, v katerih je s to
odredbo dolo~ena vsebnost snovi prese‘ena, ~e na svetovnem
trgu ni mo‘no dobiti teko~ih goriv  z vsebnostjo snovi po
dolo~bah te odredbe in bi zato lahko nastale motnje v oskrbi s
teko~imi gorivi na doma~em trgu.

16. ~len

Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljajo tr‘ni in-
{pektorji in in{pektorji za varstvo okolja ter carinski organi.

17. ~len

Prodaja osvin~enega bencina z ve~jo vsebnostjo svinca
kot jo dolo~a prvi odstavek 3. ~lena te odredbe je dovoljena
do 31. 12. 1995, ~e vsebnost svinca ne presega 0,40 g Pb/L.

Prodaja dizelskega goriva in kurilnega olja EL z ve~jo
vsebnostjo skupnega ‘vepla kot jo dolo~a 4. ~len te odredbe
je dovoljena {e 6 mesecev po uveljavitvi te odredbe, ~e
vsebnost skupnega ‘vepla ne presega 0,30% (m/m).

Dolo~ba prej{njega odstavka se ne nana{a na koli~ine,
dolo~ene po 7. ~lenu te odredbe.

Teko~a goriva v republi{kih blagovnih rezervah z ve~jo
vsebnostjo ‘vepla, svinca in benzena kot jo dolo~a ta odredba
morajo upravljalci teh rezerv nadomestiti v roku 12 mesecev
po uveljavitvi te odredbe.

18. ~len

Dolo~be te odredbe ne veljajo za obstoje~e zaloge teko-
~ih goriv pri proizvajalcih in uporabnikih, za teko~a goriva,
ki so jih uvozniki naro~ili pri tujem dobavitelju in pla~ali
oziroma jih bodo pla~ali v 60 dneh od uveljavitve te odredbe,
ali jih imajo uvozniki in prodajalci v skladi{~ih na dan uve-
ljavitve te odredbe.

Dolo~be te odredbe ne veljajo za teko~a goriva iz ~etrte-
ga odstavka prej{njega ~lena, ki se dajo v promet.

19. ~len

Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati:
– dolo~ila standarda JUS B.H2.220 za osvin~ene mo-

torne bencine v delu, ki se nana{a na omejitve vsebnosti iz 3.
~lena te odredbe,

– dolo~be pravilnika o kakovosti neosvin~enih motornih
bencinov (Uradni list SFRJ, {t. 13/86), ki dolo~ajo vsebnosti
iz 3. ~lena te odredbe,

– dolo~ila standarda JUS B.H2.410 za plinska olja v
delu, ki se nan{a na omejitve vsebnosti iz 4. ~lena te odredbe,

– dolo~be pravilnika o kakovosti kurilnih olj (Uradni
list SFRJ, {t. 49/83 in 36/90), ki dolo~ajo koli~ino ‘vepla v
kurilnem olju EL in posameznih vrstah te‘jih kurilnih olj.

20. ~len
Ta odredba pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije razen dolo~b 3. ~lena, ki za-
~nejo veljati 1. 3. 1995.

Ljubljana, dne 19. januarja 1995.

Minister Minister
za znanost in tehnologijo za okolje in prostor

dr. Rado Bohinc l. r. dr. Pavel Gantar l. r.

Minister
za gospodarske dejavnosti

dr. Maks Tajnikar l. r.

Minister
za ekonomske odnose in razvoj

dr. Davorin Kra~un l. r.
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IZJAVA O SKLADNOSTI KAKOVOSTI TEKO^EGA
GORIVA GLEDE VSEBNOSTI @VEPLA, SVINCA IN

BENZENA

(ime uvoznika/proizvajalca)

(naslov uvoznika/proizvajalca)

s polno odgovornostjo izjavlja, da ima teko~e gorivo, za
katerega velja ta izjava:

(vrsta in koli~ina, po{iljka)

(dr‘ava izvora uvo‘enega goriva)

vsebnost ‘vepla v % (m/m): ___________________________

vsebnost svinca v g/L: _______________________________

vsebnost benzena v % (m/m): _________________________

ugotovljeno s preizkusnimi metodami iz standardov:

in da je teko~e gorivo skladno z odredbo o kakovosti teko~ih
goriv glede vsebnosti ‘vepla, svinca in benzena (Uradni list
RS, {t. 8/95)

____________________ ____________________
Kraj in datum @ig Ime in podpis odgovorne

osebe

mestu, na Ptuju in v Slovenj Gradcu, kjer sta dve notarski
mesti.”

3. ~len

V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je
sestavni del odredbe in je objavljen skupaj z njo, se pri
obmo~jih okrajnih sodi{~ v Dom‘alah, v Kopru in v Slovenj
Gradcu {tevilo “1” nadomesti s {tevilom “2”, pri obmo~ju
okrajnega sodi{~a v Mariboru pa se {tevilo “5” nadomesti s
{tevilom “6”.

4. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 041-1/94
Ljubljana, dne 25. januarja 1995.

Ministrica za pravosodje
Meta @upan~i~ l. r.

493.

Na podlagi prvega odstavka 11. ~lena zakona o notaria-
tu (Uradni list RS, {t. 13/94, 48/94 in 82/94) izdaja ministrica
za pravosodje

O D R E D B O
o spremembi odredbe o {tevilu in sede‘u notarskih mest

1. ~len

2. ~len odredbe o {tevilu in sede‘ih notarskih mest
(Uradni list RS, {t. 40/94) se spremeni tako, da se glasi: “V
Republiki Sloveniji je 67 notarskih mest.”.

2. ~len

Prvi odstavek 3. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“Notarska mesta so razporejena tako, da je na vsakem

obmo~ju okrajnega sodi{~a po zakonu o sodi{~ih (Uradni list
RS, {t. 19/94) eno notarsko mesto, razen:

1. na obmo~ju okrajnega sodi{~a v Ljubljani, kjer je
deset notarskih mest;

2. na obmo~ju okrajnega sodi{~a v Mariboru, kjer je {est
notarskih mest;

3. na obmo~jih okrajnih sodi{~: v Celju, v Dom‘alah, v
Kopru, v Kranju, v Murski Soboti, v Novi Gorici, v Novem

494.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. to~ke sklepa Izvr{nega
sveta Skup{~ine Republike Slovenije, {t. 114-02/90-1/11-8 z
dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, {t. 22/91-I in 66/94) in 9.
~lena zakona o organizaciji in delovnem podro~ju minis-
trstev (Uradni list RS, {t. 71/94), Ministrstvo za notranje
zadeve objavlja

Z N E S K E
povra~il, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v

republi{kih dr‘avnih organih

Za mesec februar 1995 zna{ajo:
1. mese~ne nagrade za obvezno prakso:
– u~encem 6.552 SIT;
– {tudentom 13.416 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 30.240 SIT;
– za 20 let delovne dobe 45.359 SIT;
– za 30 let delovne dobe 60.479 SIT;
3. solidarnostne pomo~i 60.479 SIT;
4. regres za prehrano med delom 9.471 SIT;
5. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveni-

ji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.648 SIT;
– 8 do 12 ur 2.368 SIT;
– nad 12 ur 4.736 SIT;
6. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.139 SIT;
– brez ra~una 1.421 SIT;
7. kilometrina 22 SIT;
8. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni

mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 11 SIT;
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9. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 17.048 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 20.836 SIT;
10. terenski dodatek 995 SIT.

[t. 148-5/93
Ljubljana, dne 31. januarja 1995.

Andrej [ter l. r.
Minister

za notranje zadeve

495.

SPISEK IZDANIH DOVOLJENJ (ATESTOV) ZA
TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO V ̂ ETRTEM

TRIMESE^JU LETA 1994

Na podlagi 15. ~lena zakona o sistemih zvez (Uradni list
SFRJ, {t. 41/88, 80/89 in 29/90), 18. in 19. ~lena pravilnika o
kontroli kakovosti telekomunikacijskih sredstev in objektov
(PTT Vestnik, {t. 27/90), zakona o standardizaciji (Uradni
list SRS, {t. 37/88 in Uradni list RS, {t. 23/91), 4. in 5. ~lena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 1/91) ter na zahtevo posameznih vlagateljev za prido-
bitev dovoljenja za vgradnjo dolo~ene telekomunikacijske
opreme v javno telekomunikacijsko omre‘je Republike Slo-
venije, je Republi{ka uprava za telekomunikacije Ministrstva
za promet in zveze Republike Slovenije v ~etrtem trimese~ju
lani izdala naslednja dovoljenja (Ateste):
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Ljubljana, dne 24. januarja 1995.

Zvonko Bajec l. r. mag. Anton Zorko l. r.
Direktor Vi{ji svetovalec, vodja referata

496.

Ustavno sodi{~e je v postopku za preizkus pobude pod-
jetja HIT, hoteli, igralnice, turizem, d.o.o., Nova Gorica, na
seji dne 19. 1. 1995

o d l o ~ i l o
Pobuda za oceno ustavnosti zakona o posebnem pro-

metnem davku od posebnih iger na sre~o (Uradni list RS, {t.
67/93) se zavrne.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija zakon o posebnem prometnem

davku od posebnih iger na sre~o, ki uvaja pla~evanje takega
davka po progresivnih stopnjah. Po mnenju pobudnika je
izpodbijani zakon v nasprotju z dolo~bami 2. ~lena ustave o
pravni dr‘avi, 14. ~lena ustave o enakosti pred zakonom in
74. ~lena ustave o podjetni{tvu. Po mnenju pobudnika je v
zakonu sporen predvsem na~in dolo~anja stopenj posebnega
prometnega davka, ki so progresivne glede na vi{ino dav~ne
osnove, ki jo sestavlja vrednost prejetih vpla~il za udele‘bo v
igri, zmanj{ana za vrednost dobitkov. Tak{na progresivna
stopnja posebnega prometnega davka naj bi postavila pobud-
nika kot prireditelja posebnih iger na sre~o glede na njegov
pravni status v neenak polo‘aj v primerjavi z drugimi pri-
reditelji posebnih iger na sre~o. Ta neenakopravnost se po
mnenju pobudnika ka‘e v tem, da se v primeru, kadar ima
posamezni prireditelj ve~ igralnic kot svoje organizacijske
enote, pla~a davek od osnove, ki pomeni se{tevek vpla~il za
udele‘bo pri igri v vseh igralnicah. Od tako ugotovljene
osnove se pla~uje davek po vi{ji progresivni stopnji, kot bi se
pla~eval v primeru, ~e bi bila vsaka igralnica samostojna
pravna oseba in bi dav~no osnovo pri vsaki igralnici pred-
stavljala le vpla~ila pri posamezni igralnici. Enaka vrednost
prejetih vpla~il za udele‘bo v igri je tako po mnenju pobudni-
ka razli~no obdav~ena za igralnico kot organizacijsko enoto
(vi{ja obremenitev) in za igralnico s statusom pravne osebe
(ni‘ja obremenitev). S tak{no re{itvijo je po mnenju pobudni-
ka vi{ina dav~ne obremenitve odvisna od pravnega statusa
zavezanca, s ~imer postavlja zakon posamezne prireditelje
posebnih iger na sre~o v neenak polo‘aj.

2. Ministrstvo za finance v odgovoru na pobudo navaja,
da opredelitev dav~nega zavezanca v izpodbijanem zakonu
ni sporna, saj izhaja iz temeljnega na~ela obdav~enja s pro-
metnim davkom (in tudi z drugimi davki), po katerem je
dav~ni zavezanec pravna oseba. Dav~ni zavezanec po izpod-
bijanem zakonu je prireditelj posebnih iger na sre~o, ki ima
dovoljenje Ministrstva za finance, tak{no dovoljenje pa lahko
po veljavni ureditvi o igrah na sre~o pridobi le pravna oseba.
Z izpodbijanim zakonom se tako kot z drugimi dav~nimi
zakoni dolo~ajo predvsem predmet obdav~itve, dav~ni zave-
zanec, dav~na osnova in stopnja davka, pri ~imer se zakon ne
spu{~a v organizacijske oblike dav~nih zavezancev. S stali{~a
dav~ne zakonodaje po mnenju Ministrstva za finance ni po-
membna organizacija podjetja in je podjetju prepu{~eno, ali
opravlja dejavnost kot enovita pravna oseba ali kot pravna
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oseba z notranjimi organizacijskimi enotami. Pobudnik tako
pla~uje poseben prometni davek kot pravna oseba z ve~
enotami. ^e bi se notranje organizacijske enote preobliko-
vale v samostojne pravne osebe (po pridobitvi predhodnega
dovoljenja Ministrstva za finance), bi bile same dav~ne zave-
zanke in bi tudi same obra~unavale in pla~evale davek v
skladu z razponom v dav~ni lestvici (glede na ni‘jo osnovo
po ni‘jih stopnjah). Zato po mnenju Ministrstva za finance z
izpodbijanim zakonom predpisana dav~na ureditev ni v na-
sprotju z ustavo.

B)
Po izpodbijanem zakonu je zavezanec za pla~evanje

posebnega prometnega davka od posebnih iger na sre~o pri-
reditelj teh iger, ki prireja to dejavnost na podlagi dovoljenja,
izdanega po zakonu o igrah na sre~o. Tak{no dovoljenje
lahko po navedenem zakonu pridobi le pravna oseba. Dav~ni
zavezanci po izpodbijanem zakonu so torej pravne osebe, ki
prirejajo igre na sre~o, in ne organizacijske enote, v katerih
se prirejajo te igre. Z vidika dav~nega zakona tako ni po-
membno, ali organizira prireditelj igre le v eni organizacijski
enoti ali v ve~ lo~enih organizacijskih enotah. Dav~ni zave-
zanec je tako torej vselej prireditelj posebnih iger na sre~o ne
glede na organizacijsko strukturo izvajanja te dejavnosti.

Dav~no osnovo predstavljajo prejeta vpla~ila pri poseb-
nih igrah na sre~o, ki jih je prejel prireditelj kot pravna oseba
in s tem dav~ni zavezanec, bodisi v eni organizacijski enoti
ali v ve~ organizacijskih enotah. ̂ e ima prireditelj ve~ organi-
zacijskih enot za prirejanje posebnih iger na sre~o, potem se
pri ugotavljanju njegove dav~ne osnove se{tejejo prejeta vpla-
~ila v vseh organizacijskih enotah. Prejeta vpla~ila v posamez-
ni organizacijski enoti ne morejo predstavljati samostojne
dav~ne osnove za pla~evanje davka od te enote, saj organiza-
cijska enota nima statusa dav~nega zavezanca, zato tudi od
njenih prihodkov ni mogo~e posebej pla~evati prometnega
davka. Posamezni dav~ni zavezanec (v tem primeru je to
prireditelj posebnih iger na sre~o) lahko ugotavlja le eno
dav~no osnovo in obra~unava davek le od te dav~ne osnove.
Tak{no na~elo je uveljavljeno tudi pri drugih davkih (na
primer pri davku od dobi~ka pravnih oseb), tako da pla~uje
pobudnik, ki ima v svoji sestavi ve~ organizacijskih enot,
davek od dobi~ka po enotni dav~ni osnovi za pravno osebo
kot celoto in ne po organizacijskih enotah.

Izpodbijana ureditev tako po mnenju ustavnega sodi{~a
ne pomeni kr{itve dolo~b ustave o pravni dr‘avi in o enakosti
pred zakonom, saj postavlja vse dav~ne zavezance - prire-
ditelje posebnih iger na sre~o v enak polo‘aj. Vsi prireditelji,
ki pa so lahko le samostojne pravne osebe, pla~ujejo davek
od osnove, ki se ugotavlja za pravno osebo kot celoto, ne
glede na njeno notranjo organiziranost. Zato je bilo potrebno
pobudo zavrniti.

C)
Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi druge-

ga odstavka 26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list
RS, {t. 15/94) 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, dr.
Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo
soglasno.

[t. UI 180/94-5
Ljubljana, dne 19. januarja 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

497.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povra~ilih
sodnikom (Uradni list RS, {t. 68/94) je Sodni svet na 18. seji
dne 26. 1. 1995 na predlog Ministrstva za pravosodje dolo~il

Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povra~il sodnikom

Za mesec februar 1995 zna{ajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 30.240 SIT
– za 20 let delovne dobe 45.359 SIT
– za 30 let delovne dobe 60.479 SIT
2. regres za prehrano med delom 9.471 SIT
3. dnevnice za slu‘beno potovanje v RS, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.648 SIT
– 8 do 12 ur 2.368 SIT
– nad 12 ur 4.736 SIT
4. povra~ilo stro{kov preno~evanja
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de lux

kategorije do 4.139 SIT
– brez ra~una 1.421 SIT
5. kilometrina 22 SIT
6. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni

mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 11 SIT

7. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 17.048 SIT
– povra~ilo stro{kov prehrane 20.836 SIT
8. solidarnostna pomo~ 60.479 SIT

Predsednica
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

LJUBLJANA

498.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a
RS, {t. U-I-13/94-65, 45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS,
{t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, {t. 57/94) je Mestni svet
Mestne ob~ine Ljubljana na 1. seji dne 19. 1. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
Mestne ob~ine Ljubljana I.

1. ~len
Sede‘ Mestne ob~ine Ljubljana je: Ljubljana, Mestni

trg 1.
2. ~len

Dosedanja grb in zastava mesta Ljubljane potaneta grb
in zastava Metne ob~ine Ljubljana.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI
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3. ~len
Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana ima pe~at okrogle

oblike z napisom “MESTNA OB^INA LJUBLJANA –
GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgor-
njem robu pe~ata in z napisom “MESTNI SVET” ob spod-
njem robu pe~ata ter z grbom Mestne ob~ine Ljubljana v
sredini pe~ata.

3.a ~len
Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana ima ‘ig okrogle

oblike z napisom “MESTNA OB^INA LJUBLJANA –
GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgorn-
jem robu ‘iga in z napisom “MESTNI SVET” ob spodnjem
robu ‘iga ter z grbom Mestne ob~ine Ljubljana v sredini ‘iga.

4. ~len
@upan ima pe~at okrogle oblike z napisom “MESTNA

OB^INA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE
SLOVENIJE” ob zgornjem robu pe~ata in z napisom “@U-
PAN” ob spodnjem robu pe~ta ter z grbom Mestne ob~ine
Ljubljana v sredini pe~ata.

4.a ~len
@upan ima ‘ig okrogle oblike z napisom “MESTNA

OB^INA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE
SLOVENIJE” ob zgornjem robu ‘iga in z napisom “@UPAN”
ob spodnjem robu ‘iga ter z grbom Mestne ob~ine Ljubljana
v sredini ‘iga.

5. ~len
Mestna uprava ima pe~at okrogle oblike z napisom

“MESTNA OB^INA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO
REPUBLIKE SLOVENIJE” na zgornjem robu pe~ata in z
napisom “MESTNA UPRAVA” na spodnjem robu pe~ata ter
z grbom Mestne ob~ine Ljubljana v sredini pe~ata.

5.a ~len
Mestna uprava ima ‘ig okrogle oblike z napisom

“MESTNA OB^INA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO
REPUBLIKE SLOVENIJE” na zgornjem robu ‘iga in z napi-
som “MESTNA UPRAVA” na spodnjem robu ‘iga ter z
grbom Mestne ob~ine Ljubljana v sredini ‘iga.

6. ~len
Odloki in drugi splo{ni akti mesta Ljubljane in ljub-

ljanskih ob~in, veljavni na dan 31. 12. 1994, se uporabljajo
kot predpisi Mestne ob~ine Ljubljana, kolikor niso v nasprot-
ju s pravnim redom Rerpublike Slovenije ali s tem statutar-
nim sklepom, in sicer od 1. 1. 1995 dalje.

Predpisi ljubljanskih ob~in iz prej{njega odstavka se do
uskladitve uporabljajo na obmo~jih dosedanjih ljubljanskih
ob~in, znotraj obmo~ja Mestne ob~ine Ljubljana. Predpise
ljubljanskih ob~in je treba uskladiti v roku enega leta od
uveljavitve tega sklepa.

V primeru kolizije med mestnimi in ob~inskimi predpisi
iz prvega odstavka te to~ke, se uporabljajo predpisi mesta
Ljubljane.

Vsi dosedanji pravilniki o sistemizaciji in drugi akti o
sistemizaciji, ki urejajo delovna razmerja delavcev in funk-
cionarjev mestnih in ob~inskih upravnih organov, upravnih
organizacij in strokovnih slu‘b ostanejo v veljavi, dokler to
ni urejeno s statutarnimi dolo~ili in akti o sistemizaciji, razen
~e zakon ne dolo~i druga~e.

Prenose pristojnosti in z njimi povezane prehode delav-
cev mestnih in ob~inskih upravnih organov, upravnih or-
ganizacij in strokovnih slu‘b v dr‘avno upravo, ~e to ni
neposredno dolo~eno ‘e z zakonom, mora potrditi svet.

7. ~len
Mestni svet opravlja naloge iz pristojnosti odlo~anja

skup{~in mesta in ljubljanskih ob~in, njihovih komisij in
drugih delovnih teles ter naloge iz pristojnosti odlo~anja
njihovih izvr{nih svetov, njihovih komisij in drugih delovnih
teles, razen ~e zakon ne dolo~a druga~e.

Strokovno tehni~na in administrativna opravila za Mest-
ni svet in njegova delovna telesa opravlja sekretariat mest-
nega sveta. Do sprejetja statutarnega akta oziroma postavitve
nove organizacije opravljajo te naloge dosedanji delavci
sekretariata Skup{~ine mesta Ljubljane, ki so ta opravila
opravljali za Skup{~ino mesta Ljubljane.

Delo sekretariata vodi sekretar, ki ga imenuje mestni
svet.

8. ~len
Ta statutarni sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 011-1/95
Ljubljana, dne 19. januarja 1995.

Predsednik
Mestnega sveta

Mestne ob~ine Ljubljane
Dimitrij Kova~i~, dipl. jur. l. r.

499.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a
RS, {t. U-I-13/94-65, 45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS,
{t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, {t. 57/94) je Mestni svet
Mestne ob~ine Ljubljana na 3. seji dne 2. februarja 1995
sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
Mestne ob~ine Ljubljana II.

1. ~len
Ta statutarni sklep vsebuje dolo~ila, potrebna za nemo-

teno delovanje Mestne ob~ine Ljubljane (v nadaljevanju:
MOL) v obdobju do sprejema statuta Mestne ob~ine Ljub-
ljana.

2. ~len
Organi MOL so: mestni svet, ‘upan, mestni odbori in

nadzorni odbor.

3. ~len
Mestni svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zadevah v

okviru pravic in dol‘nosti mestne ob~ine. Mestni svet ima
predsednika in enega ali ve~ podpredsednikov. Predsednik
sveta opravlja svoje delo poklicno, funkcija podpredsednikov
pa je poklicna ali nepoklicna. Funkcija sekretarja mestnega
sveta je poklicna.

4. ~len
@upan predstavlja in zastopa MOL, skrbi in odgovarja

za izvajanje odlo~itev mestnega sveta in mestnih odborov ter
vodi mestno upravo.

Funkcija ‘upana je poklicna.
@upan lahko za vodenje mestne uprave pooblasti tajni-

ka, ki ga imenuje mestni svet na predlog ‘upana. Funkcija
tajnika je poklicna.
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5. ~len
MOL ima enega ali ve~ pod‘upanov, ki jih voli in

razre{uje mestni svet.
Funkcija pod‘upanov je poklicna ali nepoklicna.

6. ~len
Mestni svet ustanovi mestne odbore, ki so izvr{ilni or-

gani mestnega sveta. Njihovo {tevilo, sestavo, pristojnosti in
dol‘nosti dolo~a statut.

7. ~len
Nadzorni odbor ima sedem ~lanov, ki jih imenuje mest-

ni svet.
[tiri stranke z najve~jim {tevilom mandatov v mestnem

svetu predlagajo v nadzorni odbor po enega ~lana, preostale
stranke oziroma lista predlagajo tri ~lane, tako, da kandidira-
jo enega ali ve~ kandidatov.

Imenovani ~lani izmed sebe dolo~ijo predsednika.
Mandat predsednika in ~lanov nadzornega odbora traja

do izteka mandata mestnega sveta.

8. ~len
Organizacijo in delovno podro~je mestne uprave ter

sistemizacijo delovnih mest dolo~i mestni svet na predlog
‘upana.

Predstojnike za posamezna podro~ja mestne uprave ime-
nuje mestni svet na predlog ‘upana.

9. ~len
V upravnih zadevah iz pristojnosti MOL odlo~a na prvi

stopnji ‘upan, na drugi stopnji pa mestni svet, ~e zakon ne
dolo~i druga~e.

@upan lahko za odlo~anje v upravnih zadevah na prvi
stopnji pooblasti tajnika mestne uprave. Za vodenje postopka
pred odlo~itvijo na prvi stopnji lahko ‘upan pooblasti delav-
ca mestne uprave, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odlo~anje
v upravnih zadevah.

V upravnih zadevah na II. stopnji odlo~a mestni svet.
Za vodenje postopka pred odlo~itvijo na drugi stopnji lahko
mestni svet  pooblasti delavca sekretariata mestnega sveta
oziroma drugega delavca mestne uprave.

10. ~len
Mestni svet ima naslednje stalne komisije:
1. komisijo za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve,
2. komisijo za vloge in prito‘be,
3. statutarno-pravno komisijo.
Za sestavo in naloge komisij iz prej{njega odstavka se

smiselno uporabljajo predpisi Skup{~ine mesta Ljubljane, ~e
niso v nasprotju z ‘e sprejetimi predpisi ali drugimi splo{nimi
akti mestnega sveta in pravnim redom Republike Slovenije.

Mestni svet lahko po potrebi ustanovi {e druge stalne in
ob~asne komisije ali druga delovna telesa.

Obstoje~a komisija za statut in poslovnik po sprejemu
statuta mesta in poslovnika mestnega sveta deluje naprej kot
statutarno-pravna komisija iz 3. to~ke prvega odstavka tega
~lena.

11. ~len
Pe~ati in ‘igi organov Mestne ob~ine Ljubljana in mest-

ne uprave so enake velikosti, oblike in barve kot pe~ati
organov dosedanjih ob~in oziroma mesta.

12. ~len
Ta statutarni sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.
januarja 1995 dalje.

[t. 011-2/95
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.

Predsednik
Mestnega sveta

Mestne ob~ine Ljubljana
Dimitrij Kova~i~, dipl. jur. l. r.

500.

Na podlagi 8., 9. in 44. ~lena zakona o financiranju
ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94), druge in ~etrte alinee 29.
~lena zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, {t. 72/94,
6/94, odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, 45/94 – odlo~itev Ust.
sod. RS in Uradni list RS, {t. 57/94) ter 7. ~lena statutarnega
sklepa Mestne ob~ine Ljubljana, z dne 19. 1. 1995, je Svet
Mestne ob~ine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: svet) na 2.
seji dne 19. 1. 1995 sprejel

O D L O K
o za~asnem financiranju nalog Mestne ob~ine Ljubljana

do sprejetja prora~una za leto 1995

1. ~len
Dokler Mestna ob~ina Ljubljana ne sprejme prora~una

za leto 1995 se financiranje njenih dejavnosti za~asno na-
daljuje na podlagi prora~una prej{njih ob~in in mesta Ljub-
ljane za enake naloge oziroma namene kot v letu 1994, in
sicer preko lo~enega ra~una prora~una Mestne ob~ine Ljub-
ljane, najmanj v vi{ini popre~ne izpla~ane dvanajstine v letu
1994.

Vi{ina sredstev za posamezne naloge oziroma namene
bo sorazmerna vi{ini zbranih in porabljenih sredstev v istih
dobah preteklega leta na obmo~ju Mestne ob~ine Ljubljane.

2. ~len
Razporeditev vseh prihodkov iz prej{njega ~lena tega

odloka ne sme presegati vi{ine sorazmerno zbranih in po-
rabljenih sredstev v istih dobah prej{njega leta.

3. ~len
Politi~ne stranke in lista, zastopane v svetu, prejmejo za

svoje delovanje mese~no po 30 tolarjev za vsak dobljeni glas
na volitvah za svet.

4. ~len
Sredstva v vi{ini odhodkov za osebne dohodke vseh

funkcionarjev skup{~in, funkcionarjev izvr{nih svetov in
funkcionarjev upravnih organov ob~in in mesta Ljubljane ter
sredstva v vi{ini odhodkov za materialne stro{ke skup{~in in
izvr{nih svetov ob~in in mesta Ljubljane v razporedu pri-
hodkov prora~una ob~in in mesta Ljubljane za leto 1994 so v
dele‘u, ki pripada novoustanovljeni mestni ob~ini Ljubljana,
od 1. 1. 1995 dalje, namenjena za delovanje sveta in ‘upana.

5. ~len
S sredstvi iz prej{njega ~lena tega odloka in s sredstvi

teko~e prora~unske rezerve razpolagata svet in ‘upan, vsak
do ene polovice. Odredbodjalca sta predsednik sveta in ‘upan
ali druge osebe po njunem pooblastilu. Po koncu trimese~nega
obdobja oziroma pred sprejetjem prora~una, se na podlagi
prikaza porabe teh sredstev, pripravi ustrezna prora~unska
razdelitev za leto 1995.
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Z vsemi ostalimi sredstvi, ki so namenjena predvsem
financiranju prora~unskih dejavnosti za mestno ob~ino Ljub-
ljana razpolaga ‘upan ali druge osebe, ki jih on pooblasti.

6. ~len
V primeru neenakomernega priliva prihodkov se zago-

tavljajo predvsem sredstva za osebne dohodke in materialne
stro{ke, nato sredstva za delovanje mestnega sveta iz 4. ~lena
tega odloka; poraba sredstev za druge namene se zadr‘i.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1995 dalje.

[t. 402-1/95
Ljubljana, dne 19. januarja 1995.

Predsednik
Mestnega sveta

Mestne ob~ine Ljubljana
Dimitrij Kova~i~, dipl. jur. l. r.

7. ~len
Ta statutarni sklep velja takoj, ko ga sprejme ob~inski

svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 1/94
^ren{ovci, dne 20. decembra 1994.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^ren{ovci

Daniel Kolenko l. r.

^REN[OVCI

501.

Na podlagi 64. ~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) je Ob~inski svet ob~ine
^ren{ovci na 1. seji dne 20. 12. 1994 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

1. ~len
S tem sklepom se za~asno urejajo vpra{anja, ki so po-

membna za organizacijo in nemoteno delovanje ob~ine do
sprejetja statuta in drugih splo{nih aktov za posamezna po-
dro~ja iz njene pristojnosti.

2. ~len
Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz

pristojnosti ob~ine s splo{nimi akti, se uporabljajo vsi veljav-
ni splo{ni predpisi ob~ine Lendava, ki niso v nasprotju z
ustavo in zakoni.

3. ~len
Sede‘ nove ob~ine ^ren{ovci je v ^ren{ovcih, Prek-

murske ~ete 20.

4. ~len
Do dolo~itve pe~ata ob~ine s statutom, se za izdajanje

sklepov in drugih posami~nih aktov ob~inskega sveta uporab-
lja pe~at Ob~inske volilne komisije ̂ ren{ovci.

5. ~len
Za ureditev vpra{anj s podro~ja organizacije in na~ina

dela ob~inskega sveta, sprejme ob~inski svet za~asni po-
slovnik.

6. ~len
Izvajanje strokovnih opravil za podro~ja gospodarskih

javnih slu‘b in podro~ja dru‘benih dejavnosti za~asno oprav-
ljajo strokovni delavci Upravne enote Lendava.

^RNA NA KORO[KEM

502.

Ob~inska volilna komisija na podlagi 90. ~lena zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94)
objavlja

P O R O ^ I L O
o izidu volitev v ob~ini ^rna na Koro{kem

I
Udele‘ba volivcev na volitvah 4. decembra 1994
– skupno {tevilo volivcev v ob~ini 2246
– {tevilo veljavnih glasov 1904.

II
Izid volitev za ~lane ob~inskega sveta
Posamezne liste kandidatov so dobile:

Zap. Ime liste Glasov % glasov [t. mandatov
{t.

1. Nestrankarska lista,
lista ob~anov 316 16,6 2

2. SKD 326 17,1 2
3. ZS 146 7,7 1
4. ZLSD 384 20,2 3
5. SLS 272 14,3 2
6. LDS 336 17,6 3

Na podlagi 86. ~lena zakona o lokalnih volitvah so bili v
ob~inski svet izvoljeni:

1. Nestrankarska lista – lista ob~anov – Karel Markovi~,
Alojzij Repan{ek

2. SKD – Rudolf Abraham, Ivan Poto~nik
3. ZS – Jurij Voler
4. ZLSD – Branislav [isernik, Emil Savelli, Jo‘ef Red-

nak
5. SLS – Erih Kurnik, Marjan Kodrun
6. LDS – Danijel [ipek, Ivan Jezernik, Stanko Petovar.

III
Izid volitev za ‘upana z dne 18. 12. 1994:
a) V volilni imenik vpisanih 2946
b) [tevilo veljavnih glasovnic 1718
c) Kandidata sta dobila naslednje {tevilo glasov:
– Franc Stakne 1044 glasov ali 60,77%
– Marjan La~en 674 glasov ali 39,23%.
Za ‘upana ob~ine ^rna je bil izvoljen Franc Stakne.

Predsednica
ob~inske volilne komisije

Nada Va~un l. r.
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^RNOMELJ

503.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj
na seji dne 31. 1. 1995 sprejel

O D L O K
o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja

1. ~len
S tem odlokom se dolo~ajo pogoji in postopek za pode-

litev pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v ob~ini
^rnomelj.

2. ~len
Pohvale se prejemnikom podeljujejo v obliki listine, na

kateri je odtisnjena “breza”.
Graje se podeljujejo v obliki listine, na kateri je odtis-

njena “kopina”. Sestavni del listin so tudi skulpture breze
oziroma kopine, ki so oblikovane kot umetni{ko delo.

3. ~len
“BREZA” se podeljuje za dejanja, ki so prispevala k

uspehu pri varovanju okolja in zaslu`ijo javno pohvalo.
“KOPINA” se podeljuje za opustitve pri urejanju in

varovanju okolja, ki zaslu`ijo javno grajo.

4. ~len
Breza in Kopina se podeljujeta fizi~nim in pravnim

osebam, vsakoletno ob praznovanju ob~inskega praznika.

5. ~len
V enem letu se lahko podeli po eno priznanje oziroma

grajo, izjemoma tudi ve~.

6. ~len
Dobitnike priznanj oziroma graj dolo~i Ob~inski svet

ob~ine ^rnomelj na predlog @irije za podeljevanje pohval in
graj pri urejanju in varovanju okolja (v nadaljevanju: ‘irija).

@irija ima predsednika in 4 ~lane, ki jih imenuje ob-
~inski svet izmed svojih ~lanov in drugih predstavnikov.

Mandat ~lanov ‘irije traja 4 leta, lahko pa se podalj{a do
imenovanja novih ~lanov.

7. ~len
@irija ima nalogo izvesti razpisni postopek za zbiranje

predlogov, opraviti izbiro in predlog predlo‘iti v sprejem
ob~inskemu svetu.

@irija sprejme za svoje delo poslovnik.

8. ~len
Ob~inski svet zagotovi v prora~unu potrebna sredstva

za kritje stro{kov, ki nastanejo v zvezi s podeljevanjem poh-
val in graj.

9. ~len
O podeljenih priznanjih in grajah se vodi pri ob~in-

skemu svetu posebna evidenca.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije. S tem dnem preneha veljati odlok o

pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja (Skup-
{~inski Dolenjski list, {t. 11/91).

[t. 902-2/95
^rnomelj, dne 31. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

 Andrej Kav{ek l. r.

504.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj
na seji dne 31. 1. 1995 sprejel

O D L O K
o @upan~i~evih priznanjih

1. ~len
S tem odlokom se v ob~ini ^rnomelj uvede podeljeva-

nje @upan~i~evih priznanj in dolo~ijo pogoji in postopek za
podeljevanje teh priznanj.

2. ~len
@upan~i~eva priznanja se podeljujejo fizi~nim in prav-

nim osebam, ki so s svojim aktivnim, ustvarjalnim, organi-
zacijskim, kvalitetnim ter ljubiteljskim delom na podro~ju
kulturnih dejavnosti dosegli pomembne uspehe in dose‘ke
trajnej{e vrednosti tako v ob~ini kot izven njenih meja.

3. ~len
@upan~i~eva priznanja se podeljujejo kot listine – di-

plome in kot plakete.
Kot listine se podeljujejo za pomembne enkratne do-

se‘ke in uspehe na podro~ju kulturnega udejstvovanja, kot
plakete pa za dolgoletno ‘ivljenjsko uspe{no in predano de-
lovanje na podro~ju kulturnih dejavnosti.

4. ~len
Dobitnike @upan~i~evih priznanj dolo~i Ob~inski svet

ob~ine ^rnomelj na predlog @irije za podeljevanje @upan-
~i~evih priznanj.

@irija za podeljevanje @upan~i~evih priznanj ima pred-
sednika in 4 ~lane in jo imenuje ob~inski svet izmed svojih
~lanov in drugih predstavnikov ob~anov.

Mandat ~lanov ‘irije traja 4 leta, lahko pa se podalj{a do
imenovanja novih ~lanov.

5. ~len
@irija za podeljevanje @upan~i~evih priznanj ima nalo-

go izvesti razpisni postopek za zbiranje predlogov, opraviti
izbiro in predlog predlo‘iti v sprejem ob~inskemu svetu.

@irija sprejme za svoje delo poslovnik.

6. ~len
@upan~i~eva priznanja se podeljujejo na sve~an na~in,

praviloma ob praznovanju 8. februarja – slovenskega kul-
turnega praznika.

7. ~len
Vsako leto se lahko podeli najve~ do 5 priznanj kot listine

in najve~ 1 kot plaketo, v izjemnih primerih lahko tudi ve~.
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Listina se lahko prejme ve~krat, plaketa pa le enkrat.
Listina in plaketa sta oblikovani kot umetni{ko delo z

likom pesnika Otona @upan~i~a.

8. ~len
Ob~inski svet zagotovi v prora~unu potrebna sredstva

za kritje stro{kov, ki nastanejo v zvezi s podelitvijo @u-
pan~i~evih priznanj.

9. ~len
O podeljenih @upan~i~evih priznanjih se vodi pri ob-

~inskemu svetu posebna evidenca.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 902-3/95
^rnomelj, dne 31. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek l. r.

5. ~len
V enem letu se lahko podeli najve~ 3 plakete, v izjem-

nih primerih tudi ve~.
Plaketa se lahko dobitniku podeli le enkrat.

6. ~len
Dobitnike plaket dolo~i Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj

na predlog @irije za podeljevanje plaket (v nadalje: ‘irija).
@irija ima predsednika in 4 ~lane in jo imenuje ob~inski

svet izmed ~lanov sveta in drugih predstavnikov ob~anov.
Mandat ~lanov ‘irije traja 4 leta, lahko pa se podalj{a do

imenovanja novih ~lanov.

7. ~len
@irija izvede razpisni postopek, obravnava predloge ter

izdela predlog za podelitev plaket, ki ga predlo‘i ob~inskemu
svetu v sprejem.

@irija sprejme za svoje delo poslovnik.

8. ~len
Ob~inski svet zagotovi v prora~unu ob~ine potrebna

sredstva za kritje stro{kov, ki nastanejo v zvezi s podelitvijo
plaket.

9. ~len
O podeljenih plaketah se vodi pri ob~inskemu svetu

posebna evidenca.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije. S tem dnem preneha veljati odlok o
plaketah ob~ine ^rnomelj (Skup{~inski Dolenjski list, {t.
5/76 in 7/91).

[t. 902-4/91
^rnomelj, dne 31. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek l. r.

505.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj
na seji dne 31. 1. 1995 sprejel

O D L O K
o plaketah ob~ine ^rnomelj

1. ~len
S tem odlokom se v ob~ini ^rnomelj uvede podeljeva-

nje plaket ob~ine ^rnomelj (v nadaljevanju: plaketa) in do-
lo~ijo pogoji in postopek za podeljevanje teh plaket.

2. ~len
Plakete se podeljujejo fizi~nim in pravnim osebam za

dolgoletno izredno uspe{no delo, ki je prispevalo k napredku,
ugledu in uspehu ob~ine na podro~ju:

– gospodarstva
– vzgoje in izobra‘evanja
– kulture in prosvete
– {porta
– zdravstva in socialnega varstva
– obrambe in za{~ite
– drugih zadev javnega pomena za ob~ino ̂ rnomelj.

3. ~len
Plaketa je oblikovana kot umetni{ko delo, ki ponazarja

relief Jakoba Savin{ka, vklesan na Kulturnem domu v ̂ rnom-
lju, kjer se je odvijal dogodek iz zgodovine slovenskega
naroda po katerem slavi ob~ina svoj praznik.

Poleg plakete se podeli dobitniku tudi pismeni sklep o
podelitvi.

4. ~len
Plaketa se podeljuje na sve~an na~in vsakoletno, pravilo-

ma ob praznovanju ob~inskega praznika.

506.

Na podlagi 29. ~lena in skladno z 49. ~lenom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93) je Ob~inski
svet ob~ine ^rnomelj na seji dne 31. 1. 1995 sprejel

O D L O K
o za~asni organizaciji in podro~jih dela ob~inske uprave

ob~ine ^rnomelj

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se vzpostavi organizacija ob~inske up-

rave ob~ine ^rnomelj (v nadaljnjem besedilu: ob~inska up-
rava) ter dolo~a njeno delovno podro~je.

2. ~len
Ob~inska uprava je samostojna pri opravljanju svojih

nalog v okviru ustave, zakonov in drugih predpisov in je za
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svoje delo odgovorna svetu ob~ine ter ‘upanu, v zadevah od
dr‘ave prenesenih pristojnosti pa tudi pristojnemu resornemu
ministrstvu.

3. ~len
Ob~inska uprava izvaja dolo~eno politiko in izvr{uje

zakone, odloke in druge predpise ter splo{ne akte sveta ob~ine
in ‘upana, izvaja razvojne smernice sveta, spremlja stanje na
podro~jih za katera je ustanovljena, daje pobude za re{evanje
problemov s teh podro~ij, izdaja izvr{ilne predpise, odlo~a o
upravnih zadevah, pripravlja osnutke predpisov iz pristojno-
sti sveta in ‘upana in drugih splo{nih aktov in druga strokov-
na razvojna in servisna dela za svet in ‘upana, njuna delovna
telesa in ob~ane.

Ob~inska uprava sodeluje z upravnimi organi ob~in in
dr‘ave, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodar-
skimi javnimi slu‘bami in drugimi organizacijami v zadevah
lokalnega pomena.

Ob~inska uprava s svojim delom zagotavlja uspe{no
uresni~evanje pravic, potreb in interesov ob~anov.

4. ~len
Ob~inska uprava in njegove strokovne slu‘be lahko nu-

dijo dolo~ene strokovne naloge za agencije, sklade, zveze,
dru{tva idr. po predhodno sklenjenem sporazumu.

Ob~inska uprava lahko naro~i izvajanje nekaterih stro-
kovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in po-
sameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v
soglasju z ‘upanom ali v skladu s koncesijskim aktom, spre-
jetim na svetu.

5. ~len
^e ob~inska uprava ne opravlja svojih obveznosti po

tem odloku kakovostno in pravo~asno, lahko svet in ‘upan
pri~neta in vodita postopek za oceno dela ob~inske uprave in
tajnika.

6. ~len
Ob~inska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih

nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in
strokovno izobra‘evanje in izpopolnjevanje delavcev.

Ob~inska uprava mora organizirati opravljanje svojega
dela tako, da bo ob~anom omogo~eno, da v ~imkraj{em ~asu
in na najbolj kakovosten na~in uveljavljajo svoje pravice in
potrebe ter izvr{ujejo svoje obveznosti.

7. ~len
Delo ob~inske uprave je javno.
O delu ob~inske uprave obve{~a javnost ‘upan ali od

njega poobla{~ena oseba.
Ob~inska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati

tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi do-
lo~eni kot osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

II. ORGANIZACIJA OB^INSKE UPRAVE

8.~len
Ob~inska uprava je organizirana kot enoten organ in je

individualno vodena.
V ob~inski upravi se po potrebi lahko organizirajo no-

tranje organizacijske enote.
V sestavi ob~inske uprave delujejo tudi strokovne

slu‘be.

9. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.

Za neposredno izvajanje nalog ob~inske uprave skrbi
tajnik ob~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana imenuje
ob~inski svet.

@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~enih
aktov poslovanja.

Tajnik je za svoje delo odgovoren ‘upanu.

10. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo delavci ob-

~inske uprave: tajnik, vi{ji upravni delavci, upravni in stro-
kovno tehni~ni delavci.

Tajnika in vi{je upravne delavce imenuje ob~inski svet
na predlog ‘upana, upravne in strokovne tehni~ne delavce
imenuje ‘upan.

Polo‘aj zaposlenih v ob~inski upravi ureja zakon in na
osnovi zakona izdani drugi predpisi.

11. ~len
V upravnih stvareh iz ob~inske in prene{ene dr‘avne

pristojnosti odlo~a na prvi stopnji tajnik.
Do izdaje odlo~be lahko opravljajo dejanja v upravnem

postopku tudi uradne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vode-
nje upravnega postopka.

Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-
kona o splo{nem upravnem postopku in za druge poobla{~ene
naloge.

12. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte iz prene{ene dr‘avne
pristojnosti odlo~a ministrstvo (oziroma njegov organ), pri-
stojno za ustrezno podro~je.

13. ~len
@upan dolo~i skladno s statutom ob~ine in tem odlokom

splo{na na~ela za notranjo organizacijo in sistemizacijo de-
lovnih mest ter nomenklature enotnih nazivov za skupino
istovrstnih nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe
in drugih pogojev za opravljanje dela in pla~ilo v ob~inski
upravi.

@upan predlaga ob~inskemu svetu v sprejem na~rt de-
lovnih mest v ob~inski upravi.

III. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKE UPRAVE

14. ~len
Ob~inska uprava opravlja upravne in strokovne naloge;

lokalne zadeve javnega pomena dolo~ene z zakonom ali splo{-
nimi akti ob~ine, posebej pa naloge iz naslednjih podro~ij:

– ob~inske finance;
– vzgoja in izobra‘evanje: ustanoviteljske pravice in

kritje materialnih stro{kov ter skrb za dvig ravni osnovnega
{olstva (programsko in materialno);

– kultura: ustanoviteljstvo in pospe{evanje, financiranje
kulturnih dejavnosti in ustanov;

– {port, rekreacija in javno obve{~anje – pospe{evalne
naloge;

– zdravstvo: ustanoviteljstvo, skrb za primarno javno
zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov, mrli{ko ogled-
na slu‘ba;

– socialno varstvo: skrb za mre‘o javne slu‘be za oseb-
no pomo~ in pomo~ na domu, subvencioniranje najemnin,
skrb za organizirano varstvo pred{olskih otrok, materialna
skrb za vzgojnovarstvene ustanove;
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– notranje zadeve: nadzor nad javnim redom in mirom
ter lokalnimi prireditvami, postopek z najdenimi stvarmi,
mati~ne zadeve;

– obramba in za{~ita: program varstva pred po‘arom in
sprejemanje posebnih ukrepov, na~rti za{~ite in re{evanja ter
obve{~anje prebivalstva, skrb za zakloni{~a;

– komunalne dejavnosti: urejanje javnih parkiri{~, mest-
nega prometa, urejanje ulic, trgov, cest v mestu, dimnikarska,
pokopali{ka in pogrebna slu‘ba;

– varstvo okolja: lokalne javne slu‘be na podro~ju os-
krbe s pitno vodo, odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpad-
nih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki,
javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in , urejanje javnih poti,
povr{in za pe{~e in zelenih povr{in, pregledovanje, nadzo-
rovanje in ~i{~enje komunalnih naprav, dimnih vodov;

– urejanje prostora;
– gospodarstvo: pospe{evalna funkcija (omogo~anje po-

gojev za gospodarski razvoj, pospe{evanje stanovanjske grad-
nje, turizma, obrti in podjetni{tva itn.);

– kmetijstvo: skrb in ukrepi za gospodarno rabo ob~in-
skih kmetijskih zemlji{~, promet s kmetijskimi zemlji{~i,
pa{ni red;

– gozdarstvo: skrb za gozdne ceste;
– promet: urejanje javnega prevoza v naseljih, po lokal-

nih javnih poteh;
– drugo: investicije v infrastrukturo, ustanove in de-

javnosti, skrb za ob~insko premo‘enje.
Ob~inska uprava opravlja tudi strokovne, organizacij-

ske in administrativne naloge za organe ob~ine ter druge
upravne in strokovne zadeve, ki niso opredeljene v tem
odloku, so pa v pristojnosti ob~inske uprave in dolo~ene z
zakonom oziroma drugim aktom, tudi naloge iz prenesene
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil.

Ob~inska uprava izdaja predpise in druge akte za katere
je poobla{~ena. Izvaja ukrepe iz svoje pristojnosti in opravlja
druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in statut ob~ine ter drug
predpis ali ob~inski svet ter ‘upan.

IV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

15. ~len
Ob~inska uprava prevzame svoje naloge s 1. 1.1995, ~e

to ni mogo~e pa najkasneje do 24. 3. 1995, ko mora uskladiti
svojo organizacijo v dogovoru z upravno enoto, ki prevzema
upravne naloge iz pristojnosti dr‘ave.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 014-10/95
^rnomelj, dne 31. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ̂ rnomelj

Andrej Kav{ek l. r.

S K L E P
o izvolitvi predsednika Ob~inskega sveta ob~ine Gornja

Radgona

1
Za predsednika Ob~inskega sveta ob~ine Gornja Rad-

gona je izvoljen Peter Fridau, rojen 10. 5. 1942, stanuje
Strma ulica 10, Gornja Radgona.

2
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 108-01/95-1
Gornja Radgona, dne 20. januarja 1995.

Ob~inski svet ob~ine
Gornja Radgona

Predsedujo~i
Milan Nekrep l. r.

508.

Na podlagi 6. ~lena za~asnega poslovnika ob~inskega
sveta ob~ine Gornja Radgona, z dne 23. 12. 1994, je ob~inski
svet ob~ine Gornja Radgona na seji dne 20. 1. 1995 sprejel

S K L E P
o izvolitvi podpredsednika Ob~inskega sveta ob~ine

Gornja Radgona

1
Za podpredsednika Ob~inskega sveta ob~ine Gornja

Radgona je izvoljen Janez Kramberger, rojen 3. 7. 1963,
stanuje Radvenci 33, Spodnji Ivanjci.

2
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 108-2/95-1
Gornja Radgona, dne 20. januarja 1995.

Ob~inski svet ob~ine
Gornja Radgona

Predsednik
Peter Fridau l. r.

509.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 - odlo~ba US RS, 45/94), je ob~inski
svet ob~ine Gornja Radgona na seji, dne 20. 1. 1995 sprejel

S K L E P
o izvolitvi pod‘upana ob~ine Gornja Radgona

1
Za pod‘upana ob~ine Gornja Radgona je izvoljen Janko

Slavi~, rojen 11. 6. 1943, stanuje Mladinska 5, Gornja Rad-
gona.

GORNJA RADGONA

507.

Na podlagi 6. ~lena za~asnega poslovnika ob~inskega
sveta ob~ine Gornja Radgona, z dne 23. 12. 1994, je ob~inski
svet ob~ine Gornja Radgona na seji dne 20. 1. 1995 sprejel
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2
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 108-3/95-1
Gornja Radgona, dne 20. januarja 1995.

Ob~inski svet ob~ine
Gornja Radgona

Predsednik
Peter Fridau l. r.

510.

V skladu z 61. ~lenom zakona o stavbnih zemlji{~ih
(Uradni list SRS, {t. 18/84, 32/85, 33/89), na podlagi 16.
~lena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji{~a
na obmo~ju ob~ine Gornja Radgona (Uradne objave, {t.
31/85) in statutarnega sklepa Ob~inskega sveta ob~ine Gorn-
ja Radgona, z dne 23. 12. 1994, je Ob~inski svet ob~ine
Gornja Radgona na seji dne 20. 1. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi vi{ine nadomestila za uporabo stavbnega

zemlji{~a za leto 1995 v ob~ini Gornja Radgona

1. ~len
Nadomestilo za zazidano stavbno zemlji{~e za stano-

vanjske povr{ine zna{a mese~no:
– v I. coni 2,50 SIT/m²
– v II. coni 1,80 SIT/m²
Nadomestilo za zazidano stavbno zemlji{~e za poslovne

povr{ine zna{a mese~no:
– v I. coni 3,00 SIT/m²
– v II. coni 2,50 SIT/m²

2. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se za~ne uporabljati osmi dan po objavi.

[t. 403-30/90
Gornja Radgona, dne 20. januarja 1995.

Ob~inski svet
ob~ine Gornja Radgona

Predsednik
Peter Fridau l.r.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim za~no te~i roki za
volilna opravila, se {teje 1. februar 1995.

3. Za izvedbo volitev skrbi Ob~inska volilna komisija
Hrpelje–Kozina.

[t. 39/OV HK
Hrpelje, dne 1. februarja 1995.

Predsednica Ob~inske volilne
komisije

Hrpelje-Kozina
Julija Bo{njak l. r.

HRPELJE-KOZINA

511.

Na podlagi 105. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) Ob~inska volilna komisija
Hrpelje–Kozina

R A Z P I S U J E
naknadne volitve ‘upana ob~ine Hrpelje–Kozina

1. Naknadne volitve ‘upana bodo v nedeljo dne 9. aprila
1995.

LENART

512.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a Re-
publike Slovenije, 45/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a Re-
publike Slovenije in 57/94) ter 9. in 17. ~lena statutarnega
sklepa ob~ine Lenart je Ob~inski svet ob~ine Lenart na seji
dne 17. 1. 1995 sprejel

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

uprave ob~ine Lenart

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a v skladu s statutarnim sklepom ob~ine

Lenart za~asno organizacijo uprave ob~ine Lenart ter delov-
na podro~ja upravnih organov in opredeljuje funkcionarje in
vodilne delavce ob~inske uprave.

2. ~len
Ob~inska uprava oziroma njeni organi opravljajo up-

ravne, strokovne in druge naloge tako, kot jih opredeljuje
statutarni sklep ob~ine Lenart v okviru pravic in dol‘nosti
ob~ine, ki jih dolo~a zakon o lokalni samoupravi.

3. ~len
Ob~inska uprava lahko opravlja dolo~ene upravne nalo-

ge za organe dr‘ave, kolikor dr‘ava za to pooblasti ob~insko
upravo ter strokovne naloge za javne zavode in druge javne
slu‘be.

Dolo~ene naloge iz pristojnosti ob~inske uprave pa se
lahko poverijo tudi upravni enoti Lenart in drugim usposob-
ljenim organom in organizacijam, kolikor ob~inska uprava
nima ustreznih slu‘b.

Medsebojna razmerja za opravljanje upravnih nalog s
strani ob~inske uprave za upravno enoto Lenart in druge
institucije in zavode ter opravljanje ob~inskih upravnih nalog
na upravni enoti Lenart in v morebitnih drugih organih se
uredijo z ustreznim sporazumom oziroma pogodbo.

4. ~len
V sestavu ob~inske uprave so organizacijsko vklju~eni

tudi tajniki in ra~unovodska slu‘ba krajevnih skupnosti, ki pa
neposredno ne tvorijo ob~inske uprave.
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5. ~len
Organi ob~inske uprave so samostojni pri opravljanju

nalog iz svoje pristojnosti v skladu z zakoni, ob~inskimi
odloki in drugimi predpisi. Za svoje delo organi ob~inske
uprave odgovarjajo ob~inskemu svetu, delo organov ob~inske
uprave pa vodi, nadzoruje in usmerja ‘upan.

6. ~len
Delo organov ob~inske uprave je javno.
Podatke in obvestila o delu organov ob~inske uprave

daje ‘upan, oziroma od njega poobla{~eni tajnik ob~inske
uprave ter vodje oddelkov in poobla{~eni delavci, ki jih
posebej pooblastijo spredaj navedene osebe.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODRO^JE
ORGANOV OB^INSKE UPRAVE

1. Organizacija ob~inske uprave

7. ~len
Ob~inska uprava je organizirana kot “URAD OB^IN-

SKE UPRAVE OB^INE LENART” (v nadaljnjem besedilu:
urad ob~inske uprave) po resornem na~elu s tem, da celotno
upravo vodi `upan oziroma na podlagi prene{enega poobla-
stila tajnik ob~inske uprave, ki tudi skrbi za neposredno
izvajanje nalog urada ob~inske uprave.

Organizacija organov in slu‘b urada ob~inske uprave je
naslednja:

– urad ‘upana,
– oddelek za gospodarstvo in finance ter javne gospo-

darske in dru‘bene slu‘be,
– oddelek (referat) za urejanje prostora in varstvo oko-

lja,
– slu‘ba za splo{ne in tehni~ne zadeve.

2. Delovno podro~je ob~inske uprave

8. ~len
Organi in slu‘be ob~inske uprave v skladu z zakonom o

lokalni samoupravi, statutarnim sklepom in s tem odlokom
ter drugimi predpisi opravljajo naloge po podro~jih, kot so
organizirani, pri ~emer opravljajo zlasti:

– pripravljajo predpise ob~ine iz svojega delovnega
podro~ja,

– omogo~ajo pogoje za gospodarski razvoj na podro~ju
obrti in podjetni{tva, turizma, kmetijstva, gradbeni{tva in
drugih gospodarskih dejavnosti,

– skrbijo za gospodarno rabo kmetijstih zemlji{~ ter
agromelioracijske ter druge ukrepe na podro~ju kmetijskih
zemlji{~,

– pripravljajo programe ter bilance prihodkov in odhod-
kov ob~inskega prora~una in skladov in skrbijo za izvajanje
teh programov na podlagi ob~inskega prora~una,

– pripravljajo osnove in strokovne podlage ter razvojne
dokumente in skrbijo za prijavo na nate~aje za skladnej{i
regionalni razvoj (demografsko ogro‘ena obmo~ja),

– skrbijo za razvoj, financiranje in delovanje lokalnih
javnih slu‘b, in sicer:

· oskrba s pitno vodo,
· odvajanje in ~i{~enje odpadnih in padavinskih voda,
· odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
· javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
· urejanje javnih poti in poti za pe{~e,
· dimnikarstvo,
· urejanje javnih parkiri{~,
· urejanje trgov in ulic v mestu,

· pokopali{ka in pogrebna slu‘ba,
· vzdr‘evanje lokalnih, krajevnih in gozdnih cest
– skrbijo za razvoj gasilstva,
– izvajajo strokovne ukrepe za ugotavljanje {kode ter

odpravo oziroma sanacijo posledic po elementarnih nesre~ah,
– skrbijo za razvoj, organizacijo in delovanje javnih

dru‘benih slu‘b, oziroma dru‘benih dejavnosti, in sicer:
· pripravljajo in uresni~ujejo akte ob~ine v zvezi z usta-

noviteljstvom javnih zavodov na podro~ju zdravstva, {olstva,
otro{kega varstva, kulture in socialnega varstva,

· skrbijo za pripravo in uresni~evanje sprejetih pro-
gramov razvoja osnovnega {olstva, otro{kega varstva, kul-
ture, zdravstva, socialnega varstva in {porta,

· skrbijo za ustrezno organizacijo mre‘e zdravstva na
primarni ravni, za osebno pomo~ in pomo~ dru‘ini na domu,

· skrbijo za razvoj in vzdr‘evanje objektov vseh dru‘-
benih dejavnosti neposredno s strani ob~ine ali prek javnih
zavodov na tem podro~ju,

· skrbijo za programsko usklajevanje in financiranja
varovanja naravne in kulturne dedi{~ine,

– skrbijo za izvajanje predpisov na podro~ju javnega
reda in miru ter mati~nih zadev,

– opravljajo postopek z najdenimi stvarmi,
– pripravljajo strokovne podlage in organizirajo spreje-

manje prostorskega plana ob~ine in prostorskih izvedbenih
aktov,

– izdajajo lokacijska in gradbena dovoljenja ter prigla-
sitve gradbenih del,

– pripravljajo in izvajajo ukrepe s podro~ja varstva oko-
lja oziroma ekologije iz pristojnosti ob~ine,

– pripravljajo strokovne podlage za organizirano stano-
vanjsko gradnjo in re{evanje stanovanjskih problemov, zlasti
socialnih kategorij ter v ta namen skrbijo tudi za pripravo,
komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemlji{~.

– skrbijo za urejanje mirujo~ega prometa in izvajanje
drugih nalog na tem podro~ju, kakor tudi za izvajanje nalog
iz ob~inske pristojnosti na cestah in javnih poteh,

– skrbijo za vzdr‘evanje, popravila in obnovo premi~-
nega in nepremi~nega premo‘enja ob~ine,

– opravljajo naloge s podro~ja ob~e uprave, kadrovskih
zadev in druge naloge, ki so v pristojnosti ob~ine.

III. FUNKCIONARJI IN VODILNI DELAVCI TER
DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI

9. ~len
Vodilni funkcionar in predstojnik urada ob~inske up-

rave je tajnik ob~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana
imenuje ob~inski svet.

Tajnik ob~inske uprave vodi in koordinira delo urada
ob~inske uprave ter podpisuje vse upravne akte, za katere ga
pooblasti ‘upan.

10. ~len
Vodje oddelkov in slu‘b ob~inske uprave so odgovorni

za delo v posameznih oddelkih in slu‘bah.
Vodje oddelkov in slu‘b imenuje ‘upan.
Tajnik ob~inske uprave lahko pooblasti vodje oddelkov

in slu‘b za podpisovanje dolo~enih aktov.

IV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

11. ~len
Urad ob~inske uprave prevzame obstoje~e delavce dose-

danjih upravnih organov ob~ine, ki so delali na podro~jih,
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dolo~enih s tem odlokom in se razporedijo na ustrezna delov-
na mesta v skladu z na~rtom delovnih mest ob~inske uprave,
ki ga sprejme ob~inski svet.

Delovna mesta, ki na ta na~in ne bodo zasedena, se
zasedejo v skladu s kadrovskimi in finan~nimi mo‘nostmi ter
v skladu potrebo, da se opravijo nujne naloge, za katere je
zadol‘ena ob~inska uprava.

12. ~len
Ob~inska uprava opravlja dolo~en del nalog tudi za

Upravno enoto Lenart in druge ustrezne slu‘be, za kar se
Upravni enoti Lenart in drugim slu‘bam zara~unavajo
ustrezne storitve.

13. ~len
Delavci krajevnih skupnosti – tajniki in ra~unovodja, ki

so delovno vklju~eni v urad ob~inske uprave, se sicer ne
{tejejo za delavce ob~inske uprave.

14. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995
dalje.

[t. 06200-3/95
Lenart, dne 17. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Janez Kramberger,

dr. vet. med. l. r.

Ureditveni na~rt iz prej{njega ~lena vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
1.0. Odlok o sprejetju ureditvenega na~rta
3.0. Prostorski pogoji za realizacijo planskih odlo~itev
3.1. Zazidalna situacija
3.2. Funkcionalne in oblikovalske re{itve objektov in

naprav
3.3. Idejne re{itve prometnih, energetskih in komunal-

nih naprav
4.0. Prostorske ureditve po posameznih podro~jih
4.1. Vplivi, povezave in soodvisnost s sosednjimi

obmo~ji
4.2. Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in za{~ito
4.3. Ru{enja objektov
5.0. Etapnost izvajanja
6.0. Ocena stro{kov za izvedbo na~rta s presojo inve-

sticijske vrednosti izgradnje in zbirnih stro{kov za realizacijo
izvedbenega na~rta

7.0. Soglasja in soglasja k dopolnitvi UN
8.0. Protihrupna analiza
9.0. Protipo‘arna {tudija ZRMK
10.0. [tudija Univerzitetnega zavoda za socialno in

zdravstveno varstvo RS
B) GRAFI^NI DEL
1.0. Kopija katatrskega na~rta A in B M 1:1000
2.0. Obodna parcelacija A in B M 1:1000
3.0. Na~rt gradbenih parcel A in B M 1:1000
4.0. Zakoli~beni na~rt A in B M 1:100
5.0. Arhitektonsko – zazidalna situacija M 1:2000
6.0. Arhitektonsko – zazidalna situacija

(A, B) M 1:1000
6.1. Arhitektonsko zazidalna situacija

gabaritne osnove M 1:1000
7.0. Prikaz objektov, ki se ru{ijo M 1:1000
8.0. Prometna ureditev (A, B) M 1:1000
9.0. Vi{inska regulacija (A, B) M 1:1000
10.0. Uskladitvena karta komunalnih

naprav (A, B) M 1:1000
11.0. Prostorske ureditve in ukrepi za

obrambo in za{~ito M 1:1000
12.0. Idejni na~rti objektov
13.0. Fotomonta‘a M 1:200

II. FUNKCIJA OBMO^JA S POGOJI ZA IZRABO

4. ~len
Povr{ine obmo~ja so namenjene naslednjim dejavno-

stim:
– obmo~je VR 7/1-1
a) obstoje~a:
– dom za starej{e ob~ane ob~ine Vi~-Rudnik
– individualni stanovanjski objekt
b) novopredvidena:
– turisti~na blagovnica
– parkovna ureditev
– rekreativna
– obmo~je VR 7/1-2
a) obstoje~a:
– ‘ivinoreja
– grad Bokalce – stanovanja
– obrtni{ka – mala obrt
b) novopredvidena:
– preureditev gradu
gostinsko – poslovna
– {port – jahanje, turizem,
tenis, sprehodi

LJUBLJANA VI^-RUDNIK

513.

Na podlagi 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) in 32. ~lena statuta ob~ine Ljublja-
na Vi~-Rudnik (Uradni list SRS, {t. 13/86 in Uradni list RS,
{t. 28/91) je Skup{~ina ob~ine Ljubljana Vi~-Rudnik na seji
zbora zdru‘enega dela, zbora krajevnih skupnosti in dru‘be-
nopoliti~nega zbora dne 30. 11. 1994 sprejela

O D L O K
o ureditvenem na~rtu za obmo~je urejanja VR 7/1-1, VR

7/1-2 in VR 3/4 – Bokalce

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejme ureditveni na~rt za obmo~je

urejanja VR 7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 – Bokalce, ki ga je
izdelal Ljubljanski urbanisti~ni zavod, Kardeljeva pl. 23,
Ljubljana pod {t. 3728.

2. ~len
Ureditveni na~rt vsebuje sestavine, ki prikazujejo pogo-

je za urbanisti~ni oblikovanje, funkcionalne in oblikovalske
re{itve objektov in naprav ter re{itve prometnega, energet-
skega, vodovodnega in kanalizacijskega omre‘ja, omre‘ja
zvez in drugih posegov v prostor.
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– parkovna
– obmo~je VR 3/4
a) obstoje~a:
– program kinolo{ke zveze
– KS Brdo balini{~e
b) novopredvidena:
– hotelsko-turisti~na dejavnost
– {portna
– rekreativna (bazen, igri{~a)
– gostinska
– bencinska ~rpalka
Obmo~je se po programu deli na:
1. – predel ob gradu Bokalce (VR 7/1-2)
2. – predel kopali{~a z bazenom in parkom (VR 3/4)
3. in 4. – predel {portnega parka KS Brdo (VR 3/4)
5. in 6. – predel TRC – turisti~no informativnega in

rekreacijskega centra (VR 7/1-1 in VR 3/4)
7. – predel kinolo{kega poligona (VR 3/4)
8. – predel doma starej{ih ob~anov (VR 7/1-1)

5. ~len
Potrebne ru{itve
a) Za ureditev obmo~ja ob bokal{kem gradu v skladu s

spomeni{kimi zahtevami je treba poru{iti vse pomo‘ne ob-
jekte, in sicer:

1. a) pomo‘ni objekt, zgrajen na delu zemlji{~a parc. {t.
305/6 k.o. [ujica

b) objekt delavnica – zemlj. parc. {t. 292/2 k.o. [ujica
2. – skupino pomo‘nih objektov zgrajenih na zemlji{~u

parc. {t. 296, 295 k.o. [ujica
b) Zaradi ureditve cestne povezave Mestna obvoznica –

C. Dolomitskega odreda je treba poru{iti pomo‘ni objekt
doma starej{ih ob~anov, zgrajen na zemlj. parc. {t. 305/6 k.o.
[ujica. Mo‘na je nadomestna gradnja (v okviru obmo~ja
doma).

III. POGOJI ZA URBANISTI^NO OBLIKOVANJE
OBMO^JA IN ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

6. ~len
Lega objektov, horizontalni in vertikalni gabariti objek-

tov in zunanja ureditev so dolo~eni v grafi~nem delu ure-
ditvenega na~rta, regulacijske in gradbene linije so obvezne.

7. ~len
Pogoji za urejanje obmo~ja – gradu Bokalce (VR 7/1-1)
a) obstoje~e – ohranjajo se objekti:
– gospodarsko poslopje severno od gradu v obliki seg-

menta kroga
– hlev v razdalji 200 m od grajskega objekta
– ostali objekti se poru{ijo kot je navedeno v 5. ~lenu

tega odloka
b) novogradnja:
– preureditev grajskega poslopja
– preureditev gospodarskega poslopja
– preureditev hleva
– izgradnja pokrite jahalnice (deloma vkopane)
– ureditev okolice parka.
1. – Grad Bokalce se preuredi kot hotel lux kategorije,

namenjen poslovnim gostom (strokovnim sre~anjem).
Program obsega ureditev restavracije, apartmajev, sej-

nih sob, razstavnega prostora in koncertnih dvoran. Dela na
objektu morajo biti izvajana pod strokovnim nadzorom
spomeni{ke slu‘be.

2. – Preuredi se pritli~no gospodarsko poslopje severno
od gradu. Objekt prevzame funkcijo slu‘nega objekta gradu

– ureditev steklenjaka za shrambo eksoti~nih rastlin,
zimski vrt, shramba inventarja, kurilnica, ter pokrito
parkiri{~e za goste 15 PM.

3. – Preuredi se objekt – hlev, ki stoji 200 m od grajske-
ga objekta. Hlev bo namenjen konjem. Nastavitev konj bo z
dodatnim programom dopolnjevalo hotelsko ponudbo.

Preureditev ne spreminja gabaritov objekta.
4. – Pokrita jahalnica – nov objekt. Na zahodni strani

hleva se direktno navezuje objekt pokrite hale jahalnice tloris-
nih dimenzij 25 m x 48 m.

Objekt je vkopan v teren, tako da je streho mo‘no
prekriti z zemljo in izkoristiti za zunanjo mane‘o.

5. Zunanja ureditev
a) grajski parter predvideva ureditev na ju‘ni strani

gradu – tlakovanje in ograje z balustradami
b) {portni del – ureditev za konjski {port in igri{~e za

tenis
c) ureditev renesan~nega vrta
d) prometni del – dovozna cesta do parkiri{~a in hleva,

servisne ceste in poti
6. Ob realizaciji programa gradu zaradi pomembnosti

lokacije in objektov je potrebno {e enkrat preveriti komu-
nalne vode priklju~kov.

8. ~len
Pogoji za urejanje predela 2 ob manj{em kopali{~u (VR

3/4).
Predel je namenjen za ureditev manj{ega mestnega

kopali{~a z bazenom in parkom, ki bo obratoval le v sezoni.
a) – za potrebe kopali{~a se zgradi kopali{ki objekt z

bazenom
– objekt in bazen sta locirana ob jezu Malega grabna in

Glin{~ice, tako da obre‘ja Malega grabna predstavljajo del
kopali{kega programa

– bazen je izveden v okrogli obliki z radijem 17,50 m
– objekt kopali{~a sledi obliki bazena
– program, lo~ene garderobe, snack bar, lo~ene sanita-

rije, skladi{~a, blagajne, tobogani
– horizontalni gabarit: objekt je polkro‘en, radija 17 m,

{irine 7 m
– vertikalni gabarit: P
– streha je ravna, postavljena na stebri{~u
– zunanje povr{ine ob bazenu so tlakovane
– ostale povr{ine pa so zasajene z mahom in travo z

urejenimi povr{inami za igre z ‘ogo
Objekt je zasnovan v skladu z dolo~ili Uradni list SRS,

{t. 33/87.
b) ureditev parka ob parkiri{~u je zasnovana osno s

pogledom na grad.

9. ~len
Pogoji za urejanje obmo~ja (predela) 3. in 4. (VR 3/4).

Obmo~je je namenjeno ureditvi {portno-rekreacijskega parka
KS Brdo.

a) obstoje~e – obmo~je balini{~a {t. 3
– v celoti se ohranja ‘e urejeno balini{~e z objektom
– mo‘ne so le funkcionalne dopolnitve: ureditev oko-

lice, ureditev parkiri{~a ob sedanjem dovozu (20 PM) in
posodobitev balini{~a

b) novo: ureditev otro{kega igri{~a, ve~namenske utrjene
(4) povr{ine in treh teni{kih igri{~ z garderobnim in sanitar-
nim objektom (tloris 10 m x 6 m – P) v izteku [kofove ulice.

– horizontalni gabarit: 110 m x 45 m (celotna plo{~ad)
– pe{ poti so urejene direktno iz naselja Brdo, in sicer

na za~etku in ob izteku Kolajbove ulice, urgentni dovoz pa se
uredi preko Ceste na Brdo in dovozne poti do ~rpali{~a.
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10. ~len
Pogoji za urejanje predela 5. in 7. obmo~ja ob mestni

obvoznici, predvidenega za gradnjo I. in II. faze TRC
(turisti~no rekreativnega centra) in VR 7/1-1.

1.0. Obmo~je TRC I. faza VR 3/4 (5)
a) obstoje~e:
– gozdne povr{ine opredeljene za {port in rekreacijo
– pri gradnji ohranjati kvalitetna drevesa
b) novogradnje I. faza TRC objekti motela (restavracija

in apartmajski objekti), {portna dvorana, bencinska ~rpalka
1. faza predvideva gradnjo
1) motela s apartmajskimi enotami
2) {portno dvorano s povezovalno teraso in bazenom
3) bencinsko ~rpalko
4) zunanjo ureditev.
Objekti 1. faze motel in dvorana tvorita enoto, ki obsega

max. horizontalni gabarit 155,0 m x 44,0 m.
1 motel
a) Restavracija
Klet: skladi{~e, gospodarski vhod, sanitarije, komunal-

ni priklju~ki
Pritli~je: glavni vhod, recepcija, informativni center,

restavracija s terasami, kuhinja
Nadstropje: sobe za zaposlene, sanitarije, konferen~ne

sobe
– horizontalni gabarit 26 m x 38 m
– vertikalni gabarit K + P + 1 delno M objekt je trieta‘en

tako, da sta dve eta‘i nad urejenim terenom okolice niveleta
kote kleti: 320,5 m niveleta kote pritli~ja: 323,5 m niveleta
kote nad: 326,5 m tolerance ± 10%

povr{ina
klet 26 x 38 = 988 m2

pritli~je 26 x 38 = 988 m2

nadstropje od 500 – 988 m2

skupaj a – 2.476 m2

b – 2.964 m2

Komunikacije:
Dostop v pritli~je je izveden preko povezovalne terase.
Dostop v klet pa preko skupnega prostora in parkiri{~a.
Notranje komunikacije – stopni{~e dvigala.
Oblikovanje
Streha je ~opasta – iz ope~nih elementov (lahko delna),

deloma ravna in piramidasta – steklena kupola.
Oblikovni elementi so iz kovine, lesa, stekla, kamna in

ometa.
b) Samostojni apartmaji
Objekt predstavlja 8 samostojnih enot. Vsaka enota ima

10 apartmajev (dvoposteljne sobe s sanitarijami). Enote so
zgrajene ob pobo~ju v verigi.

– horizontalni gabarit 12 m x 12 m
– vertikalni gabarit K + P + M
objekt je trieta‘en
– niveleta kote pritli~ja 323,5 m
– niveleta kote kleti 320,5 m
– niveleta kote nad 326,5 m
povr{ina klet (12 x 6) = 72 x 8
pritli~je (22 x 12 = 144 x 8
nad (12 x 12 = 144 x 8)

skupaj 1.728m2

Oblikovanje: streha objektov je strma od 35° – 40°,
izvedena iz opeke ali “dekre”. V strehi so mo`ne trikotne
fr~ade. Oblika strehe dvokapnica s ~opi.

Oblikovni elementi: les, steklo, kamen, omet.
Dostopi

Dostopi so izvedeni za pe{ce in za avtomobile do
bli‘njega parkiri{~a.

2. [portna dvorana
a) Objekt
Objekt sledi osi hriba kot podalj{ek centralnega objekta,

restavracije v smeri proti vzhodu.
Klet: garderobe, sanitarije, savna, feetnes, squash, go-

spodarski vhod, zakloni{~e – priklju~ki komunalnih vodov,
TP.

Pritli~je: dvorana za tri tenis igri{~a, glavni vhod.
Galerija: manj{i kafe – bar.
– horizontalni gabarit 80 m x 38 m
– vertikalni gabarit K+P delno +M
objekt je dvo- oziroma trieta‘en
– niveleta kote kleti 320,5 m
niveleta kote pritli~ja 323,5 m
niveleta kote venca 337,5 m
– povr{ina: 80 x 38 x 2 m
tolerance + 10%
– povr{ina objekta (80 x 38 x 2 = 500) = 7.380 m2

b.e.p.
Oblikovanje: streha objekta je dvokapnica z naklonom

do 15°. Kritina je plo~evinasta s poudarjenim vencem.
Oblikovani elementi les, kovina, steklo, kamen.
Dostopi
Glavni dostop je izveden preko povezovalne plo{~adi,

ki jo oklepajo pe{ povezave.
Dostop za motorna vozila je v nivoju kletne eta‘e do

parkiri{~a.
b) Povezovalna terasa
Prostor med objektoma motela in {portne dvorane pred-

stavlja vmesni odprti prostor. Oblikovan je kot trg, na kate-
rem se stikajo pe{ povezave v smeri vzhod zahod in sever
jug.

Pod plo{~adjo je urejeno parkiri{~e in glavno stopni{~e
z dvigalom.

– horizontalni gabarit
55 m x 25 m
– vertikalni gabarit R+P
– niveleta kote kleti 320,5 m
niveleta kote platoja 323,5 m
Oblikovanje:
Poleg povezovalne funkcije terasa predstavlja razgled-

no to~ko z lepim razgledom proti severu na Alpe.
Terasa je tlakovana in urejena kot manj{i trg.
c) Bazen
Na vzhodni strani {portne dvorane je predviden manj{i

bazen. Stene bazena so iz stekla in jih je v poletnem ~asu
mo‘no odpreti. Bazen je trikotne oblike.

– program: bazen, tu{i, plato za son~enje, dezinfekcij-
ski bazen

– horizontalni gabarit: 15 m x 35 m
– vertikalni gabarit: bazen je globok od 0,5 – 1,5 m
– oblikovanje: bazen in utrjene plo{~adi so iz kera-

mi~nih plo{~ic
– dostop do bazena je iz kleti objekta ({portne dvorane)
3. Bencinska ~rpalka
Objekt je lociran neposredno ob spremenjeni cestni po-

vezavi mestna obvoznica – Brdo, deloma le‘i v trasi sedaj
obstoje~e ceste, maximalni odmik od osi spremenjene ceste
je 56 m. Z objekti po~ivali{~a (1. faze TRC) tvori celoto, saj
obskrbuje tako tranzitne potnike kot obiskovalce TRC in
krajane. Program ~rpalke obsega ureditev trgovine v skladu z
najmodernej{imi vidiki nadstre{nice s {tirimi otoki, {estimi
rezervoarji in parkiri{~em za osebne avtomobile (17) in avto-
buse (10 PM).

– horizontalni gabarit:
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klet I (106 x 98) = 10.388 m2

klet II (106 x 98) = 10.388 m2

pritli~je (106 x 98) = 10.388 m2

nadstropje (106 x 98) = 10.388 m2

skupaj 41.552 m2

Oblikovanje. Objekt bo izveden v skladu s sodobno
zasnovo tovrstnih objektov.

Streha objekta je ravna plo~evinasta in piramidasta.
Nagla{eni elementi fasade so iz kovine stekla plastike in
kamna.

Dostopi do objektov so urejeni preko nove cestne pove-
zave ceste Dolomitskega odreda z mestno obvoznico. V prvi
fazi priklju~ek na obstoje~i izvoz za Brdo.

Do gara‘nega prostora pelje diferen~na rampa. Prav
tako je urejen gospodarski uvoz do nakladalne rampe.

Pe{ povezava poteka preko brvi ~ez mestno obvoznico
(8) {irine 3 m preko pasa‘e nakupovalnega centra do manj{ega
trga ob izteku nakupovalnega centra in ob blagovnici. Pe{ pot
nato poteka proti gradu Bokalce in naprej proti Polhograj-
skim Dolomitom.

11. ~len
Pogoji za urejanje obmo~ja (predela) 9 – kinolo{ki poli-

gon
– raz{iritev programa ni dopustna
– mo‘na je dozidava obstoje~ega objekta le kot funk-

cionalna dopolnitev (za ureditev sanitarij in skladi{~).
Predvidena je ureditev parkiri{~a ob novi cesti (21 PM).

12. ~len
Pogoji za urejanje obmo~ja 10 – Doma starej{ih ob~anov

Bokalce (VR 7/1-1):
– niso dovoljene novogradnje
– mo‘ne so le funkcionalne dopolnitve obstoje~ega

gradbenega fonda
– mo‘na so dela za ureditev o‘je in {ir{e okolice parkov-

ne ureditve in pe{ poti z utami
– mo‘na je le gradnja pomo‘nega objekta kot nadome-

stilo za tovrsten poru{en objekt na obmo~ju doma starej{ih
ob~anov.

13. ~len
Pogoji urejanja obstoje~e stanovanjske gradnje
– splo{no
– obstoje~i stanovanjski objekti se lahko prenavljajo

(prezidave, nadzidave in dozidave) pod pogojem, da se ne
spreminja vpliv na sosednje objekte in komunalne naprave

– v obstoje~ih objektih je dopustna ~ista in mirna obrt
ali storitvena dejavnost, za katero je potrebno izdelati pred-
hodne strokovne osnove v skladu z zahtevami in pogoji za
bivalno okolje (ekolo{ka za{~ita)

– mo‘na je le gradnja pomo‘nih objektov: drvarnic in
shramb za kmetijsko orodje in strojev, kolikor so za to dani
prostorski pogoji.

14. ~len
Na obmo~ju urejanja prostora ni mo‘na gradnja novih

objektov, kolikor jih ni predvidel ureditveni na~rt.
Novi objekti morajo biti kvalitetno in enotno oblikova-

ni:
to velja za kritino, naklon stre{in, stre{ne zaklju~ke,

okenske in vratne odprtine, ograje in vhodne dele.
Fasade morajo ustrezati vsem tehni~nim pogojem in naj

bodo enostavne za vdr‘evanje. Izdelane morajo biti v estet-
sko in kvalitetno zahtevnej{i izvedbi.

– trgovina: 16 x 16 m
– nadstre{nice: 35 x 16 m
– vertikalni gabarit:
– trgovina: P
– nadstre{nica: min. 4,70 m
– oblikovanje: streha objekta nadstre{nice je ravna, z

venci iz plasti~nih elementov, trgovine pa ~opasta. Trgovina
je oblo‘ena s kamnom

povr{ina: trgovina (16 x 16) = 256 m2

nadstre{nica (35 x 16) = 560 m2

skupaj 816 m2

– Rezervoarji, predvideno je 6 vkopanih rezervoarjev
za gorivo

1. 50 m3 – za motorni bencin MP 98 (S 98)
2. 50 m3 – za neosvin~eni bencin NMB 95 (N 95)
3. 50 m3 – eurosuper
4. 50 m3 – za neosvin~eni bencin NMB 91 (N 91)
5. 50 m3 – plinsko olje D2
6. 20 m3 – kurilno olje EL
Dimenzije rezervoarjev so 3,0 m x 8,80 m vgrajeni v

medsebojnem odmiku 0,6 m. Rezervoarji so vkopani v zele-
nico, vzporedno z dovozno cesto.

Dostop
Uvoz in izvoz je urejen na cesto za Brdo. Isti priklju~ek

je tudi za motel.
Ob ~rpalki in izvozni cesti je urejeno parkiri{~e za oseb-

na vozila in avtobuse.
4. Zunanja ureditev
Pri gradnji je treba skrbeti in ohranjati kvalitetni gozdni

fond in so~asno urediti okolico.
Parkiri{~e ob apartmajih je v zelenju prav tako ob {port-

ni dvorani.
Prav tako je treba skrbeti za ureditev pe{ povezave in

razgledne to~ke.
Obmo~je II. faze TRC; VR 7/1-2
a) obstoje~e: stanovanjski objekt
Zgrajen na zemlji{~u parc. {t. 1522 in 1518 k.o. Brdo.

Objekt se ohranja. Dopustne so funkcionalne dopolnitve ob-
jekta in gradnja gara‘nega objekta za shranjevanje kme~kih
strojev.

b) novogradnja. Objekt TRC druga faza (7) – ureditev
veleblagovnice, rekreacija, turisti~ne informacije.

Objekt TRC – II. faza – veleblagovnica
Objekt bo zgrajen na levem ali zahodnem delu mestne

obvoznice. Objekt je lociran – vme{~en na delu najvi{jega
dela hriba, deloma na delu grape.

– maximalni horizontalni gabarit 106 m x 98 m
klet I. gara‘a – uvoz izvoz po rampi
klet II. ureditev skladi{~ hladilnic, tehni~ni prostori in

priklju~ki, sanitarije, trgovina – dovoz posebej do nakladalne
rampe

pritli~je: trgovina, lokali
nadstropje: trgovina, lokali
I. in II. klet sta tlorisni
kompaktne, za razliko pritli~ja in nadstropja. Pritli~je in

nadstropje sta razdeljena dva dela s pasa‘o, ki predstavlja pe{
pot v smeri vzhod – zahod

– horizontalni gabarit: 106 x 98 m
– vertikalni gabarit 2K+P+N
(objekt je {tirieta‘en)
– niveleta kote II. kleti zna{a 316,7
niveleta kote pritli~ja 323,5
niveleta kote nadstropja 328,5
– povr{ine
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Zelenice, utrjene pe{poti, plo{~adi je treba urediti enot-
no po detajlnem na~rtu zunanje ureditve z poenoteno opremo
zunanjega prostora (lu~i, ko{i za smeti, klopi).

15. ~len
Geomorfolo{ke razmere in na~in temeljenja so obdela-

ne v elaboratu PSP, {t. pr. 3728 – LUZ – GZZ 483/87.
Upo{tevati je treba dolo~ila tega elaborata.

16. ~len
Na celotnem ureditvenem obmo~ju je treba upo{tevati

protihrupne ukrepe, kot so predlagani v “Strokovni oceni
oziroma mnenju o hrupu in predlogu ukrepov”, ki ga je
izdelal Prometnotehni~ni in{titut FAGG (dr. T. Kastelec,
dipl. in`. gr. in mag. Jo`e [tubar, dipl. in`. gr.) v posebni
analizi, ki je prilo`ena ureditvenemu na~rtu. Predvidena je
izvedba protihrupne stene (vi{ine od 1,5–2,5 m) na AC v
obmo~ju od useka do Malega grabna, ter izvedbo stene –
ograje proti domu starej{ih ob~anov.

Celotno obmo~je je razvr{~eno v skupino, ki jo dolo~a
II. tabela za maksimalno dovoljene ravni hrupa (Uradni list
SRS, {t. 29/80).

17. ~len
Civilna obramba, za{~ita in re{evanje
– objekti za za{~ito ljudi in materialnih dobrin (prostori

z oja~eno plo{~o) morajo biti v gradu Bokalce ali slu‘nostnem
objektu v {portni dvorani ali motelu in nakupovalnem centru

– do vseh objektov morajo biti zagotovljeni dostopi za
intervencijska vozila ob objektih pa prostori za delovanje
intervencijskih vozil

– izvedeno mora biti kro‘no povezano hidrantno omre‘-
je z ustreznimi nadzemnimi hidranti in zadostno koli~ino
vode.

18. ~len
Ureditev zelenih povr{in in odprtega prostora
Zelene povr{ine
Odprti prostor je potrebno urejevati v okviru treh sklo-

pov.
1. Obmo~je gozda
V tem delu je treba ohraniti ~imve~ zdravega drevja.

Posebno skrb je treba posvetiti robnemu delu gozda.
Obmo~je se ureja le s ~i{~enjem gozdne podrasti in z

novo zasaditvijo avtohtonih dreves.
2. Travniki
Na tem obmo~ju so dopustna vzdr‘evalna dela in

prepre~itev {irjenja gozdnih povr{in na travnike.
3. Parkovne ureditve in zunanji prostor ob objektih
Na teh obmo~jih je dopustno urejanje povr{ine z upo-

rabo elementov, kamen ograje – balustrade, tlakovan asfalt,
zasaditev drevoredov.

Obmo~je ob vodotokih naj ostane v svoji naravni obliki.

19. ~len
PROMET
a) Osnovno cestno omre‘je predstavlja nova povezo-

valna cesta od priklju~ka Brdo na zahodni obvoznici do
priklju~ka na Cesto Dolomitskega odreda. Nova povezovalna
cesta ima dva vozna pasova {irine 3,50 m na obmo~ju kri‘i{~a
s cesto na Bokalce {e dvostranski hodnik za pe{ce {irine 1,60
m.

b) Cesto na Bokalce se v obmo~ju Doma starej{ih
ob~anov prilagodi in v polnem T kri‘i{~u priklju~i na pove-
zovalno cesto ca. 120 m severneje od obstoje~ega kri‘i{~a
Koreninove in Ceste na Bokalce.

c) Koreninova cesta se z manj{imi spremembami
priklju~i na povezovalno cesto v novem polnem T kri‘i{~u.

d) V obmo~ju gradu se na povezovalno cesto v dveh T
kri‘i{~ih priklju~ujeta dovoz do gradu in Cesto na Vrhovce.

V nadaljnjem poteku povezovalna cesta pre~ka
Grada{~ico z mostom in se priklju~i na Cesto Dolomitskega
odreda v polnem {tirikrakem kri‘i{~u na mestu, kjer je sedaj
kri‘i{~e Setnikarjeve in Ceste Dolomitskega odreda.

e) Prometna ureditev obmo~ja turisti~no sprejemnega
centra blagovnice.

Prometna ureditev obmo~ja TRC
1. TRC I. faza (vzhodno od mestne obvozne ceste)
Dovoz do objekta na vzhodni strani mestne obvozne

ceste je predviden po spremenjeni cestni povezavi mestna
obvoznica – Brdo, na katero se s polnim trikrakem kri‘i{~em
pred novo bencinsko ~rpalko priklju~i dovozna cesta do TRC.

Dovozna cesta urejuje dostop do objekta TRC z ob-
ra~ali{~em za avtobuse. Dovoz do apartmajev je preko gara‘e
– parkiri{~a pod objektom TRC. Za pe{ce so predvidene
steze do balini{~a, kinolo{kega objekta in Ceste na Brdo.

Parkiranje
Parkiri{~a so deloma na prostem ob severni strani ob-

jekta, deloma pa so v poglobljenem pokritem parkiri{~u v
objektu.

Potrebe po P.M.
Hotel 160 le‘i{~ 1 PM/4 postelje + 175%
za obiskovalce = 70
Rekreacija 1000m2 1 PM/250m2

+ 10% za obiskovalce = 4
3 teni{ka igri{~a 4 PM/igri{~e = 12
Skupaj je predvidenih 86 PM, od tega 58 pod streho
objekta, 30 pa na prostem.
2. TRC II. faza (zahodno od objekta)
Dovoz do objekta TRC – blagovnica ob zahodni strani

obvoznice je predviden s povezovalno cesto od priklju~ka
Brdo do Ceste Dolomitskega odreda.

Na povezovalno cesto se s polnim trikrakim kri‘i{~em
priklju~uje dovozna cesta do blagovnice.

Dostava poteka ob severu blagovnice. Dostop do gara‘e
in parkirnih mest na prostem pa po ju‘ni strani.

Parkiranje
Parkiri{~a so v gara‘i v kleti blagovnice. Uvoz in izvoz

je preko dvosmerne rampe, ob kateri so locirana tudi zunanja
parkiri{~a.

Potrebe po PM
Blagovnica 41552m2; 1 PM/120m2 — 346 PM. Skupaj

je predvidenih 354 PM. Od tega 28 na prostem, 326 pa v
gara‘i.

Za pe{ce je predvidena steza od objektov TRC do
kri‘i{~a Ceste na Bokalce s povezovalno cesto.

f) Obmo~je kinolo{kega dru{tva
Novopredvidena cestna povezava med priklju~kom Brdo

in Tr‘a{ko cesto pri Dolgem mostu, poteka v na{em obmo~ju
po trasi obstoje~e Poti za Brdom. Do obmo~ja pasje {ole je
predvidena dovozna cesta {irine 7 m, ki se nave‘e na cesto
Brdo-Vi~. Ko se zgradi kon~ni potek ceste Brdo-Vi~, se
zaradi vi{inskih razlik prestavi tudi dovozno cesto do pasje
{ole. Ob dovozni cesti se uredi 18 PM za potrebe pasje {ole.
Od objekta kinolo{kega dru{tva se uredi lokalni dovoz do
dveh tenis igri{~ in otro{kih igri{~.

g) Obmo~je rekreativnega centra KS
Pe{ povezave so urejene preko [kofove ulice in na

za~etku ter ob izteku Kolajbove ulice.
h) Prometna ureditev obmo~ja gradu Bokalce
– Od povezovalne ceste se izvede dovoz do gradu Bo-

kalce, ki hkrati slu‘i kot dovoz do stanovanjskih hi{ severno
od gradu.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 827[t. 8 – 10. II. 1995

– Za prenovljen grad in novi objekt z razstavnim in
gostinskim programom 1 PM/120m2 se izvede parkiri{~i z 15
in 42 PM.

– Cesto na Vrhovce je treba rekonstruirati, predvideva
se asfaltno vozi{~e 2 x 3,5 m, trasa poteka v glavnem nespre-
menjeno, v bli‘ini gradu se polnem “T” kri‘i{~u navezuje na
povezovalno cesto. V obmo~ju med obvoznico in povezoval-
no cesto se na Cesto na Vrhovce priklju~i dovozna cesta z
vozi{~em 2 x 3,5 min pasom {irine 3 m za parkiranje osebnih
vozil s prikolicami. V obmo~ju recepcije se izvede {e 12 PM
za osebna vozila.

– Vzhodno od avtoceste je predvideno kopali{~e in
parkovna ureditev. Za te potrebe se zgradi ob Cesti na
Vrhovce parkiri{~e s 52 PM.

i) Bencinska ~rpalka
Uvoz in izvoz za bencinsko ~rpalko je predviden s Ceste

za Brdo in s Ceste k RTC na vzhodni strani obvoznice.
Ob ~rpalki in izvozni cesti bo urejeno 17 parkirnih mest,

za osebna vozila in 10 parkirnih mest za avtobuse, ki slu‘ijo
skupnemu obmo~ju urejanja RTC.

j) Mestni potni{ki promet
Predvideva se progo MPP, ki bi vozila kro‘no v smeri

od Brda po Cesti na Bokalce, proti jugu po povezovalni cesti
in po Cesti na Vrhovce nazaj proti mestu. V obravnavanem
obmo~ju se uredita dve postajali{~i – eno pred kri‘i{~em
Ceste na Bokalce s povezovalno cesto, drugo na Cesti na
Vrhovce pred podvozom pod obvoznico.

k) Idejna vi{inska regulacija
– Idejna vi{inska regulacija upo{teva obstoje~e stanje

tako, da se na njih vi{insko navezujejo vsi novopredvideni
programi in povezovalna cesta, dostopne ceste do posameznih
objektov, parkiri{~a, zunanje ureditve. Maksimalni vzdol‘ni
sklon na povezovalni cesti ne presega 5%.

– Vi{inske kote, ki so podane v situaciji – idejna
vi{inska regulacija predstavljajo izhodi{~ne kote za nadaljnje
detajlne projektne obdelave cest, parkiri{~a, zunanjih ure-
ditev. Nulte kote predvidenih objektov naj bodo min. 0,10 m
nad utrjenim terenom. Vse utrjene povr{ine naj bodo nag-
njene stran od objektov.

20. ~len
KOMUNALNA UREDITEV
a) Kanalizacija
Kanalizacija bo zgrajena v lo~enem sistemu. Odpadna

voda iz I. faze TRC bo speljana gravitacijsko do predvide-
nega ~rpali{~a in dalje do obstoje~ega ~rpali{~a.

Za bencinsko ~rpalko je v I. fazi predvidena nepreto~na
greznica. V kon~ni fazi se greznica ukine in zgradi ~rpali{~e
odpadnih vod in se pre~rpava do gravitacijskega kanala I.
faze.

Za objekt II. faze TRC je predvidena izgradnja priklju~ka
s pre~rpavanjem preko izgradnje predvidene brvi do kanala v
I. fazi.

Sanitarno vodo iz kleti se lahko priklju~i na zunanjo
kanalizacijo preko hi{nih ~rpali{~.

Meteorna voda se bo odvajala v obstoje~e odprte jarke
ob obvoznici ter dalje v potok Glin{~ico. Pred izlivom v jarek
je trebna predvideti lovilec olj.

Na predelu obstoje~e izgradnje na gri~u bo treba zgradi-
ti ~rpali{~e in pre~rpavati odpadno vodo v vi{je le‘e~e kana-
lizacijski sistem.

Na povr{inah, kjer je mo‘no ve~je onesna‘enje z olji se
predvidi lokalne lovilce olj.

Obmo~je gradu se priklju~i na obstoje~o komunalno
napeljavo.

b) Vodovod
Na obravnavanem obmo~ju sta dve tla~ni coni:

– I. tla~na cona napaja Kozarje in del Vrhovcev
– II. tla~na cona napaja severni del Vrhovcev, Brdo,

Bokalce in Gri~
Omre‘je I. tla~ne cone se napaja po cevovodu DN 200,

ki poteka po Cesti na Brdo in cevovodu od Ve~ne poti do
pre~rpalnice Brdo.

V II. tla~ni coni je predviden turisti~no {portni in na-
kupovalni center; bencinska ~rpalka s servisom, rekreativni
del za KS Brdo in grad Bokalci s spremljajo~im programom.

Predvidena poraba vode za TRC I. in II. faze zna{a
30 l/sek za sanitarno in po‘arno za{~ito.

V ta namen je treba obstoje~i vodovod PE-II D d 90 po
Kolajbovi ulici od kri‘i{~a s Cesto na Bokalce v dol‘ini 305
m zamenjati.

Predvidena je vgraditev vodovoda DN 150 mm, ki pote-
ka od Kolajbove do TRC centra I. in II. faze, s hidrantnim
omre‘jem ter priklju~ki.

Od nakupovalnega centra blagovnice poteka nov vo-
dovod DN 150 mm do Ceste na Bokalce.

Bencinska ~rpalka se napaja iz novega vodovoda TRC.
Rekreativni del za KS Brdo se napaja iz novega vo-

dovoda DN 150 mm po Kolajbovi ulici.
Za potrebe gradu Bokalci je obstoje~i vodovod prestavi-

ti in zgraditi nov vodovod ∅ 100 mm s hidrantnim omre‘jem.
Zaradi ve~je porabe vode je treba obstoje~i pre~rpalnici

Brdo pove~ati zmogljivosti.
V I. tla~ni coni se oskrbuje z vodo mestnega kopali{~a.
V ta namen se zgradi nov vodovod ∅ 100 mm.
Zaradi pove~ane potro{nje je treba podalj{ati vodovod

∅ 150 mm po Cesti Dolomitskega odreda in ga povezati z
vodovodom ∅ 150 mm po Cesti na Vrhovce.

c) Plin
Na obmo~ju urejanja VR 7/1-1, VR 7/1-1 in VR 3/4 je

predvidena celotna oskrba s plinom, in sicer za ogrevanje,
pripravo tople sanitarne vode, kuho in tehnologijo.

Obmo~je TRC, bencinska ~rpalka in Dom za starej{e
ob~ane bodo oskrbovani s plinom iz 1 barskega srednje
tla~nega plinovoda DN 150, ki se navezuje zahodno od
kri‘i{~a Brdnikove in Poti za Brdom na obstoje~i plinovod
Koseze – Brdo.

Plinovod se bo navezal na predvideno regulatorsko
postajo (1,0/0,1 bar), ki bo locirana med predvideno novo
cesto in domom ostarelih. Regulatrsko postaja bo povezoval
1 barski srednjetla~ni plinovod z nizkotla~nim 0,1 barskim
plinovodom.

Grad Bokalce s spremljajo~imi objekti in mestno
kopali{~e bodo oskrbovani s plinovodom nadtlaka 0,1 bar po
Cesti Dolomitskega odreda.

d) Elektri~no omre‘je
Daljnovod 110 kv bo kri‘al novo cesto in obmo~je

kopali{~a, 35 kv bo kri‘al novo cesto kot povezavo s Cesto
Dolomitskega odreda.

Daljnovod 35 kv bo kri‘al novo cesto ter del obmo~ja.
Daljnovod 20 kv poteka preko objekta in bazena, nove-

ga mestnega kopali{~a, zato ga bo treba na obmo~ju kopali{~a
nadomestiti s kablom in sicer od Ceste Dolomitskega odreda
do droga ob Cesti na Vrhovce.

Zaradi preobremenjenosti obstoje~ih TP postaj bo treba
za predvidene novogradnje zgraditi nove TP postaje in sicer:

1. TP Kopali{~e – Cesta na Vrhovce
Na to TP bo priklopljeno mestno kopali{~e in del stano-

vanjskih objektov ob Cesti na Vrhovce.
2. TP Grad Bokalce
Na to TP bo priklju~en Grad, kmetijsko posestvo in

stanovanjska hi{a pod Gradom.
3. TP Bokalci
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Le-ta TP je obstoje~a, vendar se predvidi dve novi trans-
formatorski postaji, ki bosta nadomestili obstoje~o TP Bokal-
ce in bosta bli‘e odjemalcem.

Prva bi bila TP Cesta na Bokalce, druga pa bi bila TP
Dom Bokalce.

4. TP [port center
TP bo napajala objekt TRC I. fazo, v katerem bo motel

in {portni program. TP se zgradi v objektu.
5. TP nakupovalni center – blagovnica
TP bo napajala celoten nakupovalni center.
6. TP Koreninova ulica
Transformatorska postaja bo nadomestila obstoje~o TP

Gri~, ki je jamborske izvedbe.
Na TP bodo priklju~ene stanovanjske hi{e ob Koreni-

novi ulici, Gri~u in ob Poti za Brdom ter predvideni servisni
objekt z bencinsko ~rpalko.

Visokonapetostni priklju~ek za TP [portcenter (TRC I.
faza) bo izveden z obstoje~ega 10 kv kabla od Ceste na
Bokalce in preko mostu do TP Bokalci.

Bencinska ~rpalka se bo napajala z nizkonapetostnim
priklju~kom iz TP [portcenter.

TP nakupovalni center bo priklju~en na kabel, ki bo
polo‘en od TP Bokalci do TP Gri~.

f) PTT omre‘je
Na obravnavanem obmo~ju v obstoje~i telefonski mre‘i

in rezerve za napajanje novih telefonskih naro~nikov.
Za napajanje novih naro~nikov je treba zgraditi novo

kabelsko kanalizacijo.
Za TRC I. in II. fazo ter bencinsko ~rpalko se zgradi

novo kabelsko kanalizacijo od obstoje~ega ja{ka severno od
obvoznice proti Mladinski ulici do motela in bencinske ~rpal-
ke ter kasneje do nakupovalnega centra.

Obmo~je Gradu z vsemi objekti se napaja z zemeljskim
kablom iz Ceste na Bokalce.

Mestno kopali{~e se napaja z zemeljskim kablom iz
Ceste na Bokalce.

21. ~len
Javna razsvetljava
Z ureditvijo obmo~ja urejanja VR 7/1-1; VR 7/1-2 in

VR 3/4 Bokalce je treba urediti tudi javno razsvetljavo. Raz-
svetljava znotraj obmo~ja naj se uredi s svetilkami CJ 1206-
1250 NaVT, pritrjeni na kandelabrih tipa “goba”. Javna raz-
svetljava naj se napaja iz obstoje~ih tipskih pri`igali{~ javne
razsvetljave ter predvidenih novih pri`igali{~.

22. ~len
Odvoz odpadkov
Za zbiranje in odvoz odpadkov so predvideni tipski

kontejnerji, postavljeni na posebnih mestih ali ob komu-
nikacijah, dostopih.

Vsak investitor mora zagotoviti lastne kontejnerje. Za
javni program se postavijo kontejnerji 600-800 l.

23. ~len
Proste povr{ine
Vse proste povr{ine se morajo praviloma urediti in oze-

leniti z avtohtonim drevjem in grmi~evjem.
Ob komunikacijah naj bo drevje praviloma oblikovano

v drevorede.
Ve~je povr{ine za mirujo~i promet morajo imeti zele-

nice, zasajene z drevjem z bogatimi kro{njami.

IV. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA
NA^RTA IN ZA^ASNA NAMEMBNOST ZEMLJI[^

24. ~len
Ureditveni na~rt se lahko izvaja v posameznih etapah

po predhodno zaklju~eni fazi gradnje prometne in komunalne
infrastrukture. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota.

Etapna gradnja objektov, spremljajo~ih objektov in ure-
ditev mora potekati kot zaklju~ena in dokon~na urejena celo-
ta, skladno z dolo~ili tega odloka.

Pogoj za realizacijo ureditvenega na~rta predstavlja do-
graditev komunalnega in cestnega sistema. Komunalne ure-
ditve se izvajajo po zaklju~enih celotah.

1. FAZA
– ureditev spremenjene ceste za Brdo in zgraditev do-

vozne poti do motela
– zgraditev kompleksa motela in {portne dvorane
– izgradnja bencinske ~rpalke
– komunalna ureditev VR 3/4
– ureditev igri{~ krajevne skupnosti
– ureditev pe{ povezav.
Mo‘na je etapna izgradnja posameznih zaklju~enih ce-

lot.

2. FAZA
– ureditev nove cestne povezave Cesta Dolomitskega

odreda – mestna obvoznica, in sicer v dveh etapah
I. do “T” kri`i{~a s Cesto na Brdo
II. do Ceste Dolomitskega odreda z mostom ~ez Mali

graben
– ureditev komunalne infrastrukture na obmo~ju VR

7/1-1
– zgraditev objekta TRC – veleblagovnice
– ureditev obmo~ja gradu Bokalce
– ureditev obmo~ja ob Domu
– ureditev obmo~ja ob Domu starej{ih ob~anov

3. FAZA
– ureditev bazena VR 3/4
– kabliranje daljnovoda.
Vsako posamezno fazo je trebao izvajati z vsemi ele-

menti zunanje ureditve in komunale.
Objekti in ureditve za varovanje okolja in protipo‘arno

varstvo morajo biti dokon~no urejeni v I. fazi urejanja
posameznih obmo~ij.

V. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NA^RTA

25. ~len
Obveznosti investitorjev so predvsem:
– pred izdajo gradbenega dovoljenja so investitorji

dol‘ni predlo‘iti strokovno mnenje o varstvu pri delu;
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varovanje okolja;
– opredeliti in izvesti vse ukrepe protipo‘arne za{~ite;
– pred izdajo lokacijskega dovoljenja so investitorji

dol‘ni predlo‘iti geomehansko presojo talnih razmer in zago-
tovilo, da gradbeni namen ne povzro~a negativnih posledic
na sosednje objekte in infrastrukturo;

– pri izvajanju vseh gradbenih in ureditvenih posegov
(zgradbe, komunalne napeljave, prometna ureditev) je treba
skrbeti, da se ~immanj po{koduje gozdno drevje in gozdna
tla;

– ob ureditvi novih parkov in zelenic je treba skrbeti za
obnovo vseh po{kodovanih gozdnih in travnatih povr{in.
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26. ~len
V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mora

investitor pridobiti od izvajalca ureditvenega na~rta stroko-
vno presojo skladnosti projektnih re{itev s sprejetim ure-
ditvenim na~rtom.

27. ~len
Obveznosti izvajalcev so:
– so~asno in usklajeno izvajanje komunalnih vodov in

naprav
– izvajanje komunalne infrastrukture skladno z gradnjo

objektov
– ureditvi pripadajo~e javne zelene povr{ine ob izgrad-

nji objektov.

28. ~len
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno:
– za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo

zunanjost, zmogljivost, velikost, namen, stati~nost obstoje~ih
objektov ter vpliv na sosednje objekte.

VI. KON^NE DOLO^BE

29. ~len
Ureditveni na~rt iz 1. ~lena tega odloka je na vpogled

ob~anom, organizacijam in skupnostim pri Sekretariatu za
urejanje prostora in varstvo okolja Skup{~ine ob~ine Ljublja-
na Vi~-Rudnik, pri Krajevnih skupnostih Brdo in Vrhovci,
pri Zavodu za prostorsko in urbanisti~no na~rtovanje, pri
Urbanisti~ni in{pekciji Mestne uprave za in{pekcijske slu‘be
in Zavodu za urejanje stavbnega zemlji{~a in pri Mestni
geodetski upravi mesta Ljubljane ter pri Ljubljanskem
urbanisti~nem zavodu.

30. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja

Urbanisti~na in{pekcija Mestne uprave za in{pekcijske slu‘be.

31. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine

Ljubljana Vi~-Rudnik
Bogdan Brada~ l. r.

1. ~len
S tem sklepom se dolo~i vi{ina nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a v ob~ini Metlika za leto 1995.

2. ~len
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a se obra-

~una mese~no v vi{ini:
1. stanovanjske povr{ine 6,00 SIT/m²
2. poslovne povr{ine 6,00 SIT/m²
3. nepokrita skladi{~a, parkiri{~a itd. 0,60 SIT/m²

3. ~len
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-

lji{~a se obra~una mese~no v vi{ini 0,60 SIT/m² stavbnega
zemlji~a.

4. ~len
Sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

5. ~len
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati 2. in

3. ~len sklepa o uskladitvi vi{ine nadomestila za uporabo
stavbnega zemlji{~a (Uradni list RS, {t. 17/94).

[t. 462-3/91
Metlika, dne 26. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Metlika
Jo‘e Mihel~i~ l. r.

METLIKA

514.

Na podlagi 22. in 49. ~lena zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94) in odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemlji{~a v ob~ini Metlika (SDL, {t. 4/91), je
Ob~inski svet ob~ine Metlika na seji dne 26. 1. 1995 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vi{ine nadomestila za uporabo stavbnega

zemlji{~a

MISLINJA

515.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US, Uradni list RS, {t.
45/94 – odlo~a US in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski
svet ob~ine Mislinja na 2. seji dne 2. 2. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem sklepom se za~asno, do sprejetja statuta ob~ine

Mislinja, dolo~ajo:
– temeljne dolo~be in na~ela organizacije in delovanja

ob~ine Mislinja,
– oblikovanje in pristojnosti organov ob~ine,
– organizacija ob~inske uprave in
– druge pomembnej{e zadeve ob~ine.

2. ~len
Ob~ino Mislinja je ustanovil Dr‘avni zbor RS z za-

konom o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij
(Uradni list RS, {t. 60/94 in 69/94).

Obmo~je ob~ine Mislinja obsega naselja: Dov‘e, Gornji
Doli~, Kozjak, Mala Mislinja, Mislinja, Paka-del, Razborca,
Srednji Doli~, [entilj pod Turjakom, Tolsti Vrh pri Mislinji
in Zavr{e.
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3. ~len
Ob~ina Mislinja je pravna oseba in posluje pod ime-

nom: ob~ina Mislinja.
Sede‘ ob~ine Mislinja je v Mislinji, [olska cesta 34.

4. ~len
Ob~ina Mislinja (v nadaljnjem besedilu: ob~ina) ima

dva pe~ata okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm z besedi-
lom: Republika Slovenija, ob~ina Mislinja.

5. ~len
Krajevna skupnost Mislinja in Krajevna skupnost Doli~

nadaljujeta z delom do sprejetja statuta ob~ine Mislinja.
Krajevni skupnosti lahko sklepata samo pravne posle v

imenu in za ra~un ob~ine s soglasjem ob~inskega sveta.
Zaklju~na ra~una Krajevne skupnosti Mislinja in Kra-

jevne skupnosti Doli~ za leto 1994 sprejmeta sveta krajevnih
skupnosti s soglasjem ob~inskega sveta ob~ine Mislinja.

6. ~len
Odloki, odredbe in sklepi ter drugi pravni akti, ki so

veljali na dan ustanovitve ob~ine Mislinja na obmo~ju
prej{nje ob~ine Slovenj Gradec in se nana{ajo na podro~ja in
pristojnosti lokalne samouprave, ostanejo v veljavi na
obmo~ju ob~ine Mislinja, ~e niso v nasprotju z zakonom in
~e ni s tem sklepom dolo~eno druga~e.

Predpise in druge pravne akte iz prvega odstavka tega
~lena je treba uskladiti z dolo~bami statuta ob~ine Mislinja
najkasneje do 30. 6. 1996.

NALOGE OB^INE

7. ~len
Ob~ina varuje koristi svojih ob~anov.
V okviru ustave Republike Slovenije in zakonov sa-

mostojno opravlja svoje pravice in dol‘nosti in izvr{uje na-
loge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni, ter naloge,
ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost
dr‘ava.

8. ~len
Ob~ina samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve

javnega pomena, dolo~ene s tem sklepom in zakoni, zlasti pa:
1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge akte,
– sprejema prora~un in zaklju~ni ra~un,
– sprejema na~rt razvoja ob~ine,
– sprejema prostorske plane in prostorske izvedbene

akte,
– predpisuje lokalne davke,
– ureja na~in in pogoje upravljanja z energetskimi, vo-

dovodni mi in drugimi komunalnimi objekti,
– ureja na~in in pogoje upravljanja javnih cest, javnih

poti, rekreacijskih in drugih javnih povr{in,
– ureja javni red v ob~ini,
– ureja delovanje ob~inske uprave,
– ureja ob~inske javne slu‘be,
– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem

ob~ine,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kate-

rimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja in sprejema premo‘enjsko bilanco, s katero

izkazuje vrednost svojega premo‘enja in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– gospodarski razvoj ob~ine,

– razvoj komunalnega sistema,
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva,

osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene,
invalide in ostarele,

– vzgojno, izobra‘evalno, kulturno, turisti~no ter
dru{tveno dejavnost in

– razvoj {porta in rekreacije;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– upravlja lokalne javne slu‘be,
– soupravlja javna in druga podjetja,
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro in
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi;
4. s svojimi sredstvi:
– zagotavlja gradnjo lokalnih javnih cest in javnih poti,
– zagotavlja gradnjo komunalnih objektov in naprav,
– gradi stanovanja,
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b,
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, od-

borov in ob~inske uprave,
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju otro{kega

varstva, osnovnega izobra‘evanja, socialnega varstva, zdrav-
stvenega varstva, kulture, {porta in drugih dejavnosti,

– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be,

– zagotavlja po‘arno varnost, opravljanje pokopali{ke,
pogrebne in mrli{ko-ogledne slu‘be,

– zagotavlja vzdr‘evanje lokalnih javnih cest, javnih
poti, rekreacijskih in drugih javnih povr{in in

– vzdr‘uje vodovodne, energetske in druge komunalne
objekte;

5. s svojimi ukrepi:
– skrbi za po‘arno varnost,
– organizira re{evalno pomo~ in
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodovodnih virov, varstvo

pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
6. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje v primeru elementarnih nesre~,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami in
– izvensodno poravnavo sporov;
7. pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine in

razpolaga z vsemi vrstami premo‘enja;
8. sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o
drugih razmerjih, v katere stopa.

9. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov javnih interesov v dr‘avni svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter

lekarni{ko in veterinarsko dejavnost,
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– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne

krajine,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– dolo~anje parkirnih povr{in, na~ina parkirianja, pre-

povedi parkiranja ter dolo~anje kazni za nepravilno parkira-
nje in

– druge lokalne zadeve javnega pomena.

ORGANI OB^INE

10. ~len
Organi ob~ine so:
– ob~inski svet,
– ‘upan,
– nadzorni odbor in
– odbori (glede na potrebe).
Organ ob~ine je tudi volilna komisija.

11. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo nepro-

fesionalno.
^lani organov in ‘upan prejemajo za opravljeno delo

nadomestilo v vi{ini, ki jo dolo~i ob~inski svet.
Delo ob~inskih organov je javno.

12. ~len
Ob~inski svet ob~ine ima 14 ~lanov. Seje sklicuje in

vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa podpredsed-
nik sveta.

Do sprejetja statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega
sveta Mislinja se za delovanje ob~inskega sveta Mislinja
uporabljajo neposredno dolo~ila zakona o lokalni samoupravi
in za~asni poslovnik ob~inskega sveta Mislinja.

O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti na
drugi stopnji (prito‘beni organ) odlo~a ob~inski svet.

13. ~len
@upan opravlja svoje naloge v okviru pristojnosti, ki mu

jih dolo~ajo zakoni.
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti na

prvi stopnji odlo~a in izdaja akte ‘upan.

14. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev

in
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora-

~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poro~a ob~inskemu

svetu o svojih ugotovitvah.

15. ~len
Nadzorni odbor ima predsednika in dva ~lana, ki jih

imenuje ob~inski svet izmed ob~anov.
Predsednik in ~lana nadzornega odbora so imenovani,

~e je za listo kandidatov glasovalo dve tretjini ~lanov
ob~inskega sveta.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega
sveta, delavci ob~inske uprave in ~lani poslovodstev orga-
nizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

16. ~len
Vrste, sestavo in pristojnosti odborov bodo opredeljene

v statutu. Do sprejetja statuta lahko ob~inski svet izvoli
za~asne odbore in komisije in jim v sklepu o izvolitvi pod-
robneje dolo~i pristojnosti in na~in delovanja.

^lane ob~inskega odbora ali komisije izvoli ob~inski
svet izmed ~lanov sveta in ob~anov.

Predsednika odbora izvoli ob~inski svet izmed svojih
~lanov z dvotretjinsko ve~ino.

NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV

17. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih za-

devah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
Do sprejetja statuta se za izvajanje neposrednih oblik

odlo~anja ob~anov uporabljajo neposredno dolo~ila zakona o
lokalni samoupravi in zakona o referendumu in ljudski ini-
ciativi.

18. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za

eno ali ve~ naselij.
Zbor ob~anov Doli~ tvorijo volivci s stalnim bivali{~em

v naseljih Gornji Doli~ – del, Kozjak, Paka – del, Srednji
Doli~ in Tolsti Vrh – del.

Zbor ob~anov Dov‘e tvorijo volivci s stalnim bivali{~em
v naseljih Dov‘e, Mala Mislinja – del in Razborca.

Zbor ob~anov Mislinja tvorijo volivci s stalnim
bivali{~em v naseljih Mislinja in Tolsti Vrh – del.

Zbor ob~anov [entilj tvorijo volivci s stalnim bivali{~em
v naseljih [entilj, Mala Mislinja – del, Mislinja – del in
Zavr{e del.

Zbor ob~anov Zavr{e tvorijo volivci s stalnim bivali{~em
v naselju Zavr{e – del.

19. ~len
Zbor ob~anov na skupnem zboru za vso ob~ino ali na

zborih vseh va{kih skupnosti razpravlja o:
– statutu in spremembah statuta ob~ine,
– povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e samoupravne

lokalne skupnosti,
– lokalni problematiki,
– delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih ob~inskih

organov,
– poro~ilih o delu ob~inskih organov,
– spremembah obmo~ja ob~ine in
– ustanovitvi, obmo~ju in delu va{ke skupnosti ter daje

mnenje o zadevah iz prej{njih alinei.

20. ~len
Zbor ob~anov va{ke skupnosti razpravlja o:
– problematiki v svoji skupnosti,
– delu svojega sveta oziroma o njegovem poro~ilu,
– delu svojih predstavnikov v svetu skupnosti in
– delu ob~inskih organov z vidika interesov svoje skup-

nosti ter daje mnenje o zadevah iz prej{njih alinej.

OB^INSKA UPRAVA

21. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad.
Ob~inski urad:
– opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~inske

uprave,
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– opravlja vse strokovne, administrativne in tehni~ne
naloge za ob~inske organe in ‘upana,

– opravlja vsa ra~unovodska, knjigovodska in
blagajni{ka dela v zvezi z izvajanjem ob~inskega prora~una
in upravljanjem ob~inskega premo‘enja,

– izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih
izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu sveta ter

– opravlja druge naloge in dela, ki jih dolo~i ‘upan.

22. ~len
Organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave v

prehodnem obdobju do sprejetja statuta ob~ine dolo~i na
predlog ‘upana ob~inski svet z za~asnim pravilnikom o or-
ganizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave.

23. ~len
Ob~inski svet z dvotretjinsko ve~ino na predlog ‘upana

z za~asnim na~rtom delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
vrsto, {tevilo in opise delovnih mest ter pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati delavci.

24. ~len
Dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal polo‘aj zapo-

slenih v ob~inski upravi (v smislu drugega odstavka 50. ~lena
ZLS), se za delavce, zaposlene v ob~inskem uradu, uporab-
ljajo zakon o delavcih v dr‘avnih organih, zakon o razmerjih
pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih lokalnih
skupnosti in uredba o skupnih temeljih za notranjo organiza-
cijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.

25. ~len
Sekretarja ob~ine imenuje ob~inski svet na predlog ‘u-

pana in predsednika ob~inskega sveta.
Dokler ne bo imenovan sekretar ob~inskega urada,

opravlja dela in naloge sekretarja delavec, ki ga pooblasti
‘upan.

PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE

26. ~len
Za upravljanje z ob~inskim premo‘enjem in oblikova-

nje ter izvajanje ob~inskega prora~una se do sprejetja statuta
neposredno izvajajo dolo~ila zakona o lokalni samoupravi in
zakona o financiranju ob~in.

27. ~len
Iz seznama kmetijskih zemlji{~, ki se po zakonu o preno-

su kmetijskih zemlji{~ in gozdov prena{ajo na Sklad kmeti-
jskih zemlji{~ Republike Slovenije, se izvzamejo in se ne
prenesejo na Sklad kmetijska zemlji{~a, ki so in le‘ijo znotraj
ureditvenih obmo~ij naselij, ki jih opredeljuje dolgoro~ni
plan ob~ine Slovenj Gradec (Uradni list RS, {t. 21/90 in
22/91) ter srednjero~ni plan ob~ine Slovenj Gradec (Uradni
list SRS, {t. 17/87 in 23/89 in Uradni list RS, {t. 22/91), in
zemlji{~a, ki le‘ijo znotraj obmo~ja naselij, za katere je spre-
jet odlok o prostorskoureditvenih pogojih za ureditveno
obmo~je popisnega oziroma mati~nega okoli{a Mislinja, ter
druga zemlji{~a, za katera so sprejeti prostorskoizvedbeni
akti, ter trasa s pripadajo~imi zemlji{~i opu{~ene ‘elezni{ke
proge na celotni dol‘ini v ob~ini Mislinja.

28. ~len
Statut in drugi predpisi ob~ine se objavijo v Uradnem

listu Republike Slovenije in za~nejo veljati 15. dan po objavi,
~e ni v njih druga~e dolo~eno.

29. ~len
Ta statutarni sklep sprejme ob~inski svet z dvotretjin-

sko ve~ino vseh ~lanov.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.

[t. 013-1/95
Mislinja, dne 2. februarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta Mislinja

Dominik Javornik l. r.

MOZIRJE

516.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t.
45/94 – odlo~ba US in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski
svet ob~ine Mozirje na 2. seji dne 26. januarja 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
o za~asni ureditvi ob~ine Mozirje

1. ~len
S tem statutarnim sklepom Ob~inski svet ob~ine Mozir-

je za~asno dolo~a:
1. Splo{ne dolo~be
2. Naloge ob~ine
3. Naloge ob~inskega sveta
4. Naloge ‘upana
5. Ob~insko upravo in za~asna imenovanja
6. Premo‘enje in financiranje ob~ine
7. Prehodne in kon~ne dolo~be.

1. SPLO[NE DOLO^BE

2. ~len
Obmo~je ob~ine Mozirje dolo~a zakon o ustanovitvi

ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t.
60/94).

Sede‘ ob~ine je v Mozirju, Savinjska cesta 7.
Ob~ina je pravna oseba.
Za~asni pe~at ob~ine je okrogle oblike brez grba, z

napisom Republika Slovenija, ob~ina Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, Mozirje.

3. ~len
Krajevne skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z de-

lom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih organov
novih skupnosti skladno s statutom ob~ine.

2. NALOGE OB^INE

4. ~len
Naloge ob~ine Mozirje so dolo~ene v 21. in 24. ~lenu

zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in
57/94).
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3. NALOGE OB^INSKEGA SVETA

5. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh za-

devah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine in ima pristojnosti,
ki so dolo~ene v 29. in 30. ~lenu zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94).

4. @UPAN OB^INE

6. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino, kot odredbodaja-

lec, je odgovoren za zakonito uporabo sredstev prora~una.
Svojo funkcijo opravlja poklicno.

Zadol‘en je {e zlasti za:
– sopodpisovanje finan~nih listin,
– izdajanje in podpisovanje listin iz podro~ja delovnih

razmerij za vse delavce in funkcionarje, ki po 47. ~lenu
zakona o financiranju ob~in ostanejo v delovnem razmerju v
ob~ini Mozirje,

– vodenje ob~inske uprave.

5. OB^INSKA UPRAVA IN ZA^ASNA
IMENOVANJA

7. ~len
Delavci, ki so bili na dan 31. 12. 1994 v delovnem

razmerju na upravnem organu ob~ine Mozirje, pa v skladu z
zakonom o upravi ne preidejo v upravno enoto ali ministr-
stva, ostanejo v delovnem razmerju v ob~ini Mozirje v skladu
z zakonom o financiranju ob~in.

Funkcionarjem prej{nje ob~ine se zagotovijo pravice po
prenehanju mandata v skladu z zakonom o funkcionarjih v
dr‘avnih organih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91 in
2/91-I).

8. ~len
Do sprejema statuta ob~ine in na~rta delovnih mest v

ob~inski upravi opravlja delo tajnika ob~inske uprave Mutec
Jo‘e, dipl. ek., delo sekretarke pa Mija Pavlin.

Naloge prostorskega na~rtovanja do sprejema statuta in
na~rta delovnih mest izvaja Zavod za urbanisti~no na~rtovanje
in razvoj kot ob~inska slu‘ba. Zavod lahko dela po pooblasti-
lu tudi za ob~ine Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Lu~e.
Zavod vodi Albert Toff, dipl. in‘. arh.

6. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE
OB^INE

9. ~len
Do uveljavitve statuta ob~ine in drugih ob~inskih pred-

pisov se za dolo~anje glede premo‘enja in njenega finan-
ciranja neposredno uporabljajo zakonske dolo~be.

Financiranje ob~ine se izvaja po dolo~bah zakona o
financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in smiselno
odlok o prora~unu ob~ine Mozirje za leto 1994.

Do sprejema prora~unov za leto 1995 v vseh ob~inah na
obmo~ju prej{nje ob~ine Mozirje s sredstvi na lo~enem ra~unu
ob~ine Mozirje razpolagajo ‘upani ob~in Gornji Grad, Na-
zarje, Mozirje, Ljubno in Lu~e.

@upan ob~ine Mozirje poro~a na vsaki seji sveta o tro-
{enju sredstev na lo~enem ra~unu ob~ine Mozirje.

7. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

10. ~len
Ob~inski predpisi in odloki, ki so bili veljavni na dan

31. 12. 1994 na obmo~ju prej{nje ob~ine Mozirje, ostanejo v
veljavi na obmo~ju ob~ine Mozirje, z izjemo tistih, ki so v
nasprotju z veljavnimi zakonskimi dolo~bami s podro~ja re-
forme lokalne samouprave in tem statutarnim sklepom.

11. ~len
Ta statutarni sklep pri~ne veljati takoj.

12. ~len
Statutarni sklep o za~asni statusni ureditvi ob~ine Mozir-

je preneha veljati s sprejemom statuta ob~ine Mozirje.

[t. 013-1/95-13
Mozirje, dne 26. januarja 1995.

Predsednik
sveta ob~ine Mozirje

dr. Anton Jezernik l. r.

MURSKA SOBOTA

517.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US, Uradni list RS, {t.
45/94 – odlo~ba US in Uradni list RS, {t. 57/94) je svet
mestne ob~ine Murska Sobota na sejah dne 23. decembra
1994 in dne 27. januarja 1995 sprejel naslednji

S T A T U T A R N I   S K L E P

I
S tem statutarnim sklepom se za~asno do sprejetja statu-

ta Mestne ob~ine Murska Sobota uredijo vpra{anja statutarne
narave, ki so potrebna za nemoteno delovanje ob~ine v pre-
hodnem obdobju.

II
Obmo~je Mestne ob~ine Murska Sobota dolo~a zakon o

ustanovitvi ob~in ter  o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni
list RS, {t. 60/94 in 69/94).

Ob~ina je pravna oseba.
Sede‘ mestne ob~ine Murska Sobota je v Murski Sobo-

ti, Kardo{eva ul. 2.

III
Pe~at Mestne ob~ine Murska Sobota je okrogle oblike,

ki ima v zgornji kro‘nici napis: “Mestna ob~ina Murska
Sobota”, v liniji premera pa napis: “Murska Sobota”.

IV
Naloge mestne ob~ine so dolo~ene v 21., 22., 23. in 24.

~lenu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/83,
4/94 – odlo~ba US, Uradni list RS, {t. 45/94 – odlo~ba US in
Uradni list RS, {t. 57/94).

Navedene dolo~be se, do uveljavitve statuta ob~ine,
uporabljajo neposredno.
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V
@upan predstavlja in zastopa ob~ino, kot odredbodaja-

lec je odgovoren za zakonito uporabo sredstev prora~una.
Svojo funkcijo opravlja profesionalno.

VI
Do dokon~ne ureditve nalog ob~ine iz njene neposredne

pristojnosti v posameznih splo{nih aktih, se v mestni ob~ini
uporabljajo vsi dosedanji splo{ni akti, ki so v skladu z zakoni
in so veljali na obmo~ju dosedanje ob~ine pred 1. 1. 1995 in
niso v neposrednem nasprotju z interesi Mestne ob~ine M.
Sobota.

Rok za uskladitev teh aktov bo dolo~en v statutu mestne
ob~ine.

VII
Statut, odloki in drugi akti mestnega sveta in njegovih

organov se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

VIII
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1995.

[t. 028-1/95
Murska Sobota, dne 27. januarja 1995.

Predsednik
sveta mestne ob~ine

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

518.

Na podlagi 29. in 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US, Uradni list RS,
{t. 45/94 – odlo~ba US in Uradni list RS, {t. 57/94) je mestni
svet na seji dne 27. januarja 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
o organizaciji in delovnem podro~ju uprave Mestne

ob~ine Murska Sobota

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem statutarnim sklepom se dolo~a za~asna organiza-

cija in delovno podro~je uprave Mestne ob~ine Murska So-
bota (v nadaljnjem besedilu: uprava).

2. ~len
Skladno z zakoni uprava opravlja naslednje naloge:
– spremlja stanje in razvoj na svojih podro~jih,
– izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki

jih izdajata mestni svet in ‘upan,
– izvr{uje zakone in druge predpise dr‘ave, kadar up-

ravni organi v skladu z zakoni odlo~ajo o upravnih stvareh iz
dr‘avne pristojnosti,

– izdaja upravne akte,
– opravlja upravna, strokovna in ostala opravila za

druge ob~ine, po njihovem pooblastilu,
– opravlja strokovne, organizacijske in druge naloge.
Mestni svet in odbore seznanja s stanjem na svojem

podro~ju in predlaga potrebne ukrepe.

II. ORGANIZACIJA UPRAVE

3. ~len
Uprava se v skladu z naravo in obsegom nalog orga-

nizira v upravne organe.

4. ~len
Upravo vodi tajnik, ki ga imenuje mestni svet na pred-

log ‘upana.

5. ~len
Upravni organi so:
1. oddelek za splo{ne zadeve
2. oddelek za dru‘benogospodarski razvoj in finance
3. oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospo-

darske javne slu‘be.

Delovna podro~ja upravnih organov

6. ~len
Oddelek za splo{ne zadeve opravlja zadeve, ki se na-

na{ajo na organizacijo in delovanje uprave, pravne, strokov-
ne, orgnizacijsko-tehni~ne in administrativne naloge za mest-
ni svet, odbore in ‘upana, kadrovske zadeve za upravo,
strokovne in druge naloge za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v dr‘avni svet ter organov lokalne skupnosti, uprav-
no nadzorstvo, vodi glavno in sprejemno pisarno ter arhiv in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in statutom mestne
ob~ine.

7. ~len
Oddelek za dru‘benogospodarski razvoj in finance

opravlja zadeve, ki se nana{ajo na smotrn gospodarski razvoj
mesta in ob~ine kot celote. Pospe{uje in ustvarja pogoje za
razvoj podjetni{tva, kmetijstva, drobnega gospodarstva in
obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti.

Pospe{uje slu‘be socialnega skrbstva, pred{olsko var-
stvo, osnovno zdravstveno varstvo, varstvo otroka in dru‘ine,
za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele, pospe{uje vzgoj-
ne, izobra‘evalne, informacijske, dokumentacijske, dru{tvene,
turisti~ne, kulturne, raziskovalne in druge dejavnosti na svo-
jem obmo~ju, razvoj {porta in rekreacije, delovanje social-
nih, varstvenih in zdravstvenih ustanov, ki imajo pomen za
{ir{o lokalno skupnost ali za republiko, varstvo naravnih in
kulturnih spomenikov na obmo~ju mesta in so lokalnega
pomena.

Ustanavlja slu‘be za {ir{e obmo~je na podro~ju vzgoje,
izobra‘evanja, poklicnega usposabljanja, zdravstvenega var-
stva, socialnega skrbstva in druge slu‘be javnega pomena ter
v soglasju z mestnim svetom podeljuje koncesije.

Oddelek opravlja zadeve, ki se nana{ajo na financiranje
mestne ob~ine in uprave, dotok sredstev iz lastnih in drugih
virov za financiranje ob~ine, predlaganje posebih davkov v
skladu z zakonom za opravljanje funkcij mesta, pregled nad
dohodki ob~ine, vlaganje kapitala v dejavnost oseb zasebne-
ga prava, najemanje posojil, upravljanje ob~inskega premo-
‘enja, finan~no poslovanje in ra~unovodska opravila za ob-
~inski prora~un in ob~inske sklade ter izvajanje drugih
strokovnih del v zvezi s prora~unom in skladi, predlaga
prora~un in zaklju~ni ra~un.

8. ~len
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospo-

darske javne slu‘be opravlja zadeve, ki se nana{ajo na do-
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lo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~, odlo~anje o
rabi prostora, sprejemanje prostorskoizvedbenih aktov, od-
lo~anje o namembnosti urbanega prostora, premo‘enjsko
pravna razmerja, urejanje in vzdr‘evanje vodovodnih, ener-
getskih in komunalnih objektov, varstvo zraka, tal, vodnih
virov, varstva pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov
in na druge dejavnosti varstva okolja, gradnjo stanovanj in
pove~anje najemnega socialnega sklada stanovanj, gradnjo,
vzdr‘evanje in urejanje lokalnih javnih cest in poti, rekrea-
cijske in druge povr{ine, opravljanje pokopali{ke in pogrebne
slu‘be.

Oddelek opravlja zadeve, ki se nana{ajo na po‘arno
varnost in organizacijo re{evalne pomo~i, organizacijo po-
mo~i in re{evanje za primer elementarnih nesre~, skrbi za
mestne prometne naprave, zagotavlja in organizira komunal-
no redarsko slu‘bo in opravlja nadzor nad javnimi prireditva-
mi in redom v ob~ini.

Oddelek v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in
skrbi za lokalne javne slu‘be. Daje predloge za ustanavljanje
gospodarskih lokalnih javnih slu‘b in v soglasju z mestnim
svetom podeljuje koncesije.

9. ~len
Oddelki opravljajo strokovne in administrativno

tehni~ne naloge za odbore in druga stalna oziroma ob~asna
delovna telesa mestnega sveta.

III. PREDSTOJNIKI UPRAVNIH ORGANOV

10. ~len
Upravne organe vodijo na~elniki, imenuje in razre{uje

jih ‘upan. Imeti morajo visoko izobrazbo ustrezne smeri, v
izjemnih primerih lahko vi{jo izobrazbo ustrezne smeri.

Na~elniki ne morejo opravljati podjetni{ke dejavnosti.
Na~elnik ima lahko namestnika, ~e je tako dolo~eno v

na~rtu delovnih mest.
Namestnika imenuje in razre{uje ‘upan, na predlog

na~elnika.

IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN NA^RT
DELOVNIH MEST

11. ~len
V upravnih organih se v skladu z naravo in obsegom del

in nalog upravnih organov organizirajo notranje organizacij-
ske enote in izdela na~rt delovnih mest tako, da se zagotovi
u~inkovito, racionalno, smotrno in strokovno opravljanje na-
log, zagotovi pravo~asno in u~inkovito uresni~evanje pravic
in izvr{evanje obveznosti ob~anov, organizacij in skupnosti.

12. ~len
Kot notranje organizacijske enote se ustanovijo odseki,

referati, urad in pisarne.
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki morajo v

skladu z na~rtom delovnih mest imeti visoko ali vi{jo izo-
brazbo ustrezne smeri in dolo~ene delovne izku{nje.

13. ~len
Na~rt delovnih mest v upravi dolo~i na predlog ‘upana

mestni svet.

14. ~len
Delavce uprave sprejema v delovno razmerje tajnik up-

rave, v soglasju z ‘upanom.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

15. ~len
Delavci, ki so bili na dan 31. decembra 1994 v delovnem

razmerju v strokovni slu‘bi ob~inske skup{~ine in izvr{nega
sveta in ob~inskih upravnih organih, pa v skladu z zakonom o
upravi ne preidejo v upravno enoto, oziroma v ministrstva,
ostanejo v delovnem razmerju v Mestni ob~ini Murska So-
bota, do sprejetja statuta mestne ob~ine in sistemizacije de-
lovnih mest v njeni upravi.

16. ~len
Delavci, ki ostanejo v prehodnem obdobju v delovnem

razmerju v Mestni ob~ini Murska Sobota imajo do kon~ne
razporeditve pla~o, ki jim je bila dolo~ena na podlagi zakona
o razmerjih pla~ v javnh zavodih, dr‘avnih organih in or-
ganih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94) in
smiselne uporabe pre~i{~enega besedila uredbe o koli~nikih
za dolo~itev osnovne pla~e funkcionarjev, ki jih imenuje
Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v slu‘bah
Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih
enotah (Uradni list RS, {t. 82/94)

17. ~len
@upanu mestne ob~ine dolo~i pla~o mestni svet, na

predlog Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-
vanja, v skladu z zakonom o funkcionarjih v dr‘avnih or-
ganih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93).

18. ~len
Ta statutarni sklep velja do sprejetja statuta mestne

ob~ine, odloka o organiziranosti in delovnem podro~ju up-
rave in na~rta delovnih mest.

19. ~len
Ta statutarni sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 028-2/95
Murska Sobota, dne 27. januarja 1995.

Predsednik
Sveta Mestne ob~ine

Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

519.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) ter 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Gederovci, je svet Krajevne
skupnosti Gederovci dne 31. 1. 1995 po predhodni odlo~itvi
na zboru ob~anov sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za del obmo~ja KS Gederovci, za naselje
Gederovci

1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka za del obmo~ja KS Gederovci, za naselje Gederovci.
Referendum bo v nedeljo, dne 26. februarja 1995, na obi-
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~ajnem glasovalnem mestu v va{ko gasilskem domu v naselju
Gederovci, od 7. do 16. ure.

2. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za

naslednje namene:
– dokon~na ureditev mrli{ke ve‘ice,
– napeljava elektri~nega in vodovodnega omre‘ja do

mrli{ke ve‘ice,
– ureditev uli~ne razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– asfaltiranje in modernizacija va{kih cest in ulic,
– vzdr‘evanje va{kega vodovoda in financiranje vseh

ostalih stro{kov, nastalih v zvezi z delovanjem va{kega vo-
dovoda,

– vzdr‘evanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalna dejavnost naselja.

3. ~len
Za izvr{itev programa bo potrebno 5,800.000 SIT, vi{ina

sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, zna{a
5,800.000 SIT. Vi{ina sredstev za posamezne namene se
dolo~i s programom in finan~nim na~rtom KS. ̂ e se zberejo
ve~ja sredstva, se bodo uporabljala namensko za program iz
2. ~lena.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. marca 1995 do 28. februarja 2000.

5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju KS Gederovci, v
naselju Gederovci.

Samoprispevek bi zna{al:
a) v denarju:
– 1,5% od neto pla~e zaposlenih oziroma nadomestil

pla~e ter pla~il po pogodbah o delu,
– 2% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki

od povpre~ne pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimese~je,

– 3% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim do-

datkom,
– 2% od povpre~nega OD v Republiki Sloveniji v pre-

teklem letu za delavce, ki so na za~asnem delu v tujini in
imajo stalno prebivali{~e v naselju Gederovci;

b) v delovni obveznosti:
– ob~ani – nosilci gospodinjstva ali njegovi dru‘inski

~lani po 40 ur letno.
Kdor iz dolo~enih razlogov ne bo mogel opraviti do-

govorjene delovne obveznosti, bo pla~al neopravljena dela v
denarju, in sicer po veljavnem ceniku Komunalnega podjetja
Murska Sobota.

6. ~len
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so

za~asno prosta, vro~i pri banki za dolo~en ~as.

7. ~len
Glede oprostitve pla~ila samoprispevka se uporabijo

dolo~ila 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
{t. 35/85).

8. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v splo{ni volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo vo-
lilne pravice, pa so v delovnem razmerju.

9. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, na

kateri je referendumski program iz 2. ~lena tega sklepa in
vi{ina samoprispevka iz 5. ~lena tega sklepa.

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, ~e se ne strinja z uvedbo samoprispevka.

10. ~len
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo

dolo~ila zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja.

11. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbra-

nih sredstev bo opravljal svet KS in bo o tem vsako leto
poro~al ob~anom na zboru.

12. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v

Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati za~ne naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Gederovci, dne 2. februarja 1995.

Predsednik
Sveta KS Gederovci
Janez Ratnik l. r.

ODRANCI

520.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba, Uradni list RS, {t. 45/94
– odlo~ba, Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
Odranci na prvi seji dne 20. 12. 1994 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

1. ~len
S tem sklepom se za~asno urejajo vpra{anja, ki so po-

membna za organizacijo in nemoteno delovanje ob~ine do
sprejetja statuta in drugih splo{nih aktov za posamezna po-
dro~ja iz njene pristojnoti.

2. ~len
Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz

pristojnosti ob~ine s splo{nimi akti, se uporabljajo vsi veljav-
ni splo{ni predpisi ob~ine Lendava, ki niso v nasprotju z
ustavo in zakoni.

3. ~len
Sede‘ nove ob~ine Odranci je v Odrancih, Panonska

ulica 33. Ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike z napi-
som imena OB^INA ODRANCI ob robu ter po sredini vo-
doravno ime ODRANCI.
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4. ~len
Za ureditev vpra{anj s podro~ja organizacije in na~ina

dela ob~inskega sveta, sprejme ob~inski svet za~asni po-
slovnik.

5. ~len
Izvajanje strokovnih opravil za podro~ja gospodarskih

javnih slu‘b in podro~ja dru‘benih dejavnosti za~asno oprav-
ljajo trokovni delavci upravne enote Lendava.

6. ~len
Ta statutarni sklep velja takoj, ko ga sprejme ob~inski

svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 1-S/94
Odranci, dne 24. decembra 1994.

Predsednik Ob~inskega sveta
ob~ine Odranci

Jo‘e Mau~ec l. r.

Za obliko in besedilo pe~ata se smiselno uporabljajo
dolo~be pravilnika o obliki in besedilu pe~atov dr‘avnih
organov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 17/90).

5. ~len
Do razveljavitve se smiselno uporabljajo ob~inski pred-

pisi, ki jih je sprejela biv{a ob~ina La{ko, kolikor niso v
nasprotju z veljavno zakonodajo in s tem sklepom.

6. ~len
Ob~inska uprava se organizira za delovna podro~ja, ki

jih zakon o lokalni samoupravi nalaga lokalnim skupnostim
(21., 49., 50. ~len in VI. in VII. poglavje zakona), in sicer
predvsem za naslednja podro~ja:

– finance, prora~un in druga finan~na vpra{anja
– upravno pravne zadeve, vodenje upravnega postopka,

nadzor nad izvajanjem predpisov in druga upravna vpra{anja
iz pristojnosti ob~ine

– gospodarska javna podjetja, podjetni{tvo, obrt, kme-
tijstvo, promet, stanovanjska izgradnja, upravljanje z ob~in-
skim premo‘enjem in druge naloge s podro~ja gospodarstva
in financ iz pristojnosti ob~ine

– varstvo okolja, vzgoja in izobra‘evanje, zdravstvo,
socialno varstvo, kultura in druge naloge s podro~ja dru‘benih
dejavnosti iz pristojnosti ob~ine

– za{~ita pred po‘ari, naravnimi in drugimi nesre~ami
– krajevne skupnosti, dru{tva, organizacije in druge na-

loge, ki smiselno spadajo v to podro~je
– tajni{ke, administrativno tehni~ne naloge in naloge za

delovanje ob~inskega sveta ter drugih organov ob~ine.
Ob~inski svet na predlog ‘upana odlo~i, za katera delov-

na podro~ja je smiselno in racionalno naloge opravljati v
okviru sodelovanja z drugimi ob~inami.

@upan ob~ine pripravi na~rt delovnih mest v ob~inski
upravi. @upan ob~ine je poobla{~en, da do sprejema na~rta
delovnih mest sklene zaposlitve, ki so nujne za pri~etek dela
v ob~ini Rade~e.

Za organizacijo, sistemizacijo in zaposlovanje v ob~inski
upravi se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo ta podro~ja
za dr‘avno upravo.

7. ~len
Ta statutarni sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 021-2/95
Rade~e, dne 14. januarja 1995.

Predsednik
ob~inskega sveta Rade~e

Matja‘ Han l. r.

RADE^E

521.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94-odl. US, Uradni list RS, {t. 45/94-
odl. US in Uradni list RS, {t. 57/94) je ob~inski svet Rade~e
na seji dne 14. 1. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
ob~ine Rade~e

1. ~len
S tem statutarnim sklepom se urejajo najpomembnej{a

vpra{anja, ki so pomembna za delovanje ob~ine Rade~e v
prehodnem obdobju, to je od konstituiranja ob~inskega sveta
do sprejema statuta ob~ine, dolo~itve organizacije in de-
lovnega podro~ja ob~inske uprave in sprejema na~rta delovnih
mest v ob~inski upravi.

2. ~len
Ob~ina Rade~e obsega naselja, ki so na{teta v 90. to~ki

2. ~lena zakona o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih
obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94).

Sede‘ ob~ine je v Rade~ah.

3. ~len
V ob~ini Rade~e nadaljujejo z delom naslednje krajev-

ne skupnosti, ustanovljene po dosedanjih predpisih: Rade~e,
Svibno, Jagnjenica in Vrhovo.

V statutu ob~ine Rade~e bo opredeljen nadaljnji obstoj
oziroma delovanje krajevnih skupnosti.

Krajevne skupnosti svoje delo povezujejo in usklajujejo
z ob~inskim svetom in drugimi organi ob~ine.

4. ~len
Ob~ina Rade~e ima svoj pe~at.
Pe~at je okrogle oblike. Ob kro‘nici je izpisano ime

ob~ine in naziv organa:
– ob~ina Rade~e – ob~inski svet
– ob~ina Rade~e – ‘upan.
V sredini pe~ata je grb mesta Rade~e.

SLOVENSKA BISTRICA

522.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Sloven-
ska Bistrica na 1. redni seji dne 23. 12. 1994 in 12. 1. 1995
sprejel
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S T A T U T A R N I  S K L E P

I
Ob~ina Slovenska Bistrica uporablja ‘ig, ki je okrogle

oblike z napisom Ob~ina Slovenska Bistrica. V sredini ‘iga
je grb ob~ine kot je dolo~en z odlokom o grbu in zastavi
ob~ine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, {t. 23/84).

II
Sede‘ ob~ine je Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica

{t. 10.

III
Akti, ki so bili sprejeti in so veljali v ob~ini doslej, se do

izdaje ustreznih predpisov ob~ine Slovenska Bistrica uporab-
ljajo kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Dolo~be aktov, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo,
je potrebno uskladiti najkasneje do 31. 12. 1995.

IV
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

[t. 1/1-012-2/95
Slovenska Bistrica, dne 12. januarja 1995.

Predsednik
dr. Janko ̂ ar

523.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Sloven-
ska Bistrica na 1. redni seji dne 23. 12. 1994 in 12. 1. 1995
sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
o za~asni organizaciji ob~inske uprave

1. ~len
S tem statutarnim sklepom se za~asno do sprejetja statu-

ta ob~ine Slovenska Bistrica oziroma drugega akta, ki bo
dolo~al v skladu s statutom organizacijo ob~inske uprave
dolo~i za~asna organizacija ob~inske uprave ob~ine Sloven-
ska Bistrica.

2. ~len
Za~asna organizacija ob~inske uprave je na predlog ‘u-

pana dolo~ena s tem statutarnim sklepom.
@upan lahko predlaga spremembo organizacije ob~inske

uprave, dolo~ene s tem statutarnim sklepom.

3. ~len
Delo ob~inske uprave planira, organizira, usmerja in

nadzira ‘upan.

4. ~len
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob-

~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski
svet.

@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~enih
aktov poslovanja.

5. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad. V ob-

~inskem uradu se za izvajanje nalog ob~inske uprave usta-
novijo naslednji oddelki:

– oddelek za gospodarske dejavnosti (industrija, kme-
tijstvo, trgovina, turizem, itd.), podjetni{tvo in obrt

– oddelek za ob~o upravo in dru‘bene dejavnosti,
– oddelek za urejanje prostora, varstva okolja in gospo-

darsko infrastrukturo.
Vi{je upravne delavce, ki vodijo posamezne oddelke,

imenuje in razre{uje ‘upan.

6. ~len
Delo v uradu koordinira in vodi tajnik ob~inske uprave.
Za delo urada je tajnik odgovoren ‘upanu.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.

[t. 1/1-012-3/95
Slovenska Bistrica, dne 12. januarja 1995.

Predsednik
 dr. Janko ^ar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

524.

Skup{~ina ob~ine Slovenske Konjice je na podlagi 39.
~lena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/86 in Uradni list RS, {t. 26/90,
18/93 in 47/93) ter na podlagi 12. ~lena odloka o volitvah v
zbore skup{~ine ob~ine ter o pristojnosti ter o delu Skup{~ine
ob~ine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, {t. 1/90) dne 25.
novembra 1994 sprejela

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno

obmo~je naselja @i~e

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogo-

ji za ureditveno obmo~je naselja @I^E (v nadaljevanju be-
sedila: PUP), ki jih je izdelal Profil d.o.o Velenje pod {t. proj
16/93 v januarju 1994.

2. ~len
Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usme-

ritvami dolo~ajo:
– meje in funkcije obmo~ja urejanja,
– splo{na merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
– merila za dolo~anje parcel in funkcionalnih zemlji{~,
– merila ni pogoje za komunalno urejanje zemlji{~,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena

obmo~ja,
– merila in pogoje za varovanje in izbolj{anje bival-

nega okolja.
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3. ~len
Za vse posege v prostor po tem odloku izda lokacijsko

dovoljenje ob~inski upravni organ na podlagi lokacijske do-
kumentacije.

Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za objekte, ki so
opredeljeni v odloku o dolo~itvi objektov oziroma posegov v
prostor, pomo‘nih objektov, drugih objektov in naprav ter
del, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko
postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega urba-
nisti~nega potrdila.

4. ~len
Za posami~en poseg ali ve~ posegov se lahko zahteva

podrobna analiza prostorskih pogojev kolikor je to potrebno
za:

– ugotovitev in odpravo motenj, ki jih bo investitor
povzro~il s predvideno dejavnostjo,

– ugotovitev morebitnih sprememb splo{nih pogojev,
ki bodo nastali skozi dalj{e obdobje,

– zagotovitev enakih mo‘nosti uporabnikom glede raz-
re{evanja njihovih prostorskih potreb glede racionalne rabe
prostora,

– zagotovitev enotnega oblikovanja {ir{ega obmo~ja.

II. MEJA OBMO^JA

5. ~len
Ureditveno obmo~je PUP @i~e predstavlja zaklju~ena

celota zemlji{~ naselja @i~e. Vse parcele znotraj ureditve-
nega obmo~ja so v katastrski ob~ini @i~e.

Opis meje ureditvenega obmo~ja je podan v smeri uri-
nega kazalca. Za~etna to~ka meje (T1) je v severovzhodnem
vogalu parc. {t. 567 od koder poteka meja v smeri proti
jugovzhodu preko parc. {t. 567 in 569 ter pre~ka parc. {t.
1392. Nato poteka meja po robovih parc. {t. 572/4, 572/2,
744/1, 727, in 728/2, pre~ka parc. {t. 736 in 735, poteka po
vzhodnem robu parc. {t. 728/2, pre~ka parc. {t. 719/1, 720,
1334/20 in 1251/1. Od tu dalje poteka meja ureditvenega
obmo~ja v smeri proti zahodu po ju‘nem robu parc. {t. 1251/1,
pre~ka parc. {t. 1333, 1249/3 in 1248/3. Meja se nadaljuje po
robovih parc. {t. 1248/3 in 1232, pre~ka to parcelo in poteka
po robu parc. {t. 1236/1. Meja nato pre~ka parc. {t. 1235,
poteka po ju‘nem robu parc. {t. 1234/2 in delno 1227/1,
pre~ka parc. {t. 1228, spet poteka po robu parc. {t. 1227/1 in
se nadaljuje po robovih parc. {t. 1218/1, 1219 in 1216/1.
Meja nato pre~ka parc. {t. 1197/2, 1212/1, 1211/1, 1210/1,
1209/3, 1199/2, 1338/1 in 1048, poteka po vzhodnem robu
parc. {t. 1171/2, pre~ka severovzhodni del parc. {t. 1175, se
nadaljuje po ju‘nih robovih parcel {t. 102/1 in 102/2 ter
pre~ka parc. {t. 1165 in 1338/1. Od tu se meja nadaljuje po
zahodnem robu parc. {t. 1162/4, pre~ka severni vogal parc.
{t. 1162/1 ter nato poteka v dol‘ini ca. 280m po jugovzhod-
nem robu parc. {t. 1535/1 (reg. cesta R-345) in pre~ka to
parcelo. Ko dose‘e najju‘nej{o to~ko, se meja obrne proti
severu ter poteka v smeri proti severovzhodu. Meja pre~ka
jugovzhodni del parc. {t. 1063/3, se dotakne severnega voga-
la parc. {t. 1134/1, pre~ka parc. {t. 1136/2 in poteka po
severozahodnih robovih parc. {t. 1135/2, 1137/2, 1137/3,
1137/1, 1138/1 in 1143/1. Meja obkro‘i severni del parc. {t.
1143/2, poteka preko parc. {t. 1161, pre~ka parc. {t. 1160/1,
1334/1 (reg. cesta R-337), 977/1 in 975/1. Nato poteka meja
po severnem robu parc. {t. 975/1, pre~ka parc. {t. 972, nato pa
obkro‘i severni in severovzhodni del parcel {t. 969/1 in 968.
Meja nato pre~ka parc. {t. 938 in 936, poteka delno po
severnem robu parc. {t. 931, pre~ka parc. {t. 933/1, poteka po
zahodnem robu parc. {t. 933/2 in pre~ka parc. {t. 935, 1332 in

1327. Meja se nadaljuje v smeri proti vzhodu po severnih
robovih parc. {t. 922, 920/4 in 804, pre~ka parc. {t. 803 in
801, poteka po severnih robovih parc. {t. 793 in 782, pre~ka
parc. {t. 795, 796/3 in 796/1. Nato poteka meja v smeri proti
jugovzhodu delno po vzhodnem robu parc. {t. 796/1, pre~ka
parc. {t. 797/2, 1517/15 (reg. cesta R-345), 549/1, 559, 562 in
564. Meja poteka v dol‘ini ca. 80m po severnem robu parc {t.
567 in se zaklju~i v za~etni to~ki.

Velikost ureditvenega obmo~ja naselja @i~e znotraj opi-
sane meje je 26,94 ha.

III. FUNKCIJA OBMO^JA IN VRSTA POSEGOV V
PROSTOR

6. ~len
Ureditveno obmo~je naselja @i~e je ~lenjeno v ve~ ob-

mo~ij urejanja, znotraj katerih so dovoljeni razli~ni mo‘ni
posegi. Obmo~ja urejanja so naslednja:

1.0. Zazidana obmo~ja naselja, kjer prevladujejo objekti
za kmetijstvo (obmo~je vasi):

1.1. Obmo~je severno in vzhodno od ceste Dra‘a vas -
@i~e - [pitali~ (R-345 in R-337) - va{ko jedro.

1.2. Obmo~je vzhodno od lokalne poti v smeri proti
@i~ki gori.

1.3. Obmo~je jugovzhodno ob cesti v @i~e (R-337).
2.0. Zazidana in nezazidana obmo~ja naselja, kjer pre-

vladujejo objekti centralnih dejavnosti, oziroma kjer je smisel-
na gradnja tak{nih objektov:

Jedro naselja na obeh straneh glavne ceste skozi na-
selje (R-337).

3.0. Stanovanjska obmo~ja, kjer prevladujejo objekti le
s stanovanjsko funkcijo in kjer je izjemoma, po predhodni
presoji vplivov na okolje, mo‘na tudi gradnja objektov z
drugimi funkcijami:

3.1. Zahodni del naselja ob cesti skozi @i~e (R-337).
3.2. Obmo~je ob cesti v smeri na gmajno.
4.0. Nezazidana obmo~ja, kjer je mo‘no organizirati

usmerjeno stanovanjsko gradnjo:
Obmo~je v severnem delu ureditvenega obmo~ja nase-

lja.
5.0. Varovalni - odprti prostori / obmo~ja:
5.1. Obmo~je vzhodno v naselju @i~e.
5.2. Obmo~je severno v naselju @i~e v smeri proti @i~ki

gori.
5.3. Obmo~je vzhodno v naselju v smeri proti Dra‘i vasi

in Lo~am.
5.4. Obmo~je ju‘no v naselju v prehajanju v odprt kme-

tijski prostor.
6.0. Obmo~je pokopali{~a:
6.1. Obstoje~e pokopali{~e.
6.2. Obmo~je predvidene {iritve pokopali{~a.

Pogoji za dolo~anje vrst posegov v prostor ureditvenega
obmo~ja naselja @i~e

7. ~len
Za dolo~anje vrst posegov v prostor ureditvenega

obmo~ja naselja @i~e veljajo naslednje na~elne opredelitve:
– dovoljena je gradnja objektov lokalnega zna~aja (ce-

stno omre‘je in naprave, omre‘je PTT in RTV zvez, elektro-
prenosno omre‘je, komunalno omre‘je in naprave), pomem-
bnih za ureditveno obmo~je oziroma za naselje @i~e, ki so
skladni z opredelitvami iz planskih aktov ob~ine Slovenske
Konjice, na osnovi meril iz PUP ter predpisanih z lokacijsko
dokumentacijo in kolikor s PUP ni druga~e dolo~eno;
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– dovoljene so nadomestne gradnje, adaptacije in pri-
zidave ter komunalne ureditve in vzdr‘evalna dela na ob-
stoje~ih objektih in napravah.

8. ~len
Znotraj posameznih opredeljenih obmo~ij urejanja, ki

so navedena v 6. ~lenu tega odloka, je pri posegih v prostor
upo{tevati naslednje prioritete:

a) v obmo~jih 1.1., 1.2., in 1.3. morajo biti namembno-
sti posegov podrejene kmetijski dejavnosti;

b) v obmo~ju 2.1. morajo biti namembnosti posegov
podrejene centralnim funkcijam naselja;

c) v obmo~ju 2.2. morajo biti namembnosti posegov
podrejeni dejavnosti {ole;

~) v obmo~jih 3.1. in 3.2. so dovoljeni posegi v prostor v
smislu stanovanjske gradnje;

d) v obmo~ju 4.0. je dovoljena organizirana gradnja
individualnih stanovanjskih hi{ na osnovi prej izdelane sku-
pinske lokacijske dokumentacije za vse objekte (z elementi
zazidalnega na~rta predvsem glede re{evanja prometa in ko-
munalne opremljenosti obmo~ja), vendar le v primeru, da
taka gradnja ni v nasprotju z interesi prebivalcev @i~;

e) v obmo~jih 5.1., 5.2., 5.3. in 5.4. na~eloma ni do-
voljena gradnja novih objektov zaradi varovalnih in kmetij-
skih funkcij na{tetih obmo~ij;

f) v obmo~ju 6.1. so mo‘ni vsi posegi, ki so potrebni za
normalno funkcioniranje pokopali{~a; obmo~je 6.1. je na-
menjeno {iritvi pokopali{~a.

9. ~len
Ob upo{tevanju prioritet, ki so navedene v 8. ~lenu tega

odloka, so znotraj posemeznih opredeljenih obmo~ij iz 6.
~lena tega odloka mo‘ni {e naslednji posegi:

1. novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija
objektov za potrebe kmetijstva;

2. novogradnja individualnih stanovanjskih objektov
predvsem v obmo~jih 3.1. in 3.2.;

3. novogradnja individualnih stanovanjskih objektov kot
zapolnitev med obstoje~imi objekti v vseh obmo~jih urejanja
razen v obmo~jih 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.1. in 6.2.;

4. prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoje~ih sta-
novanjskih objektov;

5. nadomestna gradnja stanovanjskih objektov pod pogo-
ji za nadomestno gradnjo;

6. novogradnja in nadomestna gradnja objektov za os-
krbne in storitvene dejavnosti, ki slu‘iju razvoju naselja pred-
vsem v obmo~ju 2.0.;

7. prizidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov za
centralne, oskrbne in storitvene dejavnosti predvsem v ob-
mo~ju 2.0.;

8. novogradnja, nadomestna gradnja in rekonstrukcija
obstoje~ih objektov za obrtne dejavnosti, obrtno-stanovanj-
skih objektov in spremljajo~ih objektov za obrtno dejavnost
ob upo{tevanju pogojev za to dejavnost v vseh obmo~jih
urejanja razen v obmo~jih 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. in 6.1. ter 6.2.;

9. gradnja pomo‘nih objektov (gara‘e, drvarnice, shram-
be, vrtne ute in podobno) kot samostojni objekti ali prizidki k
obstoje~im objektom v vseh obmo~jih urejanja razen v ob-
mo~jih 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.1. in 6.2.;

10. ureditev {portno-rekreacijskih povr{in in objektov
manj{ega obsega po predhodni presoji mo‘nosti za umestitev
v prostor v vseh obmo~jih razen v obmo~jih 6.1. in 6.2.;

11. novogradnje objektov manj{ega obsega za turisti~no
dejavnost predvsem v obmo~ju 2.0.;

12. dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoje~ih
stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe turisti~ne
dejavnosti v vseh obmo~jih urejanja razen v obmo~jih 5.1.,
5.2., 5.3., 5.4., 6.1. in 6.2.;

13. stanovanjski objekti s prostori za turisti~no dejavnost
(kme~ki turizem, turisti~ne sobe, gostinski in spremljajo~i
prostori) v vseh obmo~jih urejanja razen v obmo~jih 5.1.,
5.2., 5.3., 5.4., 6.1. in 6.2.

Pogoji za spremembo namembnosti objektov

10. ~len
Sprememba namembnosti objekta je na~eloma dovolje-

na, vendar objekt z novo namembnostjo ne sme motilno
vplivati na bivalne in delovne pogoje, ekolo{ko ravnovesje in
krajinske zna~ilnosti prostora. Nove namembnosti objektov
in povr{in morajo biti v skladu s prioritetami, kot so opre-
deljene v 8. ~lenu tega odloka, in v skladu z namembnostmi,
kot so opredeljene v 9. ~lenu tega odloka.

Spremembe namembnosti objektov so dovoljene le v
tolik{ni meri, da se ne spreminja prete‘na namembnost ob-
mo~ja. V posamezna opredeljena obmo~ja ni dovoljeno vna-
{anje novih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na sedanjo
namembnost.

IV. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN
DRUGI POSEGI V PROSTOR

Merila in pogoji za lociranje objektov in dolo~anje
gradbenih parcel - funkcionalnih zemlji{~

1. Dolo~anje velikosti gradbenih parcel

11. ~len
Za dolo~anje velikosti parcel veljajo naslednja dolo~ila:
– za stanovanjske objekte naj velikost posami~ne par-

cele ne odstopa od velikosti okoli{kih parcel v obmo~ju;
– velikost parcel znotraj obmo~ij urejanja 4.0., ki je

namenjeno stanovanjski gradnji, naj ne presega 600-800 m².

2. Dolo~anje funkcionalnih zemlji{~

12. ~len
Funkcionalno zemlji{~e se dolo~a glede na velikost in

namembnost objekta, lego sosednjih objektov in glede na
naravne danosti zemlji{~a. Omogo~ati mora normalno upo-
rabo in vzdr‘evanje objekta z vsemi spremljajo~imi prostor-
skimi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zago-
tovljen na drugem zemlji{~u (skupno funkcionalno zemlji{~e):

a) Za stanovanjske objekte je {irina funkcionalnega zem-
lji{~a okrog objekta praviloma najmanj 2,5 m, lahko pa je z
ozirom na naravne danosti zemlji{~a in obstoje~o zazidavo
tudi manj{a, vendar ne manj kot 1 m.

[irina dovoza do objekta mora biti najmanj 3 m. ^e je
dejansko zemlji{~e pri obstoje~em objektu manj{e kot funk-
cionalno zemlji{~e, ugotovljeno na osnovi navedenih meril,
se upo{teva dejanska povr{ina zemlji{~a-parcele.

V funkcionalnem zemlji{~u morajo biti vklju~eni tudi
dovozi do objekta od javnih cestnih povr{in.

b) Za kme~ka gospodarstva se velikost funkcionalnega
zemlji{~a dolo~a ob upo{tevanju medsebojne razporeditve
objektov, vrste in tehnologije kmetijske proizvodnje ter na
objekte vezanega manipulativnega prostora.

c) Za vse ostale objekte se velikost funkcionalnega zem-
lji{~a dolo~i glede na vrsto namembnosti in najnujnej{e po-
trebe.
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3. Lega objektov

13. ~len
Novi objekti in prizidani deli objektov morajo biti od-

maknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja po-
sest, da je mo‘no vzdr‘evanje objekta in da so upo{tevani
drugi varstveni pogoji.

Odmiki novih objektov in prizidanih delov objektov od
sosednjih objektov morajo biti najmanj 8 m. Manj{i odmiki
so dopustni, ~e so zagotovljeni po‘arno-varnostni in sanitarni
pogoji ter s soglasjem sosedov.

Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni z dolo~ili zakona o cestah. Odmiki od nekatego-
riziranih cest praviloma ne smejo biti manj{i od 4 m.

Odmiki od tras komunalnih vodov morajo biti v skladu
z veljavnimi predpisi za vse vrste komunalnih vodov in na-
prav.

Odmiki od vodotokov morajo biti najmanj 5 m oziroma
v skladu s pogoji skrbnika vodotoka.

Merila in pogoji za oblikovanje objektov

Splo{ni pogoji za oblikovanje objektov

14. ~len
Novogradnje, nadzidave in dozidave naj se prilagajajo

okoli{kim objektom po povr{ini in gradbeni ~rti, naklonu
streh in smereh slemen, videzu gradbenih materialov, ki so
uporabljeni za fasade in strehe, po zasnovi izrabe funkcional-
nega zemlji{~a in merilih arhitekturnih elementov, kolikor so
vsi ti elementi na okoli{kih objektih skladni s pogoji za
oblikovanje, kot so opredeljeni s tem odlokom.

Namembnost novogradenje mora biti skladna z usmerit-
vami, ki jih za obmo~je njene lokacije predpisuje ta odlok.
Izraba zemlji{~a naj bo prilagojena obstoje~i izrabi v okolici.

Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti so
dovoljene z enakimi pogoji, ki veljajo za novogradnje. Do-
voljena so teko~a vzdr‘evalna dela in notranje adaptacije
kolikor s tem odlokom ni druga~e dolo~eno.

Pomo‘ni objekti kot so gara‘e, drvarnice, shrambe, vrtne
ute, pergole, nadstre{ki in drugo, so dovoljeni le, kadar v
sklopu obstoje~ih objektov ni mo‘no zadovoljiti manjkajo~ih
potreb. Pri novogradnjah je treba gara‘e in druge pomo‘ne
prostore urediti v sklopu objekta. Za pomo‘ne objekta veljajo
enaki pogoji glede motilnih vplivov na okolico kot to velja za
novogradnje.

Pogoji za oblikovanje objektov

15. ~len
Pogoji za oblikovanje novogradenj, adaptacij, rekon-

strukcij, prizidkov in nadzidav so naslednji:
a) Stanovanjski objekti:
– Tloris naj bo praviloma podolgovat (razmerje stranic

1 : 1,2 do 1 : 1,5), dalj{a stranica objekta je praviloma
vzporedna s plastnicami.

– Vi{inski gabarit: klet + pritli~je + izkori{~eno pod-
stre{je s tem, da kapna lega ne presega 0,8 m vi{ine.

– Streha naj bo simetri~na dvokapnica z naklonom
35°–40°. Kritina naj bo praviloma ope~na. V posameznih
obmo~jih urejanja je naklon stre{in in kritino prilagajati so-
sednjim objektom.

b) Pomo‘ni objekti:
– Dovoljena je izvedba pomo‘nih objektov kot prizid-

kov k stanovanjskim ali gospodarskim objektom ali pa izje-
moma kot samostojnih objektov. Oblikovno morajo biti uskla-

jeni z obstoje~imi sosednjimi objekti s tem, da se upo{tevajo
pogoji za graditev novih objektov ter gabariri in oblikovne
zna~ilnosti sosednjih objektov.

– Objekti za potrebe hrambe orodja so lahko le lesene
izvedbe na to~kovnih temeljih. Tlorisna velikost naj ne pre-
sega dimenzij 2 m x 3 m. Gabarit objekta ne sme presegati
ene eta‘e. Podkletitev ni dovoljena. Streha naj bo dvokapna z
naklonom stre{in 35°–40° in ope~no kritino. V objektu ni
dovoljena napeljava elektri~nih in vodovodnih instalacij.

– Prostostoje~e cisterne za plin za ogrevanje posami~nih
objektov naj bodo, ~e je mo‘no, brez ‘i~nih ograj. Prostor
okoli cisterne naj se ustrezno zasadi.

c) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo:
– Objekti so praviloma enoeta‘ni z mo‘nostjo izko-

ri{~enega podtre{ja in podolgovatega tlorisa. Streha mora biti
dvokapnica z ope~no kritino ter z naklonom 35°–40°. Za
hrambo kmetijskih strojev je dovoljena postavitev nadstre{-
kov, ki so po obliki in izvedbi enaki obstoje~im streham.

– Gnojne jame in odprta gnoji{~a morajo biti vodotesna
in ustrezno vzdr‘evana.

~) Ostali objekti (objekti centralnih dejavnosti, storitve-
nih in trgovskih dejavnosti, obrtni objekti):

– Pri oblikovanju teh objektov je potrebno upo{tevati
na~ela za dolo~anje stavbne gmote in fasadnih razmerij na
osnovi bodo~e funkcije objekta, ter vertikalne, horizontalne
gabarite in strukturo obstoje~e zazidave. Oblikovanje teh
objektov se dolo~i na osnovi funkcije objektov, skupnih me-
ril in posebnosti prostora v posebnem idejnem projektu, ki je
osnova za izdelavo lokacijske dokumentacije.

Pogoji za adaptacije, rekonstrukcije in vzdr‘evalna dela

16. ~len
Za oblikovanje objektov, ki se adaptirajo ali rekonstrui-

rajo, veljajo enaka merila in pogoji kot za novogradnje.

Pogoji za ureditev okolice

17. ~len
Vi{ina zemlji{~a mora biti prilagojena sosednjemu zem-

lji{~u. Ni dovoljeno nasipavanje in odkopavanje zemlji{~a
izven nivoja sosednjih zemlji{~ brez dovoljenja. Podporni
zidovi so dopustni le v primerih, ko niso mo‘na druga~na
zavarovanja bre‘in. Podporni zidovi morajo biti obdelani v
naravnih materialih.

Ograje so dovoljene, kadar je potrebno zavarovanje zem-
lji{~a, objekta ali naprave pred neza‘elenimi vplivi okolice in
za prepre~evanje nedovoljenega pre~kanja obmo~ij. Ograje
in ‘ive meje ne smejo presegati vi{ine 1 m, razen v primerih
posebnih varnostnih zahtev. Od roba ceste morajo biti od-
maknjene najmanj 1 m in ne smejo zmanj{evati preglednosti
ceste. Odmik ograje od roba ceste se lahko spremeni, kadar
to omogo~ajo drugi predpisi.

Po kon~anem posegu v prostor je obvezna zasaditev
zemlji{~a z avtohtonim zelenjem.

V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETNEGA
OMRE@JA

18. ~len
Na~rtovanje in urejanje novega ter preurejanje in sana-

cija obstoje~ega prometnega omre‘ja in naprav mora biti
usklajeno s predpisi, ki urejajo to podro~je ter v skladu s
pogoji za varovanje obmo~ij in objektov, ki jih urejajo ti
prostorski ureditveni pogoji.
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Dovozi in priklju~ki na cestno mre‘o morajo biti urejeni
tako, da se z njimi ne ovira ali ogro‘a promet in da se ne
po{koduje cesta in cestni objekti.

Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno
prometno omre‘je s skupnim priklju~kom, ~e je to mo‘no.
Dovozi in priklju~ki se smejo graditi samo z soglasjem pri-
stojne slu‘be za vzdr‘evanje cest.

Pri graditvi ali rekonstrukciji cest, stavb in naprav ob
cestah se priklju~ki na cestno mre‘o predvidijo v projektih za
graditev ali rekonstrukcijo.

Novogradnja prostostoje~ih objektov, prizidkov, nadzi-
dav, nadomestnih objektov ni mo‘na, kolikor ni zagotovljen
dovoz do parcele, na kateri je predviden poseg.

VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

1. Splo{ni pogoji za komunalno urejanje

19. ~len
Vsi objekti morajo biti priklju~eni na obstoje~e oziroma

na novozgrajeno komunalno omre‘je. Za komunalno oprem-
ljenost stavbnega zemlji{~a skrbi investitor.

Minimalna komunalna oprema obsega omre‘je in na-
prave za oskrbo s pitno vodo, kanalizacijsko mre‘o za odva-
janje odpadnih vod z zagotovljenim ustreznim ~i{~enjem,
oskrbo z elektri~no energijo ter omre‘je in naprave cestnega
prometa in zvez. Kjer kanalizacijska mre‘a za odvajanje
odpadnih vod {e ni urejena, se odvajanje re{uje z ustreznimi
individualnimi napravami. Praznjenje greznic mora biti or-
ganizirano po na~elu komunalne storitve.

Na~rti komunalnih naprav morajo upo{tevati zasnove,
ki so jih izdelale poobla{~ene organizacije, ter dolo~ila in
predpise, ki so veljavni na obmo~ju ob~ine Slovenske Ko-
njice. Komunalne ureditve morajo biti izvedene na na~in, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustre-
zno izpolnjevanje obrambno-za{~itnih zahtev (varstvo pred
po‘arom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanj{evanje ogro-
‘enosti, itd.).

2. Oskrba z vodo

20. ~len
Pri oskrbi z vodo je upo{tevati slede~e pogoje:
– Vsa nova in dopolnilna gradnja mora biti priklju~ena

na vodovodno omre‘je v skladu s pogoji upravljalca.
– Za lokacije objektov, kjer je predvidena ve~ja poraba

vode, je predhodno preu~iti mo‘nost za zagotavljanje ustrez-
nih koli~in vode.

– V predelih ureditvenega obmo~ja, kjer ni javnega
vodovoda ali ta ni predviden, mora investitor zgraditi ustrez-
no individualno vodooskrbno napravo (kapnico ali vodnjak
ali lastni vodni vir) po predhodni kemijski in bakteriolo{ki
ocenitvi kakovosti vode v skladu s higienskimi in sanitarno-
tehni~nimi pogoji. Pri objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno
s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestno-cementne kritine.

– Kolikor se oceni, da vodovodno omre‘je in naprave ne
zagotavljajo zadostne rezerve po‘arne vode, je potrebno uredi-
ti ustrezne namenske po‘arne zbiralnike vode po pogojih ki jih
dolo~i pristojna po‘arnovarnostna in{pekcijska slu‘ba.

– Ni dovoljeno zasipavanje obstoje~ih vodnjakov. Last-
nik vodnjaka je dol‘an vodnjak ustrezno vzdr‘evati.

3. Odvajanje odpadnih vod

21. ~len
Za odvajanje odpadnih vod veljajo naslednji pogoji:

– V naselju @i~e je na~rtovati lo~en sistem kanalizaci-
je. Odvod padavinskih vod je re{evati so~asno s cestno pro-
metno ureditvijo.

– V delih ureditvenega obmo~ja, kjer ni kanalizacije, je
odvod odpadnih vod re{evati z individualnimi ali skupinski-
mi preto~nimi greznicami z odtokom v ponikovalnico ob
upo{tevanju dolo~il iz navodila o urejanju gnoji{~ in greznic
(Uradni list SRS, {t. 10/85).

– Pri objektih za kmetijsko dejavnost je potrebno uredi-
ti gnojne jame skladno z dolo~ili navodila o urejenju gnoji{~
in greznic (Uradni list SRS, {t. 10/85) oziroma skladno s
pogoji pristojne sanitarne in{pekcije.

4. Komunalni odpadki

22. ~len
Za odstranjevanje komunalnih odpadkov veljajo nasled-

nji pogoji:
– Vrsta komunalnih odpadkov, zbiranje, odvoz in odla-

ganje ter urejanje in oskrbovanje javnega sanitarnega odla-
gali{~a za odpadke v ob~ine Slovenske Konjice je dolo~eno s
predpisi, ki urejajo to podro~je ter z ob~inskim odlokom o
ravnanju z odpadki.

– Neurejena odlagali{~a je potrebno sanirati tako, da se
odpadki odstranijo in deponirajo na ustrezno odlagali{~e,
zemlji{~e pa uredi in vzpostavi prvotno stanje in namem-
bnost.

– Posebne odpadke (odpadne go{~e in galvane, usedline
barv, kisline, lugi, emulzije, usedline iz lovilcev olj in ma-
{~ob) ni dovoljeno odlagati na centralno odlagali{~e komu-
nalnih odpadkov.

5. Energetska oskrba

23. ~len
Za oskrbo z elektri~no energijo veljajo naslednji pogoji:
– Na podro~ju oskrbe z elektri~no energijo je potrebno

upo{tevati veljavne predpise za to podro~je ter planirano
zasnovo elektroomre‘ja.

– Upravljalec mora zagotavljati ustrezne napetostne raz-
mere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti na osnovi izpol-
nitve tehni~nih pogojev, ki jih predpi{e investitorjem v elektro-
energetskem soglasju pred izdajo dovoljenja za gradnjo.

– Priklju~itev novogradenj, adaptiranih in rekonstrui-
ranih objektov na elektroenergatsko omre‘je je mo‘na v skla-
du s pogoji upravljalca.

– Graditev objektov, za katere je predvidena poraba
ve~jih koli~in elektri~ne energije, je dopustna le v primeru,
da se predhodno zagotovijo ustrezni pogoji, ki jih predpi{e
ustrezna strokovna slu‘ba.

6. Javna razsvetljava

24. ~len
V naselju @i~e je zagotoviti javno razsvetljavo skladno

s pogoji in na~rtovanji pristojne slu‘be.

VII. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V
INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

1. Cestno omre‘je

25. ~len
Cestam so dolo~eni varovalni pasovi:
– 20 m za regionalni cesti R-345 (Trebnje - Dole) in

R-337 (Slovenske Konjice-Polj~ane)



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 843[t. 8 – 10. II. 1995

– 10 m za lokalne stanovanske ceste, dvopasovne s
hodnikom za pe{ce,

– 8 m za lokalne enopasovne ceste s hodnikom za pe{ce,
– 4 m za lokalne dostope.
Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v

nasprotju z njenimi koristmi. Za gradnjo v varovalnem pasu
kategoriziranih cest, gradnjo dovoznih priklju~kov, postavitev
ograj ali {karp in saditev ‘ive meje, je potrebno pridobiti
soglasje upravljalca cest.

Bodo~e rekonstruirane obstoje~e ali nove prometnice,
ki jim {e ni dolo~en dokon~ni potek ali tehni~ne zna~ilnosti
na osnovi projektne dokumentacije, imajo rezervat, kjer so na
obstoje~ih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdr-
‘evalna dela ter posegi za komunalno urejanje naselja.

2. Rezervat trase ‘elezni{kega industrijskega tira

26. ~len
V rezervatu {irine 2 x 100 m za vzpostavitev industrij-

skega ‘elezni{kega tira, ki je grafi~no opredeljen v projektu
iz 1. ~lena tega odloka, gradnja novih objektov ni dovoljena
oziroma je mo‘na s pogojem, da se investitor, ki vztraja pri
gradnji novega objekta v rezervatu, obve‘e, da bo objekt
odstranil na lastne stro{ke in brez od{kodnine pred pri~etkom
gradnje industrijskega ‘elezni{kaga tira.

3. Primarne komunalne in energetske komunalne
naprave

27. ~len
Predvidenemu plinovodu R-21A [marje - Slovenske

Konjice sta dolo~ena o‘ji varstveni pas 2 x 30 m in {ir{i
varstveni pas 2 x 100 m, ki sta vrisana na grafi~nih prilogah v
projektu iz 1. ~lena tega odloka. Posegi v obeh varstvenih
pasovih so mogo~i pod pogoji, ki jih predpi{e predlagatelj
rezervata oziroma je upo{tevati dolo~ila odloka o lokacij-
skem na~rtu (Uradni list SRS, {t. 11/87).

28. ~len
Za vse posege, ki bi segli v varovalne pasove VN elek-

tro daljnovodov in vodovoda Slovenske Konjice - Lo~e, je
predhodno pridobiti pogoje in soglasje upravljalca.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
TER NARAVNE IN KULTURNE DEDI[^INE

1. Varovanje kmetijskih zemlji{~ in kulturne krajine

29. ~len
Pri poseganju v prostor ureditvenega obmo~ja naselja

@i~e (kmetijska dejavnost, prenova, novogradnja in vzdr-
‘evalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro- in hidromeliora-
cije, vzdr‘evanje omejkov in drugega va{kega zelenja) je
upo{tevati pogoje varovanja naravnih prvin:

– ohranjanje krajinskega vzorca naravnih prvin in nje-
govih povr{inskih in volumenskih razmerij,

– ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture rabe prosto-
ra in zna~ilnosti prostora.

Dovoljene so vse vrste posegov za izbolj{anje okolja
(sanacije plazov, prepre~evanje erozije, ipd.). vsi posegi v
prostor pa morajo biti izvedeni v obliki in na na~in, ki sledi
strukturam v prostoru in obstoje~i rabi.

Okolica objektov se lahko zasadi le z avtohtonimi -
doma~imi vrstami rastlinja. Vna{anje drugih vrst ter ekso-
ti~nega drevja ni dovoljeno.

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pri posegih v prostor,
je deponirati in jo uporabiti za izvedbo bre‘in oziroma ure-
ditev novih zelenih povr{in.

Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega
gospodarjenja, je potrebno za postavitev ~ebelnjakov upo-
{tevati pogoje soglasja ~ebelarskega dru{tva in pristojnega
veterinarskega in{pektorja.

2. Varovanje vodotoka @i~nice

30. ~len
@i~nico in potoke, ki te~ejo po ureditvenem obmo~ju, je

urediti tako, da bo obmo~je varno pred visokimi vodami.
Objekti morajo biti odmaknjeni od vodotoka vsaj 5,0 m. V
varstvenem pasu vodotoka ne smejo biti locirani objekti ali
zasajeno rastlinje, ki bi ovirali prehod ob vodotoku.

3. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine

31. ~len
Naselje @i~e je po kriterijih varstva naravne in kulturne

dedi{~ine opredeljeno kot urbanisti~ni spomenik (urbano-
ruralno naselje) in zanj veljajo spomeni{kovarstveni re‘imi
varovanja:

a) Za obmo~je starega jedra vasi, ki je prikazano na
grafi~nih prilogah v projektu iz 1. ~lena tega odloka, velja
re‘im revitalizacije. Za vse posege v zavarovanem delu nase-
lja je izdelati ustrezne na~rte revitalizacije z obveznim so-
delovanjem pristojne slu‘be za varstvo naravne in kulturne
dedi{~ine. Dovoljenja za poseg v zavarovani prostor ni mo‘no
izdati brez soglasja pristojne slu‘be za varstvo naravne in
kulturne dedi{~ine o upo{tevanju pogojev za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine.

b) Za obmo~je zahodnega dela vasi, ki je v grafi~nih
prilogah v projektu iz 1. ~lena tega odloka opredeljeno kot
obmo~je zazidljivo s pogoji, je za vsak poseg pridobiti smer-
nice in soglasje pristojne slu‘be za varstvo naravne in kul-
turne dedi{~ine.

c) Za vse posege v prostor vedut na naselje @i~e (ob-
mo~je ob cestah iz smeri Lo~, Dra‘e vasi in [pitali~a) je
pridobiti predhodno mnenje in soglasje pristojne slu‘be za
varstvo naravne in kulturne dedi{~ine.

4. Varstvo pred po‘ari

32. ~len
Za zagotovitev varstva pred po‘ari je pri izdelavi loka-

cijske in druge dokumentacije za posamezne posege upo-
{tevati po‘arnovarnostne predpise in pogoje iz soglasij pri-
stojne po‘arnovarnostne in{pekcije.

5. Varovanje zraka

33. ~len
Vsi viri vseh vrst onesna‘enja zraka morajo biti izvede-

ni, opremljeni in vzdr‘evani tako, da ne izpu{~ajo v zrak
ve~jih koncentracij {kodljivih snovi kot je dovoljeno s pred-
pisi, ki urejajo to podro~je varovanja.

Lastniki in druge pravne osebe morajo stalno nadzorovati
onesna‘enje, ki ga povzro~ajo viri onesna‘enja zraka v nji-
hovih objektih in napravah na na~in, kot je predpisan s splo{nim
aktom, sprejetim v soglasju s pristojno in{pekcijsko slu‘bo.

6. Varstvo pred hrupom

34. ~len
Poseljena obmo~ja ob cestah R-345 in R-337 je treba

varovati pred prekomernim hrupom. Pri tem je upo{tevati
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dolo~ila zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bival-
nem okolju (Uradni list SRS, {t. 15/78). Ocene in meritve
hrupa je potrebno upo{tevati pri lokacijskih postopkih za
zahtevnej{e posege v prostor, za katere je pomembna stopnja
hrupa, ter na tej osnovi predpisati odmike oziroma proti-
hrupne za{~ite.

V obmo~jih, kjer prevladuje stanovanjska funkcija (ob-
mo~ja 3.1., 3.2. in 4.0.) so dopustne le take dodatne de-
javnosti, ki ne povzro~ajo prekomernega hrupa.

IX. UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO IN
ZA[^ITO

35. ~len
Pri na~rtovanju posegov v prostor je potrebno upo{tevati

temeljne pogoje in normative iz veljavnih zakonov, predpi-
sov in standardov za podro~je varstva pred po‘ari.

Interese in potrebe glede zaklanjanja in zavarovanja
prebivalcev in dobrin v izrednih razmerah je urejati skladno z
veljavnimi predpisi za to podro~je.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

36. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o urbanisti~nem redu ob~ine Slovenske Konjice (Uradni list
SRS, {t. 17/84) za celotno ureditveno obmo~je naselja @i~e,
ki ga omejuje meja, opisana v 5. ~lenu tega odloka.

37. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

in{pekcijske slu‘be SO Slovenske Konjice.

38. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri pristojnih

organih ob~ine Slovenske Konjice.

39. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 351-4/94-8
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine

Slovenske Konjice
Jo‘e Baraga l. r.

1. ~len
V odloku o prora~unu ob~ine [entjur pri Celju za leto

1994 (Uradni list RS, {t. 20/94) se prvi in drugi odstavek 2.
~lena spremenita tako, da se glasita :

Skupni prihodki prora~una za leto 1994 zna{ajo
771,071.000 SIT, od tega namenskih sredstev od odprodaje
stanovanj 10,000.000 SIT. Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine
[entjur pri Celju v okviru obstoje~ih virov prihodkov med
letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov.

Za teko~o prora~unsko rezervo razporedimo 3,000.000
SIT, za rezervni sklad ob~ine 1,300.000 SIT.

2. ~len
Odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,

uporablja pa se od 1. januarja 1994.

[t. 012-12/94-1
[entjur pri Celju, dne 23. decembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine
[entjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

[ENTJUR PRI CELJU

525.

Na podlagi 14. ~lena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, {t. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in
43/93) in 27. ~lena statuta ob~ine [entjur pri Celju (Uradni
list RS, {t. 27/91-I) je Skup{~ina ob~ine [entjur pri Celju na
34. seji zborov SO, dne 14. decembra 1994 sprejela

O D L O K
o spremembi odloka o prora~unu ob~ine [entjur pri

Celju za leto 1994

526.

Skup{~ina ob~ine [entjur pri Celju je na podlagi 39.
~lena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list RS, {t. 18/84, 37/86 in Uradni list RS, {t. 26/90,
18/93 in 47/93) ter na podlagi 27. ~lena statuta ob~ine [entjur
pri Celju (Uradni list RS, {t. 27/91) na skupni seji zborov
ob~inske skup{~ine dne 14. decembra 1994 sprejela

O D L O K
o ureditvenem na~rtu za pokopali{~e v [entjurju

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejme ureditveni na~rt za

pokopali{~e v [entjurju (v nadaljevanju besedila UN), ki ga
je izdelal Profil d.o.o. Velenje, pod {t. projekta 06/93 v aprilu
1994 in, ki je sestavni del tega odloka.

2. ~len
Sestavni del tega odloka so vsa soglasja k projektu iz 1.

~lena tega odloka.

II. MEJA OBMO^JA UN

3. ~len
Meja ureditvenega obmo~ja UN je bila dolo~ena na

osnovi usmeritev iz planskih dokumentov ob~ine [entjur pri
Celju. Opis meje ureditvenega obmo~ja je podan v smeri
urinega kazalca. Za~etna to~ka opisa meje UN (T) je v jugo-
vzhodnem vogalu parc. {t. 224. Od za~etne to~ke T poteka
meja UN v smeri proti zahodu po ju‘nih robovih parc. {t. 224
in 217. V jugozahodnem vogalu parc. {t. 217 se meja obrne
proti severu in poteka po zahodnem robu parc. {t. 217. Ko
meja dose‘e rob ceste do pokopali{~a, pre~ka parc. {t. 220
(cesta do pokopali{~a) in poteka po severnem robu parc. {t.
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220 in 222. V severovzhodnem vogalu parc. {t. 220 se meja
obrne proti jugu ter poteka po vzhodnem vogalu parc. {t. 220
in se zaklju~i v za~etni to~ki T opisa meje. Vse parcele so v
k.o. [entjur.

Obmo~je, znotraj prej opisane meje, meri 26.250 m2.

4. ~len
Ureditveno obmo~je zajema parcele v katastrski ob~ini

[entjur:
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 in 224.

III. NAMEMBNOST OBMO^JA

5. ~len
UN je skladen s planskimi usmeritvami iz zasnove

dolgoro~nega plana ob~ine [entjur pri Celju, ki v zasnovi
namenske rabe prostora opredeljuje obravnavano obmo~je
kot obmo~je za pokopali{~e in njegovo {iritev.

6. ~len
Ureditveno obmo~je, ki ga obravnava UN za pokopali{~e

v [entjurju, predstavlja obmo~je obstoje~ega pokopali{~a ter
obmo~je {iritve v 1. in 2. fazi. Velikost obmo~ja UN je 2,625
ha, od tega zavzema obstoje~e pokopali{~e 1,48 ha,  predvi-
dena {iritev pa 1,145 ha.

IV. POGOJI ZA URBANISTI^NO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

7. ~len
Predvidene ureditve na obmo~ju UN pokopali{~a [ent-

jur:
1. Vi{inska izravnava obstoje~ega terena: izkop na

severozahodnem novem delu pokopali{~a (prostor za ‘arne
grobove in delno prostor za raztros pepela) in nasip zemlji{~a
do bodo~ih vi{inskih kot ureditve pokopali{~a na osrednjem
delu sedanje kotanje.

2. Ureditev dostopne ceste do pokopali{~a, ureditev 29
parkirnih mest in ureditev pe{poti do obstoje~ega dela ter
raz{irjenega dela pokopali{~a.

3. Ureditev novih pokopnih mest / grobov, od tega:
– 110 dru‘inskih grobov (240cm x 250cm)
– 171 kombiniranih (dru‘inski in ‘arni) grobov (200cm

x 250cm)
– 214 ‘arnih grobov (120cm x 150cm).
4. Ureditev prostora za raztros pepela.
5. Ureditev pe{poti ter ve~jih povr{in na kri‘i{~ih pe{poti

s prostorskimi in ambientalnimi poudarki (razpelo, vodnjak,
obelisk).

6. Izvedba in postavitev opreme (voda, smetnjaki, klopi,
cvetli~na korita) na posebej za to dolo~enih mestih.

7. Izvedba zasaditve ureditvenega obmo~ja pokopali{~a.
8. Izvedba potrebnih komunalnih objektov in naprav za

normalno funkcioniranje pokopali{~a.

8. ~len
Pri urejanju pokopali{~a so obvezne naslednje ureditve:
1. Novi del pokopali{~a je potrebno lo~iti od obstoje~ega

dela z 12 m {irokim zelenim pasom, v katerem ne bo grobnih
polj. Lo~itev obeh delov pokopali{~a je obvezna zaradi
upo{tevanja varnostnih pasov elektro daljnovoda.

2. Tlorisna izvedba vzhodnega dela raz{iritve
pokopali{~a mora biti v ortogonalni obliki, zahodnega dela
pa v spro{~enej{ih krivuljastih oblikah.

3. Na severnem robu novega dela pokopali{~a je obvez-

na izvedba glavne pe{poti od mrli{ke ve‘e in poslovilnega
prostora v smeri proti zahodu.

4. Grobovi (‘arni, kombinirani in dru‘inski) morajo biti
nanizani v osrednjem delu pokopali{~a od severa proti jugu,
na obeh straneh glavne pe{poti, ki poteka v isti smeri:

– 66 ‘arnih gobov v zgornjih vrstah,
– 110 dru‘inskih grobov v vzhodnem delu nove

raz{iritve pokopali{~a,
– 171 kombiniranih (dru‘inskih in ‘arnih) grobov za-

hodno od glavne pe{poti.
5. Na severovzhodnem delu raz{iritve pokopali{~a je

dolo~ena ureditev prostora za raztros pepela. Prostor je potreb-
no lo~iti od preostalega dela pokopali{~a z intenzivno zasa-
ditvijo.

6. Na zahodnem delu pokopali{~a je obvezna ureditev
prostora za 148 ‘arnih grobov, razporejenih v kro‘ni tlorisni
zasnovi, ki jo glavni pe{poti sekata v obliki kri‘a.

9. ~len
Pri urejanju posameznih grobnih polj je potrebno

upo{tevati naslednja izhodi{~a :
1. Velikost grobnih polj:
– ‘arni grobovi (214): 1,20m x 1,50m
– dru‘inski grobovi – klasi~ni (110): 2,40m x 2,50m
– kombinirani grobovi (117): 2,00m x 2,50m
– lo~itveni pasovi med grobovi: 0,30m.
2. Oblikovanje nagrobnih spomenikov:
– priporo~ljive mere za vse nagrobne spomenike: 80cm

x 50cm x 10cm
– maksimalne mere spomenikov:
dru‘inski grobovi: 120cm x 70cm x 15cm
‘arni grobovi: 80cm x 50cm x 15cm

10. ~len
Za ureditev in uporabo prostora za raztros pepela velja-

jo naslednja dolo~ila:
Prostor za raztros pepela mora biti kro‘ne oblike s pre-

merom 16m. Za opravljanje obreda je na sredini potrebno
urediti ve~jo kro‘no plo{~ad s premerom 7m, kjer mora biti
postavljen podest. Zelenico okrog plo{~adi je potrebno za-
traviti in obsaditi z zimzelenimi in listopadnimi grmovnicami
ter z drevjem, ki mora obkro‘ati prostor za rastros pepela na
zunanjem robu. Prostor za raztros pepela sme biti dostopen le
po pe{poti. Dovoljena je ko{nja trave, vendar ne neposredno
po opravljenem obredu.

11. ~len
Za urejanje poti veljajo naslednja dolo~ila:
Poti morajo biti utrjene in pe{~ene, lo~ene od drugih

povr{in z robniki. Na glavnih kri‘i{~ih poti morajo biti se~i{~a
raz{irjena v urejene ve~je povr{ine, s tlorisno zasnovo v
obliki kroga. Kri‘i{~a morajo biti tlakovana ali asfaltirana, z
vlo‘ki granitnih kock v pasovih v obliki kroga.

12. ~len
Pogoji za oblikovanje in izvedbo prostorskih poudarkov

(razpelo, obelisk, vodnjak) naj se pridobijo z javnim na-
te~ajem.

13. ~len
Na obmo~ju UN je obvezna postavitev dodatne opreme

na mestih, ki so dolo~ena v ureditveni situaciji v projektu iz
1. ~lena tega odloka:

1. Klopi enostavnih oblik in iz naravnih materialov
(naravni kamen / beton, les).

2. Mre‘ni kontejnerji za odpadke – smetnjaki.
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14. ~len
Na severnem delu pokopali{~a, ob glavni pe{poti, je

obvezna ureditev prostora za postavitev starih spomenikov,
ki niso ve~ v uporabi, so pa za [entjur pomembni zaradi
svoje estetske in pri~evalne vrednosti.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE

Promet

15. ~len
Obmo~je obstoje~ega pokopali{~a in predvidene

raz{iritve je prometno dostopno iz obstoje~e lokalne ceste L
7212 [entjur – Botri~nica. Obstoje~i priklju~ek za
pokopali{~e in naselje Gorica je potrebno rekonstruirati (ce-
sta b-b). Na obstoje~em parkirnem platoju, med uvozom in
obstoje~im objektom mrli{ke ve‘ice, je obvezna ureditev
parkiri{~a za 29 osebnih avtomobilov. Prometno ureditev je
potrebno spremeniti tako, da ostane severno od parkiri{~a
prosta dovozna cesta, {irine min. 4 m, za naselje Kameno.

Ju‘no od parkiri{~a za pokopali{~e je potrebno urediti
plo~nik za pe{ce, {irine 1,60 m, do prostora za obred pred
mrli{ko ve‘ico.

Vodnogospodarske ureditve

16. ~len
Pred pripravo terena (z nasipavanjem in terasiranjem)

za ureditev grobnih polj, je potrebno polo‘iti horizontalno
drena‘o za odvajanje talnih – zalednih vod, skladno s pogoji
iz geotehni~nega mnenja.

Kanalizacija

17. ~len
Na podro~ju obstoje~ega pokopali{~a je ‘e izvedena

kanalizacija me{anega sistema od objektov mrli{ke ve‘ice in
cvetli~arne, preko parkiri{~a, navzdol preko pokopali{~a.

V primeru lo~evanja meteornih in fekalnih vod, je
potrebno izvesti navezavo meteornih vod s stre{in objektov
in utrjenega parkiri{~a do obstoje~ega meteornega kanala,
premera 300 mm, ki se pri~ne ob stanovanjski hi{i pod pred-
videno raz{iritvijo pokopali{~a. Novi meteorni kanal bo od-
vodnjaval obstoje~o lokalno cesto [entjur – Botri~nica (potek
v ukopu). Obstoje~i kanal preko pokopali{~a bo izklju~no
fekalni.

Preskrba z vodo

18. ~len
Obstoje~i vodovod poteka vzporedno s kanalom preko

obstoje~ega pokopali{~a. V vodovodnem ja{ku, na spodnji
centralni poti, ki vodi iz obstoje~ega pokopali{~a preko nove-
ga dela do okrogle plo{~adi z ‘arnimi grobovi, je potrebno
izvesti odcep-priklju~ek za vodovod do novopredvidenega
vodnjaka v sredini novega pokopali{~a.

Elektrika in javna razsvetljava

19. ~len
Preko ureditvenega obmo~ja za pokopali{~e potekajo

obstoje~i daljnovodi 110 kV Trnovlje – [entjur in dva 20 kV
daljnovoda.

Kjer obstoje~i 110 kV daljnovod poteka preko obmo~ja
pokopali{~a je potrebno elektri~no in mehansko oja~ati izo-
lacijo na daljnovodu.

Za obstoje~a daljnovoda 20 kV je potrebno upo{tevati
varnostni koridor {irine 3 m na vsako stran od zunanjega
vodnika daljnovoda.

Na parkiri{~u osebnih avtomobilov, na platoju med ob-
jektom mrli{ke ve‘ice ter cvetli~arne je obvezna izvedba
zunanje razsvetljave.

PTT omre‘je

20. ~len
Pri izvedbi ureditve pokopali{~a je potrebno upo{tevati

obstoje~e PTT omre‘je.

Odpadki

21. ~len
Znotraj obmo~ja pokopali{~a je potrebno ob glavnih

pe{poteh, na mestih, ki so dolo~ena v projektu iz 1. ~lena tega
odloka, urediti prostore za postavitev ‘i~nih kontejnerjev za
odpadke z grobi{~.

Tla prostorov za kontejnerje morajo biti izvedena asfalt-
ni utrditvi, da je mo‘no ~i{~enje. Prostori naj bodo za{~iteni z
ograjo do vi{ine 80 cm in zasajeni z grmovnicami z zunanje
strani. Dostop od pe{poti do smetnjakov mora biti asfaltiran.
Pri ravnanju z odpadki je potrebno upo{tevati dolo~ila ob-
~inskega odloka o ravnanju z odpadki.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN

22. ~len
Plodna zemlja, ki bo odstranjena ob izvajanju posegov v

prostor, naj se uporabi za ureditve zunanjih in zelenih povr{in.
Omogo~en mora biti dovoz urgentnih vozil in zagotov-

ljena mo‘nost za ureditev hidrantnega omre‘ja.

23. ~len
Celoten prostor pokopali{~a, kjer bodo izvedeni izkopi

zemlji{~ in nasipi, je potrebno ~imprej humuzirati in posejati
s travnim semenom.

^imprej je treba zasaditi drevesa: lipo, kot prostorski in
simbolni poudarek v sredi{~u obmo~ja za ‘arne grobove; bor,
kot prostorki poudarek, ter breze in javore kot skupine. Zasa-
ditev mora biti izvedena na osnovi zasaditvenega na~rta, ki
mora biti izdelan skupaj z na~rti zunanje ureditve, ob
upo{tevanju izhodi{~ tega UN.

24. ~len
Elementi za zakoli~bo so podani v projektu iz 1. ~lena

tega odloka in so obvezni pri urejanu pokopali{~a.

Etapnost izvajanja UN

25. ~len
Pri izvajanju UN je potrebno upo{tevati splo{ne pogoje

za izvajanje:
Obvezna je predhodna izvedba komunalne infrastruk-

turne mre‘e za normalno funkcioniranje obmo~ja.
Obvezna je takoj{nja zasaditev prostora za raztros pepe-

la in zasaditev lipe v osrednji to~ki obmo~ja za ‘arne grobove.
Do pri~etka posameznih posegov v prostor ostaja na-

membnost povr{in nespremenjena, lahko pa se izvajajo pose-
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gi, ki omogo~ajo normalno uporabo zemlji{~, skladno z ure-
ditvenim na~rtom.

26. ~len
Etapnost izvajanja (odpiranja novih delov pokopali{~a)

UN je opredeljena s tremi glavnimi etapami izvedbe ter os-
mimi podetapami izvedbe UN:

A – glavna etapa izvedbe
I. podetapa:
– ureditev dovozne ceste b-b z 29 parkirnimi prostori
– ureditev vzhodnega dela severne glavne pe{poti (smer

vzhod-zahod) v dol‘ini 38m, od mrli{ke ve‘e in poslovilnega
prostora, do prvega kri‘i{~a pe{poti

– ureditev kro‘nega se~i{~a pe{poti in postavitev razpe-
la

– ureditev odseka glavne pe{poti (smer sever-jug) v
dol‘ini 7m

– ureditev 26 grobnih polj (‘arni grobovi) in dostopne
pe{poti

II. podetapa:
– ureditev odseka glavne pe{poti (smer sever-jug) v

dol‘ini 25m
– ureditev 54 grobnih polj (14 ‘arnih grobov in 49

dru‘inskih grobov) in dveh dostopnih pe{poti
III. podetapa:
– ureditev 81 grobnih polj (26 ‘arnih grobov in 55

kombiniranih grobov) in {tirih dostopnih pe{poti
IV. podetapa:– ureditev zahodnega dela severne glavne

pe{poti (smer vzhod-zahod) v dol‘ini 28m
– ureditev kro‘nega se~i{~a pe{poti
– ureditev pe{poti v dol‘ini 28m do prostora za ratros

pepela
– ureditev kro‘ne plo{~adi na prostoru za raztros pepe-

la in postavitev podesta za opravljanje obreda
– ureditev 35m dolge pe{poti v smeri proti kro‘no zas-

novanemu obmo~ju za ‘arne grobove
B – glavna etapa izvedbe:
V. podetapa:
– ureditev vzhodnega dela osrednje glavne pe{poti

(smer vzhod-zahod) v dol‘ini 30m
– ureditev 55m dolge glavne pe{poti v smeri sever-jug

in navezava te pe{poti na obstoje~o pot
– ureditev kro‘nega se~i{~a pe{poti in postavitev vod-

njaka
– ureditev 14 grobnih polj ( dru‘inski grobovi)
VI. podetapa:
– ureditev zahodnega dela osrednje glavne pe{poti

(smer vzhod-zahod) v dol‘ini 45m
– ureditev kro‘no zasnovanega obmo~ja za ‘arne

grobove z 148 grobnimi polji in dostopnimi pe{potmi
– ureditev kro‘ne plo{~adi v osrednjem delu obmo~ja

za ‘arne grobove
– ureditev pe{poti v smeri proti jugu v dol‘ini 25m
– ureditev nadomestne stanovanjske hi{e Jazbin{ek
C – glavna etapa izvedbe:
VII. podetapa:
– ureditev vzhodnega dela ju‘ne glavne pe{poti (smer

vzhod-zahod) v dol‘ini 30m
– ureditev 56 grobnih polj (dru‘inski grobovi) in treh

dostopnih pe{poti
VIII. podetapa:
– ureditev kro‘nega se~i{~a pe{poti in postavitev obe-

liska

– ureditev zahodnega dela ju‘ne glavne pe{poti (smer
vzhod-zahod) v dol‘ini 55m

– ureditev kro‘nega se~i{~a pe{poti
– ureditev 102 grobnih polj (kombinirani grobovi) in

treh dostopnih pe{poti.

VIII. KON^NE DOLO^BE

27. ~len
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, kanaliza-

cijskega in vodovodnega omre‘ja, energetskega omre‘ja in
omre‘ja zvez, ter zasaditve, je potrebno upo{tevati ureditvene
zasnove in re{itve v projektu iz 1. ~lena tega odloka.

28. ~len
Ureditveni na~rt za pokopali{~a v [entjurju je na vpo-

gled pri pristojnih organih ob~ine [entjur pri Celju.

29. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

in{pekcijske slu‘be ob~ine [entjur pri Celju.

30. ~len
Odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

republike Slovenije.

[t. 012-10/94-1
[entjur pri Celju, dne 14. decembra 1994.

Predsednik
Sku{~ine ob~ine
[entjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

527.

Skup{~ina ob~ine [entjur pri Celju je na podlagi 32.
~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS
{t. 32/93) in na podlagi 27. ~lena statuta ob~ine [entjur pri
Celju (Uradni list RS, {t. 27/91-I) na 34. skupni seji vseh
zborov dne 14. decembra 1994 sprejela

O D L O K
o podelitvi koncesije za ureditev in upravljanje

{portnega parka

1. ~len
S tem odlokom se opredeljujejo dejavnosti, obmo~je,

pogoji, javna pooblastila, pri~etek in ~as trajanja koncesije,
financiranje in drugi elementi, pomembni za opredelitev kon-
cesije za ureditev in upravljanje {portnega parka v [entjurju,
kamor spadajo naslednja zemlji{~a s pripadajo~imi objekti
(stadion z atletsko stezo, bazen s strojnico in funkcionalno
opremo, otro{ki bazen, objekt s starimi garderobami, novi
objekt):

– zemlji{~e s parcelno {tevilko 526 igri{~e (stadion)
– zemlji{~e s parcelno {tevilko 528 zelenica
– zemlji{~e s parcelno {tevilko 518 funkcionalni objekt

(dovoz)
– zemlji{~e s parcelno {tevilko 524 funkcionalni objekt

(bazen)
– zemlji{~e s parcelno {tevilko 523 poslovna stavba
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– zemlji{~e s parcelno {tevilko 522/1 neplodno
zemlji{~e

– zemlji{~e s parcelno {tevilko 521 njiva
– zemlji{~e s parcelno {tevilko 522/11 igri{~e.

2. ~len
Predmet koncesije je ureditev in upravljanje {portnega

parka v [entjurju v skladu s sprejetimi prostorskimi in drugi-
mi akti ob~ine ter z dolo~ili koncesijske pogodbe.

3. ~len
Ob~ina odda koncesijo v skladu z dolo~ili tega odloka

najbolj{emu ponudniku. Izbor koncesionarja opravi izvr{ilni
organ v ob~ini na osnovi javnega razpisa.

Za podpis pogodbe je poobla{~en ‘upan.

4. ~len
Koncesionar mora za pridobitev in opravljanje koncesi-

je, to je za ureditev in upravljanje {portnega parka [entjur
izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima pravna oseba sede‘ v Sloveniji,
– da je ustrezno usposobljena na podro~ju upravljanja s

tak{nimi in podobnimi objekti,
– da pripravi in predlo‘i program dela.

5. ~len
Koncesionarju bo ob~ina (kot koncedent) podelila

naslednja javna pooblastila:
– pravico uporabe zemlji{~ in objektov v {portnem

parku in na kopali{~u za ~as trajanja koncesijske pogodbe;
– pravico opravljanja storitev v skladu s koncesijsko

pogodbo.

6. ~len
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe vr{i

poobla{~en organ koncedenta.

7. ~len
Koncesija pri~ne veljati z dnem podpisa koncesijske

pogodbe. Rok trajanja koncesije se dolo~i v koncesijski
pogodbi.

8. ~len
Koncesijska pogodba preneha veljati po preteku ~asa,

za katerega je bila sklenjena, ~e je pogodbeni stranki pod
pogoji, navedenimi v pogodbi ne podalj{ata in z razdrtjem.

Pogoji in razlogi za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti od odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo brez
od{kodnine ne glede na dolo~ila pogodbe:

– ~e koncesionar ne spo{tuje ali grobo kr{i koncesijsko
pogodbo,

– zaradi neupravi~ene prekinitve opravljanja storitev v
{portnem parku,

– zaradi pomankljivega in nerednega vzdr‘evanja reda
in ~isto~e v {portnem parku.

9. ~len
Po preteku koncesijske pogodbe preneha koncesijsko

razmerje, vsi objekti in naprave pa preidejo v last koncedenta
brez od{kodnine koncesionarju.

10. ~len
Na~in in vi{ina cene vstopnice za uporabo kopali{~a in

{portnega parka se podrobno dolo~i s koncesijsko pogodbo.

Cena vstopnice je pod stalno kontrolo koncedenta. Le-ta pa
je dol‘an preverjati ceno glede na prej{nji stavek.

11. ~len
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta in pri-

dobljenih ponudb izvr{ilni organ ob~ine (koncedent), ki dolo~i
pogoje koncesijske pogodbe.

V postopku izdaje odlo~be iz tega ~lena imajo kandidati
polo‘aj stranke.

12. ~len
Za nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe imenuje

koncedent svoj nadzorni organ. Ta spremlja in nadzoruje
izvajanje koncesijske pogodbe ter daje svoja poro~ila in pred-
loge v zvezi z delom koncesionarja pristojnemu funkcionarju
ob~inskega upravnega organa.

13. ~len
Za odgovornost za {kodo, ki jo povzro~i koncesionar pri

izvajanju ali v zvezi z izvajanjem svoje koncesijske dejavnosti
drugim pravnim ali fizi~nim osebam, se uporabljajo dolo~ila
zakona o obligacijskih razmerjih.

14. ~len
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za

svoj ra~un na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe s koncedentom.

15. ~len
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali

druga~e pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v
last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe, oziroma
z odkupom, v kolikor pride do pred~asnega prenehanja kon-
cesijske pogodbe na ‘eljo koncedenta.

Na~ini in pogoji odkupa se podrobneje dolo~ijo v kon-
cesijski pogodbi.

16. ~len
Koncendent bo za primere pred~asnega prenehanja kon-

cesijske pogodbe na ‘eljo koncedenta zagotovil koncesionar-
ju ustrezne garancije za pla~ilo objektov in naprav, ki ostane-
jo v lasti koncedenta.

17. ~len
Koncesionar je opro{~en izvr{evanja pogodbenih ob-

veznosti koncesijske pogodbe samo v primeru vi{je sile.
Zaradi nepredvidljivih okoli{~in , ki so nastale zaradi

vi{je sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na pod-
lagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

Kot vi{jo silo pa je v odnosih med koncesionarjem in
koncedentom {teti predvsem naravne katastrofe, ki jih ni bilo
mogo~e prepre~iti s skrbnim na~rtovanjem, gradnjo, nadzo-
rom in vzdr‘evanjem.

18. ~len
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za {kodo,

ki jo pri kori{~enju storitev pri njem povzro~ijo stranke ali
druge osebe.

19. ~len
^e koncesionar sam ne zagotovi izvr{evanja dolo~il

koncesijske pogodbe, lahko njeno izvr{evanje za~asno zago-
tovi koncedent, s prevzemom javne slu‘be v re‘ijo ali na
drug na~in, na ra~un koncesionarja.
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20. ~len
Osnovna {ola ima prednostno pravico pri kori{~enju

{portnega parka v okviru {olske dejavnosti.

21. ~len
Ta odlok pri~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 012-11/94-1
[entjur pri Celju, dne 14. decembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine
[entjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

Sede‘ ob~ine je v [entjurju, Mestni trg 10. Ob~ina ima
‘ig, ki je okrogle oblike, z grbom ob~ine [entjur pri Celju v
sredini in z napisom ob~ina [entjur pri Celju.

Ob~ina [entjur pri Celju, kot pravna oseba, je pravni
naslednik glede celotnega premo‘enja in vseh pravic ter ob-
veznosti dosedanje ob~ine [entjur pri Celju, ki vklju~uje tudi
finan~ne in druge sklade dosedanje ob~ine, razen premo‘enja
krajevnih skupnosti, ki je zgrajeno s samoprispevkom ali s
prostovoljnim delom in ni zajeto v zbirni bilanci ob~ine.

Ob~ina [entjur pri Celju je konstituirana, potem ko se
konstituira ob~inski svet, sprejme ta statutarni sklep, sprejme
za~asni akt o organizaciji uprave, za~asna sistemizacija de-
lovnih mest v ob~inski upravi in imenuje tajnik ob~ine.

Z dnem konstituiranja ob~ine [entjur pri Celju preneha-
jo vsa pooblastila organov in funkcionarjev prej{nje ob~ine
[entjur pri Celju, hkrati pa se za ob~inske upravne organe
prej{nje ob~ine v smislu 104. ~lena zakona o upravi (Uradni
list RS, {t. 67/94) prenehajo uporabljati dolo~be zakona o
sistemu dr‘avne uprave in o Izvr{nem svetu Skup{~ine SR
Slovenije ter republi{kih upravnih organih (Uradni list SRS,
{t. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88).

3. ~len
Ob~ina [entjur pri Celju (v nadaljevanju: ob~ina) na

svojem obmo~ju samostojno ureja lokalne zadeve javnega
pomena.

Poleg 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 javnega
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;
– urejanje prometa na obmo~ju ob~ine.
Dokler zakon ne dolo~i, kateri so posegi v prostor lo-

kalnega pomena, se {tejejo za take posege v prostor tisti, ki
so po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, {t.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) v pristojnosti dosedanje ob~ine.

4. ~len
Organi ob~ine so:
– ob~inski svet z odbori in komisijami
– ‘upan
– pod‘upan
– nadzorni odbor.

5. ~len
Ob~inski svet {teje 27 ~lanov in je najvi{ji organ odlo-

~anja v ob~ini, s pristojnostjo, kot jo dolo~a zakon in ta
statutarni sklep.

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 dosedanje ob~ine
glede zavodov v skladu z zakonom o zavodih, ~e zakon ne
dolo~a druga~e,

– voli pod‘upana ob~ine,
– imenuje sekretarja ob~inskega sveta,
– imenuje odbore iz 4. ~lena tega sklepa.
Svet lahko imenuje komisije in druga za~asna ali stalna

delovna telesa za pripravo aktov in drugih gradiv za svet ter
za prou~evanje in izvedbo drugih zadev iz pristojnosti ob~in-

528.

Na podlagi 29. in 64. ~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) je Ob~inski svet
ob~ine [entjur pri Celju na 2. seji dne 16. januarja 1995
sprejel

Z A ^ A S N I  S T A T U T A R N I  S K L E P
ob~ine [entjur pri Celju

1. ~len
Ta za~asni statutarni sklep ureja najpomembnej{a vpra-

{anja konstituiranja ob~ine [entjur pri Celju in organizacije
ter delovanja njenih organov do sprejema statuta.

2. ~len
Ob~ina [entjur pri Celju je temeljna lokalna samouprav-

na skupnost, ustanovljena za naselja Bezovje pri [entjurju,
Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Botri~nica, Brdo, Brezje ob
Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri Slivnici, Cerovec,
^rnolica, Dobje pri Lesi~nem, Dobje pri Planini, Dobovec
pri Ponikvi, Dobrina, Dole, Dolga gora, Doropolje, Dramlje,
Drobinsko, Golobinjek pri Planini, Gorica pri Dobjem, Gori-
ca pri Slivnici, Gori~ica, Grobelno-del, Gru{ce, Hotunje,
Hrastje, Hru{evec, Hru{ovje, Jakob pri [entjurju, Jarmovec,
Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Ka-
lobje, Kameno, Kostrivnica, Ko{nica, Krajn~ica, Krivica,
Laze pri Dramljah, La‘i{e, Loka pri @usmu, Lokarje, Loke
pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek,
Ostro‘no pri Ponikvi-del, Paridol, Planina pri Sevnici, Pla-
ninca, Planinska vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Pod-
grad, Podle{je, Podlog pod Bohorjem, Podpe~ nad Marofom,
Podpe~ pri [entvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno,
Prese~no, Primo‘ pri [entjurju, Proseni{ko, Rakitovec, Rav-
no, Razbor, Repno, Repu{, Rifnik, Sele, Slatina pri Dobjem,
Slatina pri Ponikvi, Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalob-
jem, Spodnje Slemene, Sr‘evica, Stop~e, Stra‘a na Gori,
Stra{ka gorca, Suho, Svetelka, [edina, [entjur, [entvid pri
Planini, [ibenik, [karnice, Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna
pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Tr{ka gorca,
Turno, Uni{e, Vejice, Vezovje, Ve~je Brdo, Viso~e, Vodice
pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodru‘, Voduce, Vodule,
Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Ur{ulo, Zavr{e
pri Dobjem, Zgornje Selce, Zgornje Slemene, Zlate~e pri
[entjurju, @egar.

Obmo~je ob~ine [entjur pri Celju dolo~a zakon.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 850 [t. 8 – 10. II. 1995

skega sveta. ^lani teh teles so lahko tudi osebe, ki niso ~lani
sveta.

Delo sveta vodi predsednik sveta, ki ga izvoli svet iz-
med svojih ~lanov. Svet ima tudi podpredsednika.

Do sprejema poslovnika sveta ureja vpra{anja njegove-
ga delovanja za~asni poslovnik, ki ga sprejme ob~inski svet.

Svet je konstituiran, ko sprejme za~asni poslovnik in
izvoli predsednika in podpredsednika sveta.

Ob~inski svet ima sekretarja, ki opravlja strokovne na-
loge v zvezi s pripravo sej in delovanjem sveta, odborov in
komisij. Pri opravljanju njegovih nalog mora sekretarju sveta
pomagati ob~inska uprava.

6. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, dolo~enih z

zakonom, 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.
@upan lahko za opravljanje posami~nih nalog iz prve in

druge alinee tega ~lena pooblasti pod‘upana in tajnika ob~ine.
Pogodbo o oddaji ob~inskih prostorov v najem dr‘avi za

delovanje upravne enote lahko podpi{e ‘upan le s soglasjem
sveta.

7. ~len
Nadzorni odbor, katerega naloge dolo~a zakon, ima 5

~lanov. Vsaka politi~na stranka, ki je zastopana v ob~inskem
svetu, predlaga enega ~lana.

Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga imenuje ob~inski
svet.

Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme
nadzorni odbor z ve~ino glasov vseh ~lanov. Do sprejema
poslovnika se za delo odbora smiselno uporabljajo dolo~be
za~asnega poslovnika sveta.

Nadzorni odbor je konstituiran, ko ga imenuje ob~inski
svet.

8. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo zaposleni v upravi,

v skladu z na~rtom delovnih mest ob~inske uprave.
@upan lahko pooblasti za odlo~anje v zvezi z delovnim

razmerjem zaposlenih pod‘upana in tajnika ob~ine.
Na~rt delovnih mest ob~inske uprave sprejme ob~inski

svet na predlog ‘upana.

9. ~len
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti

odlo~a odgovorna oseba v upravi, ki izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in od-
lo~anje.

V upravnih stvareh na drugi stopnji izvirne pristojnosti
odlo~a ‘upan.

^e ‘upan ne izpolnjuje zakonskih pogojev za vodenje
upravnega postopka, opravlja dejanja v postopku do izdaje
odlo~be zaposleni v upravi, ki izpolnjuje te pogoje.

10. ~len
O izlo~itvi v upravnem postopku zaposlenega v upravi

odlo~a ‘upan ob~ine.
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet, ki v tem primeru

tudi odlo~i v upravni stvari v tisti zadevi.

11. ~len
Splo{ni akti, ki jih sprejema ob~inski svet, so odloki,

odredbe, pravilniki in navodila.

Odloki in drugi splo{ni akti, ki jih je sprejela skup{~ina
prej{nje ob~ine [entjur pri Celju, ostanejo v veljavi.

Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezen odlok ali
drug splo{ni akt, ki ga je sprejela Skup{~ina ob~ine [entjur
pri Celju.

Statut ob~ine [entjur pri Celju (Uradni list RS, {t.
27/91-I), odlok o ob~inskih upravnih organih (Uradni list RS,
{t. 43/90) ter pravilnik o funkcionarjih v skup{~ini ob~ine,
izvr{nem svetu ter upravnih organih ob~ine [entjur pri Celju
(sprejet dne 14. 3. 1991 na 11. seji Komisije za kadrovske
zadeve, volitve in imenovanja Skup{~ine ob~ine [entjur pri
Celju) prenehajo veljati s prejemom tega za~asnega statutar-
nega akta in odloka o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave ter o delavcih v ob~inski upravi.

12. ~len
Do sprejema statuta ob~ine delujejo dosedanje krajevne

skupnosti na obmo~jih in s pristojnostmi, dolo~enimi s statu-
tom ob~ine [entjur pri Celju.

13. ~len
Ta sklep je sprejet, ko ga z dvotretjinsko ve~ino vseh

~lanov, sprejme svet ob~ine in za~ne veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta sklep velja do sprejema statuta ob~ine, vendar na-
jve~ 3 mesece.

[t. 069-7/95-1
[entjur pri Celju, dne 16. januarja 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

[KOFJA LOKA

529.

Na podlagi 3. in 65. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o
samoprispevku (Uradni list RS, {t. 35/85) in 34. ~lena statuta
KS Poljane je delni zbor krajanov vasi Dolenje brdo dne 17.
12. 1994 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka

1. ~len
Referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Pol-

jane, naselje Dolenje Brdo (hi{ne {t. 13, 13/a in 16–20) je bil
izveden 29. 1. 1995 v prostorih stanovanjske hi{e Oblak
Franca ml., Dolenje Brdo n. h.

2. ~len
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ob-

novo krajevne ceste Prelaze–Ko{enije na Dolenjem Brdu, in
sicer rekonstrukcija in asfaltiranje vozi{~a v dol‘ini 400 m.
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3. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od 1.

2. 1995 do 31. 1. 1998.

4. ~len
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno

zbrati 5,383.058 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka
zagotovljeno 3,588.705 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s
sredstvi {ir{e dru‘bene skupnosti.

5. ~len

Samoprispevek bodo pla~evala gospodinjstva, ki imajo
stalno bivali{~e v delu KS, za katerega je razpisan referen-
dum in lastnika nepremi~nin na tem obmo~ju, ki tu nimata
stalnega bivali{~a. Seznam zavezancev je potrdil zbor kra-
janov 17. 12. 1994.

Zavezanci bodo pla~evali samoprispevek po naslednjih
merilih:

Vsako gospodinjstvo (pod h. {t. 13, 13/a ter 17–19),
lastnik nove stanovanjske hi{e (Franc Oblak ml.) ter lastnik
vikenda (Ana Grasselli) h. {t. 16, pla~ujejo samoprispevek v
36 zaporednih mese~nih obrokih s tem, da prvi (februarski)
obrok za vsakega zna{a 10.500 SIT. Gospodinjstvo pod h. {t.
20 pla~uje samoprispevek prav tako v 36 obrokih s tem, da
prvi obrok zna{a 5.250 SIT.

Znesek vsakega naslednjega obroka se pri vseh zave-
zancih mese~no popravlja v skladu z rastjo cen na drobno (R)
v preteklem mesecu. Posamezni obroki zapadejo v pla~ilo do
konca teko~ega meseca.

6. ~len

Vsem zavezancem iz 6. ~lena tega sklepa obra~unava in
odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih polo‘nic ra~u-
novodska slu‘ba KS Poljane.

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
‘iro ra~unu {t. 51510-842-027-82112.

7. ~len
Zavezanci so dol‘ni poravnati zapadlo obveznost v roku,

ki je dolo~en v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi
obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih ob~anov preko
davkoizterjevalca.

8. ~len
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet

KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni
odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo
iz sredstev zbranega samoprispevka, je dol‘an po kon~anem
zbiranju samoprispevka dati poro~ilo zboru krajanov tega
obmo~ja o vi{ini in porabi teh sredstev.

9. ~len
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej dolo~eno, se

smiselno uporabljajo dolo~ila zakona o samoprispevku (Urad-
ni list RS, {t. 35/85).

10. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Predsednik
Sveta KS Poljane

Roman Dolenec l. r.

530.

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

samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil izveden 29. 1.
1995 v prostorih stanovanjske hi{e Oblak Franca,

Dolenje Brdo n. h.

1. Volilna komisija je na podlagi pregleda glasovnih
spisov in zapisnika, ki ga je predlo‘il volilni odbor, ugotovi-
la, da je postopek za uvedbo referenduma izveden v skladu z
zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na
izid glasovanja.

2. Izid glasovanja je naslednji:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 28 volilnih upra-

vi~encev,
– na referendumu jih je glasovalo 23 ali 82,15 %,
– ZA uvedbo samoprispevka jih je glasovalo 23 ali

100%,
– PROTI uvedbi samoprispevka pa 0 ali 0 %,
– neveljavnih glasovnic ni bilo.
3. Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uved-

bo samoprispevka v KS Poljane izglasovan, ker se je zanj
izreklo 100 % volilnih upravi~encev, ki so glasovali.

Predsednik volilne komisije
KS Poljane

Tone Krek l. r.

[MARJE PRI JEL[AH

531.

Na podlagi 42. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in sklepa zbora krajanov naselij Dol in
Spodnje Mestinje z dne 24. 1. 1995, sklepata ob~ina [marje
pri Jel{ah in ob~ina Pod~etrtek

D O G O V O R
o ukinitvi samoprispevka

1.
Ob~ina [marje pri Jel{ah in ob~ina Pod~etrtek sta soglas-

ni, da sta se naselji Dol in Spodnje Mestinje, ki sta se vklju~ili
v ob~ino [marje pri Jel{ah, izlo~ili iz KS Pristava, ki se je v
ostalem delu vklju~ila v ob~ino Pod~etrtek.

2
V naseljih Dol in Spodnje Mestinje se ukine samopri-

spevek, ki je bil uveden s sklepom o uvedbi samoprispevka
na obmo~ju Krajevne skupnosti Pristava z dne 10. 12. 1991
(Uradni list RS, {t. 31/91-I).

3
Samoprispevek za naselji Dol in Spodnje Mestinje se

ukine s 1. 1. 1995.

[marje pri Jel{ah, dne 26. januarja 1995.

@upan ob~ine @upan ob~ine
Pod~etrtek [marje pri Jel{ah

Marjan Drofenik l. r. Jo‘e ^ak{ l. r.
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VODICE

532.

Na podlagi 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US, Uradni list RS, {t.
45/94 – odlo~ba US in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski
svet ob~ine Vodice na 1. seji dne 28. 12. 1994 sprejel

Z A ^ A S N I  P O S L O V N I K
ob~inskega sveta

1. ~len
S tem za~asnim poslovnikom se ureja konstituiranje na

prvih volitvah izvoljenega ob~inskega sveta (v nadaljnjem
besedilu: svet) in njegovo delo v ~asu, dokler ne bo sprejet
poslovnik sveta.

2. ~len
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih

ve~ kot polovica mandatov ~lanov sveta.

3. ~len
Prvo sejo sveta vodi do izvolitve predsednika sveta

njegov najstarej{i ~lan. Na njegov predlog lahko svet odlo~i,
da vodi prvo sejo drug ~lan sveta.

4. ~len
Svet najprej sprejme za~asni poslovnik.
Po sprejemu za~asnega poslovnika svet imenuje ko-

misijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in dva ~lana (~e {teje svet

manj kot 20 ~lanov).
Kandidate za predsednika in ~lane komisije lahko pred-

laga vsak ~lan sveta.

5. ~len
Komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

se predlo‘i poro~ilo ob~inske volilne komisije o izidu vo-
litev, potrdila o izvolitvi ~lanov sveta in ‘upana ter morebitne
prito‘be kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma
list kandidatov.

Mandate ~lanov sveta in ‘upana potrdi svet na predlog
komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja,
potem, ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi
ter o vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov
ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

Svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.

^lan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.

[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu
odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature
oziroma liste kandidatov.

6. ~len
Po potrditvi mandatov ~lanov sveta in ‘upana svet na

predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-
vanja izvoli predsednika in podpredsednika sveta.

Predsednik in podpredsednik sveta sta izvoljena z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta. ^e pri prvem glasovanju noben
kandidat ne dobi potrebne ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri

ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih za
posamezno funkcijo, ki sta pri prvem glasovanju dobila na-
jve~ glasov.

Glasovanje je javno, razen ~e svet z ve~ino glasov nav-
zo~ih ~lanov sklene, da se glasuje tajno.

7. ~len
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika, svet imen-

uje sekretarja sveta na predlog komisije za mandatna
vpra{anja, volitve in imenovanja.

Sekretar sveta opravlja in organizira strokovno in ad-
ministrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri
pripravi in vodenju sej.

8. ~len
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika ter ime-

novanju sekretarja sveta se svetu predstavi ‘upan.

9. ~len
Po predstavitvi ‘upana svet imenuje komisijo za pripra-

vo statuta ob~ine in poslovnika sveta na predlog komisije za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.

Komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika ima
predsednika in dva ~lana (~e {teje ob~inski svet manj kot 20
~lanov).

10. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje sklicujejo vsak mesec, praviloma zadnji te-

den v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora
biti vro~en ~lanom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.

Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red
redne seje, mora biti vro~eno ~lanom sveta najkasneje s
sklicem seje.

Izredna seja se skli~e za obravnavanje in odlo~anje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo
za izredno sejo mora biti vro~eno ~lanom sveta s sklicem
izredne seje.

Seje sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta
mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov
sveta ali na zahtevo ‘upana.

Za red na seji skrbi predsedujo~i. Za kr{itev reda na seji
se smejo izre~i naslednji ukrepi – opomin, odvzem besede in
odstranitev s seje.

11. ~len
Svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina ~lanov.

Odlo~itve sprejema z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, ~e ni z
zakonom, statutom ob~ine ali poslovnikom sveta dolo~ena
druga~na ve~ina.

Statut ob~ine sprejema svet z dvotretjinsko ve~ino vseh
~lanov, poslovnik pa z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.

12. ~len
Ta za~asni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika

sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po
sprejemu statuta ob~ine.

[t. 1-064-1/95
Vodice, dne 23. januarja 1995.

@upan Podpredsednik sveta
Anton Kokalj l. r. Friderik Pipan l. r.
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533.

S T A T U T A R N I  S K L E P
Ob~ine Vodice

1. ~len
Ta statutarni sklep ureja najpomembnej{a vpra{anja kon-

stituiranja Ob~ine Vodice (v nadaljevanju: ob~ina) in organi-
zacije ter delovanja njenih organov do sprejema statuta.

2. ~len
Ob~ina Vodice je temeljna lokalna samoupravna skup-

nost, ustanovljena z zakonom.
Obmo~je ob~ine dolo~a zakon.
Ob~ina je pravna oseba.
Ob~ino kot pravno osebo predstavlja in zastopa ‘upan.
Sede‘ ob~ine je v Vodicah, Kopitarjev trg 1.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike in stan-

dardne velikosti. Na zgornjem obodu pe~ata je besedilo:
Ob~ina Vodice, v liniji premera ‘iga pa sede‘ ob~ine: Vodice.

Zaradi potreb je na spodnjem delu pe~ata {tevilka. V
~asu do sprejema statuta bo imela ob~ina dva ‘iga.

3. ~len
Ob~ina Vodice je pravni naslednik ustreznega dela pre-

mo‘enja in vseh pravic ter obveznosti dosedanje ob~ine
Ljubljana [i{ka in mesta Ljubljane, ki vklju~uje tudi finan~ne
in druge sklade dosedanje ob~ine Ljubljana [i{ka in mesta
Ljubljane.

Ob~ina Vodice z ustreznim delom vstopi v ustanovi-
teljske pravice na javnih zavodih, javnih gospodarskih za-
vodih in javnih podjetjih, ki sta jih izvr{evala dosedanja
ob~ina Ljubljana [i{ka ter dosedanje mesto Ljubljana. Ob~ina
Vodice pridobi tudi ustrezni dele‘ kapitala, v strukturi kapi-
tala tistih gospodarskih dru‘b, v katerih sta imela svoj kapi-
talski dele‘ dosedanja ob~ina Ljubljana [i{ka in dosedanje
mesto Ljubljana.

V skladu s 100. ~lenom zakona o lokalni samoupravi
Ob~ina Vodice uredi razmerja v zvezi s premo‘enjem ter
pravicami in obveznostmi iz prej{njih odstavkov tega ~lena z
ob~inami Ljubljana in Medvode.

Pogajanja o delitvi in prenosu premo‘enja vodi ‘upan,
ki o poteku poro~a svetu.

4. ~len
Ob~ina Vodice je konstituirana potem, ko se na prvi seji

konstituira svet.
Z dnem konstituiranja Ob~ine Vodice prenehajo na nje-

nem obmo~ju vsa pooblastila organov in fukcionarjev prej{nje
ob~ine Ljubljana [i{ka in mesta Ljubljane, hkrati pa se za
ob~inske upravne organe prej{nje ob~ine ter za upravne or-
gane prej{njega mesta Ljubljane 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 o republi{kih upravnih organih na obmo~ju ob~ine.

5. ~len
Ob~ina Vodice na svojem obmo~ju samostojno ureja

lokalne zadeve javnega pomena.
Poleg 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 javnega
pomena:

– gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, komunalna
dejavnost, stanovanjska dejavnost;

– odlo~anje o rabi prostora v ob~ini, ki vklju~uje tudi
pripravo in sprejem prostorskih planskih in izvedbenih ak-
tov;

– odlo~anje o posegih v prostor lokalnega pomena;
– izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra-

‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta, socialnega
varstva, otro{kega varstva in zdrastvenega varstva.

Dokler zakon ne dolo~i, kateri so posegi v prostor lo-
kalnega pomena, se {tejejo za take posege v prostor tisti, ki
so po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v
pristojnosti dosedanje ob~ine.

6. ~len
Organi ob~ine so:
– svet ob~ine,
– ‘upan,
– nadzorni odbor.
V okviru ob~inske uprave se lahko z aktom o organiza-

ciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave ustanovijo tudi
drugi organi.

7. ~len
Svet ob~ine je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini s pri-

stojnostjo, kot jo dolo~a zakon in ta statutarni sklep.
Poleg nalog, dolo~enih z zakonom, opravlja svet {e

naslednje naloge:
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih zavo-

dov ter javnih podjetij za opravljanje lokalnih gospodarskih
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
mesta glede organizacij iz prej{njih dveh alinei v skladu z
zakonom o gospodarskih javnih slu‘bah in zakonom o zavo-
dih;

– na osnovi razpisov podeljuje koncesije za izvedbo
storitvenih dejavnosti, za katere niso ustanovljene javne slu‘-
be, oziroma je racionalneje s koncesijo predati izvedbo del
zasebnim ali javnim podjetjem;

– razpisuje javna dela.
Razpisne pogoje dolo~a ob~inska uprava, sprejema pa

jih svet.
Izbor koncesionarja ali izvajalca na predlog ‘upana ali

tajnika sprejema svet.
Delo sveta ob~ine vodi predsednik sveta, ki ga izvoli

svet izmed svojih ~lanov.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vpra{anja njegove-

ga delovanja za~asni poslovnik, ki ga sprejme svet na prvi
seji.

Svet je konstituiran, ko sprejme za~asni poslovnik in
izvoli predsednika sveta.

8. ~len
Svet lahko imenuje komisije in druga za~asna ali stalna

delovna telesa za obravnavo posameznih vpra{anj, pripravo
aktov in drugih gradiv o katerih odlo~a svet. ^lani teh teles
so lahko tudi osebe, ki niso ~lani sveta.

Delovna telesa vodi ~lan sveta, ki ga imenuje svet.

9. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, dolo~enih z

zakonom, ima ‘upan {e naslednje pristojnosti:
– skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una in je zanj

odgovoren;
– odlo~a o uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve;
– skrbi za upravljanje z ob~inskim premo‘enjem.
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Pogodbo o oddaji ob~inskih prostorov v najem dr‘avi za
delovanje upravne enote lahko podpi{e ‘upan le s soglasjem
sveta.

10. ~len
Do sprejetja prora~una Ob~ine Vodice za leto 1995 se

financiranje ob~ine Vodice za~asno nadaljuje na podlagi pro-
ra~una ob~ine Ljubljana [i{ka in mesta Ljubljane za enake
naloge oziroma namene, kot v letu 1994.

S sredstvi na lo~enem ra~unu ob~ine razpolaga ‘upan.

11. ~len
Naloge ob~inske uprave v prehodnem obdobju oprav-

ljajo delavci dosedanje ob~ine Ljubljana [i{ka, ki na podlagi
zakona o financiranju ob~in ostanejo v delovnem razmerju v
novih ob~inah in jih ne bo prevzela dr‘ava.

Ob~inska uprava se v prehodnem obdobju organizira
kot upravni organ.

Ob~insko upravo praviloma vodi ‘upan, ki odgovarja za
delo uprave svetu.

Za vodenje ob~inske uprave lahko ‘upan pooblasti
tajnika, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet. Tajnik
odgovarja za delo celotne uprave ‘upanu in svetu.

12. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo zaposleni v

upravi, ki jih imenuje oziroma zaposli ‘upan v skladu z
za~asnim na~rtom delovnih mest.

Za~asni na~rt delovnih mest ob~inske uprave sprejme
svet na predlog ‘upana.

13. ~len
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti

odlo~a tajnik ob~ine, ki lahko za odlo~anje pooblasti zapo-
slenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje
za vodenje upravnega postopka in odlo~anje.

V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prenesene pri-
stojnosti odlo~a ‘upan, ki lahko za odlo~anje pooblasti zapo-
slenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje
za vodenje upravnega postopka in odlo~anje.

V upravnih stvareh na drugi stopnji iz izvirne pristoj-
nosti odlo~a ‘upan.

14. ~len
O izlo~itvi zaposlenega v odlo~anju v upravnih stvareh

v upravi odlo~a tajnik ob~ine.
O izlo~itvi tajnika ali predstojnika organa odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet, ki v tem primeru

tudi 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 jih je sprejela ob~ina

Ljubljana [i{ka in Skup{~ina mesta Ljubljane, ostanejo v
veljavi za obmo~je Ob~ine Vodice.

Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezni odlok ali
drug splo{ni akt, ki ga je sprejela Skup{~ina ob~ine Ljubljana
[i{ka ali Skup{~ina mesta Ljubljana.

16. ~len
Do sprejema statuta Ob~ine Vodice delujejo dosedanje

krajevne skupnosti na obmo~jih in s pristojnostmi, dolo~enimi
s statutom prej{nje ob~ine Ljubljana [i{ka.

Mandat teh krajevnih skupnosti se podalj{a do sprejema
statuta ob~ine.

V ~asu do sprejema statuta Ob~ine Vodice Krajevne
skupnosti Vodice in Bukovica–[inkov turn izvr{ujejo vse
pogodbene in finan~ne obveznosti s soglasjem ‘upana.

17. ~len
V skladu z drugim odstavkom 95. ~lena zakona o lokalni

samoupravi se vse za~ete nalo‘be iz sprejetih programov
ob~ine Ljubljana [i{ka in mesta Ljubljane, nadaljujejo.

18. ~len
Ta statutarni sklep je sprejet, ko ga z dvotretjinsko

ve~ino vseh ~lanov sprejme svet ob~ine.
Ta statutarni sklep velja do sprejema statuta ob~ine.

[t. 1-064-2/95
Vodice, dne 23. januarja 1995.

@upan Podpredsednik sveta
Anton Kokalj l. r. Friderik Pipan l. r.

VRHNIKA

534.

Na podlagi 39. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegih v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86) je
Skup{~ina ob~ine Vrhnika na 32. seji, dne 24. 11. 1994
sprejela

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 –

Borovnica

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto B 1 Borovnica, ki jih je izdelal PRIMIS, p.o. Vrhnika,
pod {t. proj. 15/93 v mesecu maju 1994.

2. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z

dolgoro~nim in dru‘benim planom ob~ine Vrhnika.
a) Grafi~ni del:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem

obmo~ju iz prostorskih sestavin dolgoro~nega in dru‘benega
plana ob~ine na topografskem na~rtu M 1:5000

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na
katasterskem na~rtu M 1:2500

b) Tekstualni del:
– obrazlo‘itev meril in pogojev za posege v prostor s

soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
– besedilo odloka.

3. ~len
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto B1 –

Borovica dolo~ajo merila in pogoje za posege v prostor na
obmo~jih urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostor-
skih izvedbenih na~rtov oziroma so le-ti ‘e izdelani in ve-
ljavni
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B1S/1 – Dol
B1S/2 – Dol (lokacijske smernice)
B1S/3 – Laze
B1S/4 – Laze (lokacijske smernice)
B1S/6 – Malence
B1S/5 – Skakalnica (lokacijske smernice)
B1S/7 – Malence (lakacijske smernice)
B1S/9
B1S/1o – Borovnica
B1S/11 – Jele
B1S/12 – Log
B1S/13 – Breg
B1S/14 – Pako
B1S/15 – Breg (lokacijske smernice)
B1P/1 – Dol
B1R/1
B1R/2
B1R/3 – UN pokopali{~e (Uradni list RS, {t. 11/93)
B1T/1 – Laze
B1T/2 – Borovnica
B1T/3 – Breg – Pako
B1K/1
B1K/2
B1K/3
in za obmo~ja, za katera je predvidena izdelava prostor-

skih izvedbenih na~rtova v naslednjih planskih obdobjih:
B1S/8 – Borovnica (UN)
B1S/15 – Breg (ZN)
B1P/1 – Fenolit (UN)
B1P/2 – Obrtna cona (ZN)
B1P/3 – LIKO I. (UN)
B1P/4 – LIKO II. (UN)
B1O/1 – Center (UN).

4. ~len
Meja obmo~ja planske celote B1.
Obmo~je se nahaja v k.o. Borovnica, Breg in Zabo~evo.
Potek meje je opisan z navajanjem parcelnih {tevilk in

meja mejnih parcel ali delov parcel, od za~ete to~ke v smeri
urinega kazalca.

K.o. Borovnica
Za~etek meje obmo~ja B1 je J to~ka, ki le‘i v prese~i{~u

J meje parc. {t. 3634 (pot) in katastrske meje med k.o.
Borovnica in k.o. Zabo~evo. Proti JZ poteka po mejah ali
delu mejnih parcel: 3636 (pot), 3369 /25 (Borovni{~ica) –
pre~ka, 234/1, 234/3, 3275 (pot) – po meji in pre~ka, 23/2,
21, 2o, 6, lo, 15, 13, 32, 1oo, 34, 41/3, 132, 83/3, 48, 53/1, 54/
1 – del, 116, 3274 (pot), 9o/1, 3274 (pot), (115, 116, 117,
118, 119, 12o, 121, 123) – del, 3588 (pot) – pre~ka in po
meji, 127, 132/1, 132/2, (136, 139-del), 143, 140, 139-del,
151/2, 151/1-del, 150-del, 149, 147, 3274 (pot) – pre~ka in
po meji, 2267/6, 2267/5, 2266/1, 2265/1/2, 227o/1, 2256/5,
41o, 2258/2, 2258/4, 2257/1, 2256/1, 2254/1, 2239/23,
2239/22, 2239/4 – del, 2252/4, 2251/1-del, 2242, 3625/1-del,
2239/1, 2222/4/2-del, 222o, 3632 (pot) – pre~ka in po meji,
2217-del, 22o8/1, 22o7/3, 22o1/1 – del, 3356/1 (pot) – po
meji in pre~ka, po meji 2187/1, 3285/1 (pot) – pre~ka in po
meji 2573/14 – del, 2147/3, 2o8o/2 (pot) – pre~ka in po meji
2126/3, 2126/8 (pot) – po meji 2151-del, in pre~kapot, 2157/
2, 2o8o/2 (pot) – pre~ka, 2155, .2156/1, 2156/4, 2o8o/2 (pot)
– pre~ka in po meji, 2126/6, 3286/3 (pot) – pre~ka, 2o96/3 –
del, 2o8o/2 (pot) – pre~ka, 3223/2-del, 3283/3 (pot) – pre~ka
in po meji 2o96/4, 3283/3 (pot) 3625 (trasa ‘elezn. proge) JZ
meja, 2o8o/1 (trasa ‘elez. proge) . JZ meja, 1912/2, 1915/1,
1879, 1875, 3287 (pot) – pre~ka in po meji, 3286/3 (pot) –
pre~ka po meji, 365o (cesta) – pre~ka, 3313/3 (pot) po meji in
pre~ka, 1850/2, 1857/2, 1858 – del, 186o – del, l86l, l789/2,

179o – del, l791 – del, l794 – del, 3288/3 (pot), 1768/3, 1769/
1, 3313/4 pot, 3625 (trasa ‘elezni{ke proge) po JZ meji in
pre~ka, 3312/2 (pot), 1641-1-del, 3312/2 (pot) po meji 1579/
6-del, 1601/1-del, 3292/1-(pot) po meji in pre~ka, 1600/1-
del, 3292/1 (pot) – po meji, 158o/2, 1585/1/2, – po meji,
1586 – po meji, 1584/1 – del, 1584/2, 1572/1 – del, 3292/2
(cesta) – po meji in pre~ka, 1375/9 – del, 3292/2 (cesta),
1375/12, 371, 576, 1375/1/3 – del, 1376/3, 1376/7 (pot),
3292/2 (cesta) – po meji in pre~ka, 1676/2/12/11/7, 1676/8/1
– del, 1676/5, 1676/4 – del, 1674 – del, 3292/2 (cesta) –
pre~ka in po meji 724/6, 3292/2 (cesta), 76o/1 – del, 3292/2
(cesta), 397, 721/8/7, 719/4/5 3358/2 (pot) – pre~ka in po
meji 719/2 – del, 728-del, 718-del, 719/19, 3358/2 (pot) –
pre~ka, 719/21, 7o9/3, 719/15, 719/18 (pot), 719/14, 721/3,
3292/2 (cesta), 366, 701-del, 7o4/1/1 – del, 7o2/1 – del, 7o2/
2/7, 3292/2 (cesta) 698, 691/2/1, 697/1, 3358/2 (pot) – pre~ka
in po meji, 494/1, 642/2/1, 3292/2 (cesta), 641/3, 639 – del,
378, 638 – del, 633/3/1, 632/1/2, 5oo, 629/1, 3641 (pot), 626/
3, 5o4, 624/2, 622/3, 655/5/6, 5o6, 622/2, 655/2, 654/2/3,
655/3/4, 662/4/3/1, 667/2 (pot), 68o – del, 364 – del, 681 –
del, 68o – del, 666, 68o – del, 737/2 – del, 737(1 (pot) –
pre~ka, 737/2 – del, 1773/1 (Borovni{~ica) – po osi oziroma
delu meje med k.o. Borovnica in Zabo~evo, 3369/26
(Borovni{~ica) – po osi, 744/1, 744/7/3– del, po meji med
k.o. Borovnica in k.o. Breg, 747/2, 744/8, 744/7 do meje k.o.
Breg kjer se nadaljuje po mejah ali delih parcel:

K.o. Breg
53o, 529/2/1, 789, (746/2, 528, 782/1, 78o, 78l, 782/1) –

del, 3369/26 (Borovni{~ice) po osi 793/5, 795/6/5/8/9, 829,
475/1, 683, 474, 42o, 421, 415 (pot) – pre~ka 419/6-del, 419/
7, 8o4/1 (pot), 418/1-del, 418/2, 809/1-(pot), 8o3 (pot) – po
meji in pre~ka, 8o8 (pot) , 356, 345 – del, 8o4 (pot), 278/3/2,
787 – del, 796 (pot) – pre~ka, 784 (pot) – po meji in pre~ka,
246 – del, 244, 8o4 (pot) – po meji in pre~ka, 257 – del, 26o,
261, 833 (trasa ‘elezni{ke proge) – pre~ka in poo njeni meji,
8o5 (pot) – pre~ka, 335 – del, 334, 333 – del, 825 – del, 331/
1, 9o8 (pot) – pre~ka, 329, 326/1, 329, 33o, 668 , 699, 67o –
del, 811 (pot), 81o (pot) – pre~ka in po meji 647, 646, 811
(pot) – po meji in pre~ka, 628, 611 – del, 627 – del, 825/1 –
pre~ka in po meji, 367, 369, 374, 375, 389 (pot) – pre~ka, 8o9
(pot) – po meji in pre~ka, 389, 339, 833 (trasa ‘elezni{ke
proge) – JV meja, 8o4/2 (pot), 399, 398, 397 – del, 392, 389
(pot) – po meji in pre~ka, 378, 377, 379, 442, 443/1 – del, 445
– del,473/1, 817 (pot), 825/1 – pre~ka in po JV meji, 825/9/8/
7, 825/1 – po meji in pre~ka, 825/2 – del, 552/2, 551, 835
(pot) – po meji in pre~ka, 56o/4/3/2, 558/2 – del, 538/1 – del,
558/3, in 557/1 do meje z k.o. Zabo~evo, kjer se nadaljuje po
mejah ali delih parcel:

K.o. Zabo~evo
1773/1 – pre~ka, 3628, 1852/2, 1854/2, 1855/4, 1856/2,

1857/2, 1858/2, 1752/1, 1689/2, 2o74 (pot) – pre~ka, 1689/1,
1689/2, 2o74 (pot) – po meji, 1752/1 (pot), 1773/1
(Borovni{~ica) – pre~ka, do meje z k.o. Zabo~evo, kjer se
nadaljuje po mejah ali delih parcel:

K.o. Zabo~evo
1773/1 (Borovni{~ica) – pre~ka, 3279/1 (cesta), 415,

6o4/3 – del, 3273/1 (cesta), .58o/1 – del, 58o/3, 586/5, 589/3,
589/12/11/8/6, 3278/2 (pot), 3369/29 (Borovni{~ica) – pre~ka,
1773/1, 1644/2 – del, 1644/1, 1646, 2o72 – pre~ka, 1674/2/1,
1673, 17o2, 17o1, 1698, 1697, 1694/1, 1693/2, 1888/4, 2o25
(pot), 177o (pot) – po meji in pre~ka,17o8/2, 1883/5/4 – del,
1883/6, 1883/1 – del, 1881/2 – del, 188o/2 – del, 188o/3,
2o73 (pot), 187o/1 – del, 1868/1, 1865/1 in 1862/1 do meje z
k.o. Breg, kjer se nadaljuje po mejah ali delih parcel:

K.o. Breg
(562/1– del, 563/1, 562/1) – del, 835 (pot) – pre~ka in

po meji, 562/2 do meje z k.o. Zabo~evo, kjer se nadaljuje po
mejah ali delih parcel:
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k.o. Zabo~evo
(1714/1/3/4/5/6/7/8) – del, 2o73 (pot), 1714/14 (pot),

17o5, 1669, 175o/2 (pot), 1664/2/3/4, 1749 (pot), 1618/2 –
del, 2o72 (‘elezni{ka postaja) – del, 1604, 1581/42 (pot) –
pre~ka in po meji, 1583-del, 1581/13-del, 1581/41 (pot),
1581/14 – del, 1581/16/18, 2o2, 1581/2o – del, 1581/4o (pot)
– pre~ka, 1581/21 – del, 1581/39 (pot) – pre~ka in po meji,
1581/35, 1991 (pot) – po meji in pre~ka, (157o, 1572)– del,
199o (pot), 1572/7, 3626 (trasa ‘elezni{ke proge) pre~ka in
po meji JZ in do za~ete to~ke tega opisa meje obmo~ja B 1.

II. SPLO[NA MERILA IN POGOJI

5. ~len
Splo{na merila in pogoji, ki so dolo~eni od 3 – 30. ~lena

odloka o splo{nih merilih in pogojih za ob~ino Vrhnika, ki so
ga sprejeli zbori ob~inske skup{~ine na 32. seji, dne
24.11.1994, veljajo za vsa obmo~ja urejanja v planski celoti
B1, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka
druga~e dolo~eno.

1. Obmo~je urejanja B1S/1
– glede vrste posegov v prostor, oblikovanja

novogradenj in drugih posegov v prostor, glede varovanja
naravne in kulturne dedi{~ine ter glede energetskega urejanja
v morfolo{kih enotah 2a/1, 2A/7 in 2a/2.

2. Obmo~je urejanja B1S/2
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine ter glede energetskega urejanja v mor-
folo{ki enoti 2A/13

3. Obmo~je urejanja B1S/3
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor, varovanja naravne in kulturne dedi{~ine in glede
energetskega urejanja v morfolo{ki enoti 2a/3

4. Obmo~je urejanja B1S/4
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine ter glede energetskega urejanja v
morfolo{ki enoti 2A/12

5. Obmo~je urejanja B1S/5
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti 2A/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{ki enoti 2a/4
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 2A/1 in 2A/4
6. Obmo~je urejanja B1S/6
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor, energetskega in vodovodnega urejanja v morfolo{ki
enoti 2a/9

7. Obmo~je urejanja B1S/7
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti 2A/8
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2a/lo in 2a/11
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 2A/8 in 2a/10
– glede energetskega in vodovodnega urejanja v vseh

morfolo{kih enotah
8. Obmo~je urejanja B1S/8
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine in glede energetskega urejanja v
morfolo{ki enoti 2A/2

9. Obmo~je urejan ja B1S/9
– glede energetskega in vodovodnega urejanja v

morfolo{ki enoti 2a/20
10. Obmo~je urejanja B1S/1o
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

1A/1, 2A/4, 2A/6, 1A/2, 2A/3, 2A/5, 2a/12, 3a/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2a/12, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 2a/5,
1A/1, 1A/2, 2A/6

– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v mor-
folo{kih enotah 2a/12, 2A/5, 1A/2, 2A/4, 2A/6, 2A/11 in 2a/5

11. Obmo~je urejanja B1S/11
– glede energetskega urejanja v morfolo{ki enoti 2a/19
12. Obmo~je urejanja B1S/12
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2a/7 in 2a/8
13. Obmo~je urejanja B1S/13
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2a/13, 2a/15, 2a/16 in 2D/1.
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 2D/1, 2a/13, 2a/16 in 2a/15
– glede energetskega urejanja v morfolo{kih enotah 2a/

14, 2a/13 in 2a/15
14. Obmo~je urejanja B1S/14
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti 2a/17
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2a/17 in 2a/18.
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{ki enoti 2a/18
15. Obmo~je urejanja B1S/15
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine in glede energetskega urejanja v
morfolo{ki enoti 2A/9.

16. Obmo~je urejanja B1P/1
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 6E/1.
17. Obmo~je urejanja B1P/2
– glede vrste posegov v prostor, varovanje naravne in

kulturne dedi{~ine in glede energetskega urejanja v
morfolo{ki enoti 6E/2.

18. Obmo~je urejanja B1P/3
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 6E/3.
19. Obmo~je urejanja B1P/4
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 6G/1.
20. Obmo~je urejanja B10/1
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

3a/1, 4A/1 in 4D/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{ki enoti 4D/1.
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 4D/1, 3a/1 in 4A/1
21. Obmo~je urejanja B1R/1
– glede oblikovanja novogradenj ter drugih posegov v

prostor ter varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v mor-
folo{ki enoti 8/1

22. Obmo~je urejanja B1R/3
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah 9/

1 in 9/2
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{ki enoti 9/1
23. Obmo~je urejanja B1T/1
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine in glede

vodovodnega urejanja
24. Obmo~je urejanja B1T/2
– glede oblikovanja novogradenj ter drugih posegov v

prostor in glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine
25. Obmo~je urejanja B1K/1, B1K/2 in B1K/3
– glede vrste posegov v prostor v vseh obmo~jih
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

obmo~ju B1K/3.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
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a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2a/2
– pomo‘ni objekti ne smejo segati v vizuelni prostor

najpomembnej{e prometnice
* morfolo{ka enota 2a/1 in 2A/7
– gradnja gospodarskih objektov ni mo‘na.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2a/1
– objekti ob cesti morajo imeti smer slemena obrnjeno

vzporedno s smerjo ceste
– naklon stre{in je lahko tudi 20-25 stopinj , kritina pa

je lahko sive barve
* morfolo{ka enota 2a/2
– smer slemena objektov naj bo vzporedna s plastnica-

mi terena
* morfolo{ka enota 2A/7
– smer slemena objektov naj bo v smeri S-J
– kolen~ni zid ni dovoljen
* morfolo{ki enoti 2a/2 in 2A/7
– maksimalna vi{ina objektov je P+1+M, pod pogo-

jem, da je kota pritli~ja v nivoju najni‘je kote terena ob
objektu, vi{ina eta‘e pa je najve~ 2.80 m

– gara‘e in pomo‘ni objekti kot samostojne enote so
dovoljeni le izjemoma, nikakor pa ne smejo segati v vizuelni
prostor glavne prometnice

* morfolo{ki enoti 2a/1 in 2A/7
– novih objektov ni dovoljeno locirati tako, da bi bile

~elne stene obrnjene proti barjanski ravnini.
c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2a/2
– lipe pri hi{ah Dol 3, Dol 16, Dol 21, Dol 35, Dol 22,

hrast pri hi{i Dol 22 in vrba ‘alujka pri hi{i Dol 21 varujemo
z varstvenim re‘imom za drevesa VRN E

– lesen okvir s kovinskim corpusom varujemo z VRU 2
– stavba Dol 35 varujemo z VRE 2
* morfolo{ke enote 2a/1, 2a/2, 2A/7
– arheolo{ko obmo~je Ljubljanskega barja varujemo z

VRA 3'
d) Energetsko urejanje
Predvideti je potrebno lokacijo za novo transformator-

sko postajo s priklju~nim prostozra~nim 20 KV vodom.

7. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/2, morfolo{ka enota 2A/13

veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Za navedeno obmo~je je predvidena izdelava lokacij-

skih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozida-
va ni mo‘na. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasje
zakonsko dolo~eni soglasodajalci.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– arheolo{ko obmo~je Ljubljanskega barja varujemo z

VRA 3'
– nekdanjo gostilno Dol 12 varujemo z VRE 2
c) Energetsko urejanje
Obmo~je bo napajano preko obstoje~e TP Dol in pred-

videne TP Dol – ~rpali{~e.

8. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/3 morfolo{ka enota 2a/3 ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– smer slemena strehe naj bo vzporedna s smerjo plast-

nic terena
– najvi{ja dovoljena vi{ina objektov je do vi{ine P+1+M

pod pogojem, da je kota pritli~ja v nivoju najni‘je kote terena
ob objektu

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– {iritev poselitve preko robu nezazidljivosti

ozna~enega v grafi~ni prilogi je potrebno v najve~ji mo‘ni
meri prepre~iti

c) Energetsko urejanje
Veljajo enaka dolo~ila kot za obmo~je urejanja B1S/2

opisana v prej{njem ~lenu tega odloka.

9. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/4 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smer-

nic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni mo‘na.
K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko
dolo~eni soglasodajalci.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– skupino {estih hrastov v Lazah varujemo z VRN J
c) Energetsko urejanje
– ob izdelavi lokacijskih smernic je potrebno predvi-

deti lokacijo nove TP in trase za 20 KV kabel.

10. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/5 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2A/1
– za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smer-

nic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni mo‘na.
K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko
dolo~eni soglasodajalci.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2a/4
– gara‘e in pomo‘ne objekte je mo‘no graditi kot sa-

mostojne objekte, le izjemoma
– najve~ja dovoljena vi{ina objektov je P+1+M, pod

pogojem, da je kota pritli~ja v nivoju najni‘je kote terena ob
objektu

c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2a/4
– lipo pred hi{o Miklav~eva 18 varujemo z VRN E
– parcela {t. 2080/1 spada v o‘je obmo~je, parcele {t.

2080/4/32/31/25/26/28 pa v {ir{e obmo~je tehni{kega
spomenika Borovni{ki viadukt (Uradni list RS, {t. 7/92)

* morfolo{ka enota 2A/1
– histori~no lokacijo samostanskih ribnikov pod Jele-

novim mostom varujemo z VRU 3
– parcela {t. 2080/1 spada v o‘je obmo~je parcele {t.

2080/15 pa v {ir{e obmo~je tehni{kega spomenika borovni{ki
viadukt (Ur list RS, {t. 7/92).

11. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/6, morfolo{ka enota 2a/9, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– smer slemena strehe objekta je praviloma vzporedno

s smerjo plastnic terena
– maksimalna dovoljena vi{ina objektov je P+1+M pod

pogojem, da je kota pritli~ja v nivoju najni‘je kote terena ob
objektu

– gara‘e in pomo‘ne objekte je izjemoma mo‘no gradi-
ti kot samostojne objekte

b) Energetsko urejenje
– za omenjeno obmo~je bo potrebno izdelati projekt za

novo transformatorsko postajo s priklju~nim 20 KV daljnovo-
dom ter nizkonapetostnim razvodom

c) Vodovodno urejanje
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– obmo~je se nahaja v visoki coni vodooskrbe iz
obstoje~ega vodnega vira Malenca, ki bo ob izgradnji vo-
dovoda za visoko cono Borovnica – Laze opu{~en.

12. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/7 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2A/8
– za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smer-

nic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni mo‘na.
K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko
dolo~eni soglasodajalci. Nadomestna gradnja je dovoljena le
na istem mestu in enakih gabaritov, kot je objekt, ki se
nadome{~a. Rekonstrukcije in adaptacije in teko~a
vzdr‘evalna dela so dovoljena pod pogojem, da se ne spre-
meni zunanji izgled objekta. Pri zamenjavi kritine je za novo
obvezno uporabiti rde~o kritino (opeko). Novogradnje
praviloma niso dovoljene.

Dovoljene so delne ru{itve objektov v smislu o~i{~enja
stavbnega fonda nefunkcionalnih in neestetskih sestavin.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 2a/1o in 2a/11
– smer slemena strehe objekta naj bo vzporedna s stru-

go potoka.
c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/8
– potok Grapa z mo~virnim travnikom ima funkcijo

ekolo{kega ravnote‘ja. Za vsak poseg je potrebno pridobiti
strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine.

* morfolo{ka enota 2a/10
– lokacijo kjer je bil odstranjen kri‘ s corpusom ob

cesti na Gri~ varujemo z VRU 3
d) Energetsko urejanje in vodovodno urejanje
Za obmo~je veljajo enaka dolo~ila kot za obmo~je ure-

janja B1S/6 v prej{njem ~lenu tega odloka.

13. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/8, morfolo{ka enota 2A/2 vel-

jajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega akta (UN), so

v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela, kmetij-
ska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja in-
frastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij. Pose-
gi ne smejo ovirati bodo~ega ureditvenega na~rta.

Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so
samo izjemoma, ~e tako oceni strokovna urbanisti~na presoja
pod pogojem, da poseg kasneje ne bo oviral izdelave in
izvedbe prostorskega izvedbenega na~rta

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– lesen kri‘ z lesenim corpusom na kri‘i{~u poti v Jele

varujemo z VRU 2
c) Energetsko urejanje
Veljajo enaka dolo~ila kot za obmo~je urejanja B1S/6 v

11. ~lenu tega odloka.

14. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/9, morfolo{ka enota 2a/20 vel-

jajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Energetsko urejanje
Veljajo enaka dolo~ila kot za obmo~je urejanja B1S/6,

opisano v 11. ~lenu tega odloka
b) Vodovodno urejanje
Obmo~je ima urejeno individualno vodooskrbo iz

obstoje~ih gravitacijskih virov, ki so bakteriolo{ko opore~ni.

Predviden je nov sekundarni vod napajan iz javnega vo-
dovodnega omre‘ja.

15. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/1o veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 1A/1
– nadzidava ni mo‘na, mo‘na je zamenjava stre{ne

konstrukcije z novo in menjavo kritine z ope~no, z naklonom
stre{in 25-35 stopinj

* morfolo{ki enoti 2A/4 in 2A/6
– pomo‘ni objekti ne smejo segati v vizuelni prostor

najpomembnej{e prometnice
* morfolo{ka enota 1A/2
– gradnja pomo‘nih in gospodarskih objektov ni do-

voljena
* morfolo{ke enote 1A/1, 1A/2, 2A/3, 2A/5, 2a/12
– gradnja gospodarskih objektov ni mo‘na
* morfolo{ka enota 2A/11
– za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smer-

nic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni mo‘na.
K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko
dolo~eni soglasodajalci.

* morfolo{ka enota 3a/1
– za obmo~je je predvidena izdelava LN. Do sprejetja

prostorskega izvedbenega akta (LN), so v obmo~ju dovoljena
samo teko~a vzdr‘evalna dela, kmetijska raba prostih povr{in,
urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omre‘ja za
potrebe sosednjih obmo~ij .... Posegi ne smejo ovirati
bodo~ega lokacijskega na~rta

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 2a/12 in 2A/3
– objekti ob cesti morajo imeti smer slemena paralelno

s smerjo ceste
* morfolo{ka enota 2a/5
– smer slemena objektov naj bo praviloma vzporedna s

smerjo plastnic terena
* morfolo{ka enota 2a/12, 2A/4 in 2A/6
– maksimalna vi{ina objektov ne sme presegati vi{ine

P+1+M pod pogojem, da je kota pritli~ja v nivoju najni‘je
kote terena ob objektu

* morfolo{ka enota 1A/1
– smer slemena strehe objektov naj bo v smeri S-J
* morfolo{ka enota 1A/2
– smer slemena strehe objekta naj bo vzporedna s smer-

jo ‘elezni{ke proge
* morfolo{ka enota 2A/6
– kolen~ni zid ni dovoljen
* morfolo{ki enoti 1A/1 in 1A/2
– gara‘e in pomo‘ne objekte je mo‘no graditi kot sa-

mostojne objekte le izjemoma
* morfolo{ki enoti 2A/4 in 2A/5
– smer slemena objektov naj bo pravokotno na smer

glavne ceste
c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ke enote 2a/12, 2A/5 in 1A/2
– vodotok Borovni{~ice varujemo z VRN M
* morfolo{ki enoti 1A/2, 2a/12
– vrbe ‘alujke ob Borovni{~ici (VRN J)
* morfolo{ka enota 2A/4
– lipo pred gostilno na Zalarjevi 1 varujemo z VRN E
* morfolo{ki enoti 2A/6 in 2A/11
– arheolo{ko obmo~je Ljubljanskega barja (VRA 3')
* morfolo{ka enota 2A/6
– lesen kri‘ z lesenim Corpusom na odcepu ceste

(VRU 2)
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– {iritev poselitve preko robu nezazidlivosti v grafi~ni
prilogi je potrebno v najve~ji mo‘ni meri prepre~iti

* morfolo{ka enota 2a/5
– enonadstropna stavba Ljubljanska c. 12 (VRE 2)
* morfolo{ka enota 2A/5
– parceli {t. 2080/1 in 2080/30 spadata v o‘je obmo~je,

parcele {t. 2080/16/17/11 pa v {ir{e obmo~je tehni{kega
spomenika borovni{ki viadukt (Uradni list RS, {t. 7/92).

16. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/11, morfolo{ka enota 2a/19,

veljajo naslednja merila in pogoji:
a) Energetsko urejanje
V obmo~ju je potrebno predvideti lokacijo nove trans-

formatorske postaje s priklju~nim 20 KV vodom.

17. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/12 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2a/7
– smer slemena strehe objektov naj bo vzporedno s

smerjo plastnic terena
* morfolo{ka enota 2a/8
– najvi{ja dovoljena vi{ina objektov je P+1+M pod

pogojem, da je kota pritli~ja v nivoju najni‘je kote terena ob
objektu

– objekti morajo biti locirani tako, da ~elna stena ob-
jektov ni obrnjena proti ravnini Ljubljanskega barja.

18. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/13 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2a/16
– objekti ob glavni cesti morajo imeti smer slemena

strehe objekta paralelno s smerjo ceste
– objektov ni dovoljeno locirati tako, da bi bile ~elne

stene obrnjene proti ravnini barja
* morfolo{ka enota 2a/15
– smer slemena strehe objektov je praviloma vzpored-

no s smerjo plastnic terena
– strehe pomo‘nih objektov in gara‘ kot samostojnih

objektov, morajo biti dvokapnice z ope~no kritino in naklo-
nom stre{in 38-40 stopinj

* morfolo{ki enoti 2a/16 in 2a/13
– max. dovoljena vi{ina objektov je P+1+M pod pogo-

jem, da je kota pritli~ja v nivoju najni‘je kote terena ob
objektu

* morfolo{ka enota 2a/13
– kolen~ni zid ni dovoljen
* morfolo{ka enota 2D/1
– lega novozgrajenega objekta mora biti usklajena s

tipi~no parcelno razdelitvijo, velikost objektov pa skladna z
razmerji obstoje~e zazidave. Upo{tevati je potrebno grad-
beno linijo, smeri slemena, material, barvo kritine, naklon
strehe ter razporeditev stavbnih odprtin obstoje~e zazidave.
Vi{ina objektov ne sme presegati vi{ine K+P+M, barva kri-
tine temna, naklon stre{in pa 4o stopinj. Oblika tlorisa mora
biti pravokotna.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2D/1
– cerkev sv. Nikolaja v Paku (VRU 1)
– lokacijo kjer je bila odstranjena zidana kapalica z

lesenim kipom sv. Nikolaja v Paku (VRU 3)
* morfolo{ki enoti 2a/13 in 2a/16
– arheolo{ko obmo~je Ljubljanskega barja (VRA 3')

* morfolo{ka enota 2a/16
– spominska plo{~a na hi{i {t. 20 v Bregu (VRZ 3)
* morfolo{ke enote 2a/13, 2a/15 in 2a/16
– {iritev poselitve preko robu nezazidljivosti

ozna~enega v grafi~nih prilogah je potrebno v najve~ji mo‘ni
meri prepre~iti

c) Energetsko urejanje
* morfolo{ke enote 2a/14, 2a/13 in 2a/15
– potrebno bo predvideti lokacijo za novo transforma-

torsko postajo s prikju~nim 20 KV vodom.

19. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/14 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2a/17
– gradnja gospodarskih objektov ni mo‘na
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2a/18
– objekti ob cesti morajo imeti smer slemena strehe

vzporedno s smerjo ceste
* morfolo{ka enota 2a/17
– smer slemena strehe objekta je praviloma vzporedna

s plastnicami terena
– gara‘a in prazne objekte je mo‘no graditi kot samo-

stojne objekte le izjemoma
* morfolo{ki enoti 2a/18 in 2a/17
– objektov ni dovoljeno locirati tako, da bi bili s svojo

~elno steno obrnjeni proti ravnini barja
c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2a/18
– arheolo{ko obmo~je Ljubljanskega barja (VRA 3').

20. ~len
V obmo~ju urejanja B1S/15, morfolo{ka enota 2A/9,

veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smer-

nic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni mo‘na.
K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko
dolo~eni soglasodajalci, prizadeti sosedi in krajevna skup-
nost

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/9
– arheolo{ko obmo~je Ljubljanskega barja (VRA 3')
c) Energetsko urejanje
Veljajo enaka dolo~ila kot za obmo~je urejanja B1S/13,

opisano v 18. ~lenu tega odloka.

21. ~len
V obmo~ju urejanja B1P/1, morfolo{ka enota 6E/1, vel-

jajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (UN),

so v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela, kmet-
ijska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij. Pose-
gi ne smejo ovirati bodo~ega ureditvenega na~rta.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– arheolo{ko obmo~je Ljubljanskega barja (VRA 3').

22. ~len
V obmo~ju urejanja B1P/2, morfolo{ka enota 6E/2 ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega akta (UN), so

v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela, kmetij-
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ska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja in-
frastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij. Pose-
gi ne smejo ovirati bodo~ega ureditvenega na~rta.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– arheolo{ko obmo~je Ljubljanskega barja (VRA 3')
– vodotok Borovni{~ica (VRN M)
c) Energetsko urejanje
Predvideti je novo transformatorsko postajo s priklju~-

nim 20 KV vodom.

23. ~len
V obmo~ju urejanja B1P/3, morfolo{ka enota 6E/3, vel-

jajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta /UN) so

v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela, kme-
tijska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij. Pose-
gi ne smejo ovirati bodo~ega ureditvenega na~rta.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– obmo~je arheolo{kih najdi{~ pod viaduktom v

Borovnici varujemo z VRA 3
– parceli {t. 2080/19/4 spadata v {ir{e obmo~je

tehni~nega spomenika borovni{ki viadukt (Uradni list RS, {t.
7/92).

24. ~len
V obmo~ju urejanja B1P/4, morfolo{ka enota 6G/1, vel-

jajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (UN) so

v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela, kme-
tijska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij. Pose-
gi ne smejo ovirati bodo~ega ureditvenega na~rta.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– lipov drevored na obeh bregovih Borovni{~ice varu-

jemo z VRN J
– vodotok Borovni{~ica (VRN M).

25. ~len
V obmo~ju urejanja B1O/1 veljajo naslednja merila in

pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ke enote 3a/1, 4A/1, 4D/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (UN),

so v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela, kme-
tijska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij. Pose-
gi ne smejo ovirati bodo~ega zazidalnega na~rta.

Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so
samo izjemoma, ~e tako oceni strokovna urbanisti~na presoja
pod pogojem, da poseg kasneje ne bo oviral izdelave in
izvedbe prostorskega izvedbenega na~rta.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 4D/1
– oblikovanje objektov v va{kem jedru mora slediti

vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti obmo~ja
ter biti prilagojeno okoli{kim objektom

c) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 4D/1
– pet lip ob cerkvi v Borovnici varujemo z VRN J
– dve lipi pred vhodom v cerkev in dve pacipresi ob

vhodu na vrt hi{e Borovnice {t. 26 varujemo z VRN E
– ‘upnijska cerkev sv. Marija v Borovnici (VRU 1)

– zidana kapela sv. Marjete nasproti ‘upni{~a v
Borovnici (VRU 2)

– kapela sv. Florjana na kri‘i{~u “na Vasi” (VRU 2)
– zidana kapela zaprtega tipa ob steni “Cukalove {tale”

(VRU 2)
– velika zidana kapela tur{ke M.B. v sredi{~u Borovnice

(VRU 2)
– objekt Zalarjeve 21 predviden za razglasitev za

etnolo{ki spomenik (VRE 2)
– me{~anski objekt Paplerjeva 26 (VRE 2)
– ohranjeni redki portali na objektih Paplerjeva 12, Za-

larjeva 28, Zalarjeva 18 in Zalarjeva 12 moramo v celoti
ohranjati

– fasadne ~lenitve in portale na objektih Paplerjeva 23,
Rimska 28, 34 in 25 prav tako v celoti ohranjamo

* morfolo{ki enoti 3a/1 in 4A/1
– arheolo{ko obmo~je pod viaduktom v Borovnici va-

rujemo z VRA 3
* morfolo{ka enota 4A/1
– ostanke nosilnega stebra borovni{kega viadukta z

opornim zidom in plo{~adjo razgla{en za tehni~ni spomenik
varujemo po dolo~ilih odloka o razglasitvi (Uradni list RS,
{t. 7/92) in VRZ 1. V o‘je obmo~je spomenike spada parcela
{t. 2080/8

– spomenik padlim va{~anom med I. svetovno vojno
(VRZ 1)

– spominska plo{~a na osnovni {oli Paplerjeva 15
(VRZ 3)

* morfolo{ka enota 3a/1
– parcela {t. 2080/5 spada v {ir{e obmo~je tehni{kega

spomenika borovni{ki viadukt (Uradni list RS, {t. 7/92).

26. ~len
V obmo~ju urejanja B1R/1, morfolo{ka enota 8/1, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– objekti za potrebe {portno-rekreacijske dejavnosti

morajo imeti podolgovati tloris. Maksimalna vi{ina objektov
je P+M, vi{ina kolen~nega zidu ne sme presegati 0.60. Streha
mora biti strma dvokapnica z ope~no kritino. Oprema prosto-
ra mora biti izdelana iz avtohtonih materialov.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– arheolo{ki kompleks Ljubljanskega barja (VRA 3').

27. ~len
V obmo~jih urejanja B1R/3 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 9/1
– obmo~je je namenjeno za pokopali{~e. Za {iritev

pokopali{~a je izdelan in veljaven ureditveni na~rt (Uradni
list RS, {t. 11/93).

Posegi morajo biti v skladu z veljavnim dokumentom.
* morfolo{ka enota 9/2
– obmo~je dolgoro~no varujemo za potrebe {iritve

pokopali{~a. Novogradnje in posegi, ki bi trajno spreminjali
namembnosti obmo~ja niso dovoljeni. Za {iritev pokopali{~a
se bo izdelal ureditveni na~rt

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 9/1
– lesen kri‘ z lesenim corpusom na pokopali{~u v

Borovnici (VRU 2)
– trije grobovi ‘rtvam vojne (VRZ 2 in VRZ 3).

28. ~len
V obmo~ju urejanja B1T/1, B1T/2 in B1T/3 veljajo

naslednja posebna merila in pogoji:
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a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* obmo~je urejanja B1T/2
– smeri slemen streh morajo biti vzporedna z ‘elezni{ko

progo
– naklon stre{in od 20 – 35 stopinj, kritina sive barve
– priporo~amo menjavo kritine z ope~no oziroma be-

tonsko temenj{ih barvnih odtenkov. Menjava naj se izvede
isto~asno na vseh objektih

– max. vi{ina objektov je P+2+M, pri tem kolen~ni zid
ne sme biti vi{ji od 0,80 m

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* obmo~je urejanja B1T/1
– obmo~je opu{~enih samostanskih ribnikov pod Jelen-

ovim mostom (VRU 3)
* obmo~je urejanja B1T/2
– vodotok Borovni{~ica (VRN M)
– obmo~je arheolo{kih najdi{~ pod borovni{kim via-

duktom (VRA 3)
– parcelo {t. 2080/3 je razgla{ena za {ir{e obmo~je

tehni{kega spomenika borovni{ki viadukt (Uradni list RS, {t.
7/92)

c) Vodovodno urejanje
– obmo~je urejanja B1T/5
– z vodo je mo‘no oskrbovati samo nizko cono do

vi{ine stare ‘elezni{ke postaje. Obstoje~i ‘elezni{ki objekti
imajo urejeno vodooskrbo z zbiranjem atmosferskih voda.

29. ~len
V obmo~ju urejanja B1K/1, B1K/2, B1K/3 in B1K/4

veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Dovoljeno je urediti {portno rekreacijske objekte in

naprave s soglasjem Odbora za kmetijstvo tako, da kmetijske
povr{ine niso bistveno okrnjene oz. oviran pristop do njih. V
omenjenih obmo~jih ni dovoljeno uporabljati gnojil in
{kropiv, ki bi negativno vplivala na zdravje ljudi v sosednjih
stanovanjskih obmo~jih.

b) Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* obmo~je urejanja B1K/3
– histori~na lokacija opu{~enih samostanskih ribnikov

pod Jelenovim mostom (VRU 3).

IV. KON^NE DOLO^BE

30. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled

ob~anom in ustanovam pri ob~inskem upravnem organu, pris-
tojnem za urejanje prostora in na sede‘u krajevne skupnosti.

31. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne in{pekcijske slu‘be.

32. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24. novembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine Vrhnika

Vinko Tom{i~ l. r.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

535.

Na podlagi 3. ~lena zakona o prilo‘nostnih kovancih
(Uradni list RS, {t. 7/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dolo~itvi dogodkov, ob katerih se v letu 1995 izdajajo

prilo‘nostni kovanci

1. ~len
Prilo‘nostni kovanci po zakonu o prilo‘nostnih kovan-

cih (Uradni list RS, {t. 7/93) se v letu 1995 izdajo ob nasled-
njih dogodkih:

– ob 50-letnici zmage nad nacizmom in fa{izmom,
– ob 100-letnici Alja‘evega stolpa,
– ob 50-letnici organizacije FAO.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-12/93-1/3-8
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

536.

Na podlagi 60. ~lena zakona o Agenciji Republike Slo-
venije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni
list RS, {t. 48/94), tretjega odstavka 1. ~lena zakona o orga-
nizaciji in delovnem podro~ju ministrstev (Uradni list RS, {t.
71/94) ter prvega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o obveznosti posredovanja statisti~nih podatkov

pla~ilnega prometa ter statisti~nih podatkov iz bilance
stanja in bilance uspeha Agenciji Republike Slovenije za

pla~ilni promet, nadziranje in informiranje

1. ~len
S to uredbo dolo~ene poro~evalske enote morajo posre-

dovati Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: Agencija) vse
zahtevane statisti~ne podatke, dolo~ene v tabelarni program-
ski preglednici in v obrazcih, ki so sestavni del te uredbe.

Obveznost posredovanja statisti~nih podatkov po tej ure-
dbi traja do uveljavitve nacionalnega programa statisti~nih
raziskovanj.

Poro~evalske enote so po tej uredbi organi in organiza-
cije, za katere je v tabelarni programski preglednici, ki je
sestavni del te uredbe, dolo~ena dol‘nost posredovanja
navedenih statisti~nih podatkov Agenciji.

Sestavni del te uredbe so tudi enotni obrazci za zbiranje
statisti~nih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha.
Statisti~ne podatke iz teh obrazcev morajo kot poro~evalske
enote za koledarsko leto Agenciji posredovati pravne osebe –
gospodarske dru‘be, gospodarske javne slu‘be in druge
pravne osebe, ki vodijo poslovne knjige in morajo sestavljati
letna poro~ila v skladu z zakonom.
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2. ~len
Poro~evalske enote iz prej{njega ~lena morajo sestav-

ljati in posredovati statisti~ne podatke Agenciji na na~in in v
rokih, dolo~enih v tabelarni programski preglednici, ki je
sestavni del te uredbe.

Poro~evalske enote morajo Agenciji posredovati
popolne in pravilne podatke brezpla~no, pravo~asno in na
predpisani na~in.

Poro~evalska dol‘nost poro~evalskih enot traja toliko
~asa dokler opravljajo opazovano dejavnost oziroma do
odprave obveznosti poro~anja Agenciji. Poro~evalske enote,
nad katerimi se za~ne postopek redne likvidacije ali ste~ajni
postopek ali pri katerih nastane statusna sprememba, morajo
Agenciji posredovati zahtevane podatke v 60 dneh od dneva,
ko pride do enega izmed navedenih dogodkov.

3. ~len
Dol‘nost posredovanja statisti~nih podatkov iz bilance

stanja in bilance uspeha po tej uredbi ne vpliva na dol‘nost in
na~in predlo‘itve ra~unovodskih izkazov po 70. ~lenu zako-
na o gospodarskih dru‘bah (Uradni list RS, {t. 30/93).

4. ~len
O izvr{itvi programa statisti~nih raziskovanj po tej ure-

dbi pripravi Agencija poro~ilo in ga predlo‘i Vladi Repub-
like Slovenije najmanj enkrat letno.

5. ~len
Z individualnimi statisti~nimi podatki mora Agencija

ravnati v skladu s predpisi o poslovni, uradni, voja{ki oziro-
ma dr‘avni tajnosti in jih sme zbirati, obdelovati, uporabljati
in posredovati samo za namene, dolo~ene z zakonom in to
uredbo. Individualni statisti~ni podatki so podatki, ki se na-
na{ajo na konkretno poro~evalsko enoto.

Ne glede na dolo~bo iz prej{njega odstavka sme Agen-
cija zbirati, obdelovati, uporabljati in drugim uporabnikom
posredovati individualne podatke tudi za druga~ne namene,
~e za tak{ne namene in uporabo dobi pisno privolitev
poro~evalske enote, na katero se individualni podatki na-
na{ajo.

Statisti~ne podatke iz prvega odstavka Agencija po-
sreduje organizaciji, ki opravlja naloge dr‘avne statistike za
statisti~ne in analitske namene. Drugim uporabnikom sme
Agencija posredovati statisti~ne podatke iz prvega odstavka
v skladu z 71. ~lenom zakona o gospodarskih dru‘bah, v
skladu z drugim predpisom oziroma v skladu s pisno privo-
litvijo poro~evalske enote, na katero se podatki nana{ajo.

Prepovedano je objavljanje zbranih podatkov v indivi-
dualni obliki.

6. ~len
Agencija mora zbrane individualne podatke zavarovati

v skladu z logi~no - tehni~nimi in organizacijskimi postopki
in ukrepi, s katerimi se prepre~uje uni~enje, izguba, ponare-
janje ali zloraba oziroma nepoobla{~ena uporaba zbranih
individualnih podatkov o poro~evalskih enotah.

7. ~len
Agencija hrani zbrane statisti~ne podatke o bilanci sta-

nja in bilanci uspeha do izpolnitve namena njihovega zbira-
nja in obdelave.

Po izpolnitvi namena iz prej{njega odstavka se zbrani
individualni podatki uni~ijo oziroma shranijo v obliki, ki ne
omogo~a ponovne identifikacije posamezne poro~evalske
enote, na katero se podatki nana{ajo.

8. ~len
Na obrazcih in drugih nosilcih za zbiranje statisti~nih

podatkov po tej uredbi mora biti navedeno naslednje:
– uradni naziv Agencije,
– naziv in vsebina konkretnega statisti~nega razisko-

vanja,
– pravna podlaga za izvajanja konkretnega statisti~nega

raziskovanja,
– navedba, da bo Agencija s podatki ravnala v skladu s

predpisi o varstvu statisti~ne zaupnosti oziroma tajnosti pre-
jetih individualnih podatkov.

9. ~len
Osebe, zaposlene v Agenciji, kakor tudi osebe, ki

ob~asno, na podlagi sklenjene pogodbe opravljajo dolo~ene
posle za Agencijo, pa pri svojem delu zvedo za vsebino
individualnih podatkov o poro~evalskih enotah, na katere se
podatki nana{ajo, morajo tak{ne podatke varovati kot uradno
tajnost v skladu z zakonom.

Dol‘nost varovanja uradne tajnosti iz prej{njega odstav-
ka traja tudi po prenehanju delovnega razmerja v Agenciji
oziroma po prenehanju opravljanja ob~asnih pogodbenih
poslov za Agencijo.

10. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek poro~evalsko enoto, ~e Agenciji ne posreduje
zahtevanih statisti~nih podatkov, dolo~enih v tabelarni pro-
gramski preglednici in v obrazcih, ki so sestavni del te ure-
dbe (1. ~len in prvi odstavek 2. ~lena).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek, tudi odgovorno osebo poro~evalske enote, ki
stori prekr{ek iz prej{njega odstavka.

11. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek poro~evalsko enoto, ~e Agenciji ne posreduje
popolnih in pravilnih podatkov brezpla~no, pravo~asno in na
predpisani na~in ves ~as, dokler traja poro~evalska dol‘nost
(drugi in tretji odstavek 2. ~lena).

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek tudi odgovorno osebo poro~evalske enote, ki
stori prekr{ek iz prej{njega odstavka.

12. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek Agencijo, ~e ravna v nasprotju s 4., 5., 6. in 7.
~lenom te uredbe.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek Agencijo, ~e podatke zbira na nosilcih v nasprot-
ju z 8. ~lenom te uredbe.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek tudi odgovorno osebo Agencije, ki stori prekr{ek
iz prej{njega odstavka.

13. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t: 050-04/95-2/1-8
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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537.

Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I), drugega odstav-
ka 1. ~lena zakona o posebni taksi na uvo‘eno blago (Uradni
list SFRJ, {t. 31/70) ter 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o pla~ilu posebne takse za uvo‘eno

blago v letu 1995

1. ~len
V 1. ~lenu uredbe o pla~ilu posebne takse za uvo‘eno

blago v letu 1995 (Uradni list RS, {t. 80/94 in 3/95) se za
tafifno {tevilko “0409.000 v drugih pakiranjih” ~rta
tarifna poimenovanje blaga stopnja
{tevilka

0701 Krompir, sve‘ ali ohlajen
0701.90 - drugi 50,0

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

nem listu Republike Slovenije.

[t: 424-05/93-3/7-8
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.

 Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

538.

Na podlagi sedmega odstavka 31. ~lena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, {t. 55/92, 7/93
in 31/93) in prvega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi

lastni{kih certifikatov

1. ~len
V uredbi o izdaji, razdelitvi in uporabi lastni{kih certi-

fikatov (Uradni list RS, {t. 40/93, 72/93, 17/94 in 47/94) se
tretji odstavek 7. ~lena spremeni tako, da se glasi:

“Imetnik certifikata lahko uporabi certifikat najkasneje
do 31.12.1995.”

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

nem listu Republike Slovenije.

[t: 440-11/93-8/5-8
Ljubljana, dne 9. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

539.

Na podlagi prvega odstavka 5. ~lena, v zvezi z drugim
odstavkom 11. ~lena zakona o pravni{kem dr‘avnem izpitu
(Uradni list RS, {t. 13/94 in 71/94) je Vlada Republike Slo-
venije sprejela

S K L E P
o dolo~itvi skupnega {tevila pripravni{kih mest na

posameznih sodi{~ih

I
Na posameznih vi{jih sodi{~ih se dolo~i naslednje {te-

vilo pripravni{kih mest za sodni{ke pripravnike na njihovem
obmo~ju in sicer na:

– Vi{jem sodi{~u v Celju skupno 21 pripravni{kih mest
od tega 14 mest za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje
na vi{jem sodi{~u in 7 mest za pripravnike, ki jim
izobra‘evanje zagotavlja delodajalec oziroma za volonterske
pripravnike;

– Vi{jem sodi{~u v Kopru skupno 45 pripravni{kih mest
od tega 30 mest za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje
na vi{jem sodi{~u in 15 mest za pripravnike, ki jim
izobra‘evanje zagotavlja delodajalec oziroma za volonterske
pripravnike;

– Vi{jem sodi{~u v Ljubljani skupno 117 pripravni{kih
mest od tega 78 mest za pripravnike, ki sklenejo delovno
razmerje na vi{jem sodi{~u in 39 mest za pripravnike, ki jim
izobra‘evanje zagotavlja delodajalec oziroma za volonterske
pripravnike;

– Vi{jem sodi{~u v Mariboru skupno 75 pripravni{kih
mest od tega 50 mest za pripravnike, ki sklenejo delovno
razmerje na vi{jem sodi{~u in 25 mest za pripravnike, ki jim
izobra‘evanje zagotavlja delodajalec oziroma za volonterske
pripravnike.

II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t: 110-03/95-1/1-8
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE

540.

Na podlagi 22. ~lena zakona o kreditnih poslih s tujino
(Uradni list RS, {t. 1/91-I) in 20. ~lena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slo-
venije

S K L E P
o uvedbi depozita za finan~ne kredite in depozite, najete

pri tujih osebah

1. Doma~a oseba je dol‘na vpla~ati na ra~un Banke
Slovenije tolarski depozit v naslednjih primerih:
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– ~e ~rpa sredstva iz kredita, najetega pri tuji osebi – za
del, ki ni namenjen za pla~ilo lastnega uvoza blaga ali storitev;

– ~e sprejme vezan ali nevezan tolarski ali devizni de-
pozit tuje banke ali finan~ne organizacije.

Obveznost iz prvega odstavka te to~ke se nana{a na
posle, sklenjene za dobo za 5 let, razen za revolving kredite,
za katere velja obveznost ne glede na rok, za katerega je bila
sklenjena pogodba.

Podalj{anje roka ‘e sklenjenega kreditnega posla po
uveljavitvi tega sklepa, se za obveznost vpla~ila tolarskega
depozita izena~i s sklenitvijo novega kreditnega posla.

2. Tolarski depozit v vi{ini 40% od zneska vsakega
~rpanja kredita iz prve alinee 1. to~ke, oziroma vsakega
sprejetega finan~nega depozita tuje banke oziroma finan~ne
organizacije po uveljavitvi tega sklepa, se vpla~a na ra~un
Banke Slovenije {t. 85000-82080.

Pri izra~unu vi{ine depozita se uporabi srednji te~aj
Banke Slovenije na dan vpla~ila tolarskega depozita.

3. Ob vpla~ilu tolarskega depozita je dol‘an zavezanec
za vpla~ilo tolarskega depozita dostaviti Banki Slovenije,
Oddelku za poslovanje s tujino, izjavo, ki vsebuje:

– navedbo osnove za vpla~ilo tolarskega depozita –
ustrezno alineo iz 1. to~ke tega sklepa;

– poobla{~eno banko, ki sodeluje v poslu iz 1. to~ke;
– znesek in datum vpla~anega tolarskega depozita;
– rok, za katerega je bil depozit vpla~an;
– {tevilko ‘iro ra~una doma~e osebe, na katerega bo

Banka Slovenije ob zapadlosti vrnila vpla~ani depozit;
– znesek osnove v originalni valuti, od katere je bil

depozit obra~unan;
– registrsko {tevilko kredita, ~e gre za primer iz prve

alinee 1. to~ke.
Vpla~ilo tolarskega depozita dokazuje doma~a oseba s

potrjeno kopijo pla~ilnega naloga oziroma naloga poobla{~eni
banki, da ustrezen del priliva preusmeri na ra~un Banke
Slovenije za vpla~ilo tolarskega depozita.

Dokazilo iz prej{njega odstavka prilo‘i doma~a oseba
nalogu za izpla~ilo tolarske protivrednosti priliva, ki ga
predlo‘i poobla{~eni banki v primerih iz prve alinee 1. to~ke,
oziroma izjavi iz prej{njega odstavka v primerih iz druge
alinee 1. to~ke. Poobla{~ena banka je dol‘na dokazila hraniti
skupaj z dokumentacijo o prilivu.

Poobla{~ena banka, ki v roku iz 24. ~lena zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, {t. 1/91-I in 71/93)

– ni prejela ustreznega podatka o osnovi priliva v skladu
z navodilom o na~inu opravljanja pla~ilnega prometa s tujino
(Uradni list RS, {t. 32/94, 39/94 in 83/94), oziroma

– ni prejela dokazila iz drugega odstavka te to~ke,
je dol‘na priliv vrniti v tujino.
4. Tolarski depozit iz 1. to~ke tega sklepa se ne obrestu-

je in se vrne ob poteku pogodbenega roka, veljavnega ob
registraciji kreditnega posla, oziroma ob vra~ilu sredstev tuji
osebi, ~e gre za tuj depozit.

5. Sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 9. februarja 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

Guverner

Popravek

V sklepu o vsebini in na~inu poro~anja Agenciji za trg
vrednostnih papirjev in obve{~anja javnosti o poslovanju
investicijskih skladov, objavljenem v Uradnem listu RS, {t.
5-390/95 z dne 27. I. 1995, je pomotoma izpadel obrazec
IS/M-3, ki ga objavljamo:

VSEBINA

DR@AVNI ZBOR

485. Nacionalni raziskovalni program 797
486. Odlo~itev Komisije dr‘avnega zbora za volitve,

imenovanja in administrativne zadeve 803

DR@AVNI SVET

487. Razre{itev in izvolitev ~lana Komisije po za-
konu o nezdru‘ljivosti opravljanja javne fun-
kcije s pridobitno dejavnostjo 803

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

488. Ukaz o imenovanju izrednega in poobla{~enega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Poljski 803

Stran
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

535. Uredba o dolo~itvi dogodkov, ob katerih se v
letu 1995 izdajajo prilo‘nostni kovanci 861

536. Uredba o obveznosti posredovanja statisti~nih
podatkov pla~ilnega prometa ter statisti~nih
podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha
Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni pro-
met, nadziranje in informiranje 861

537. Uredbo o spremembi uredbe o pla~ilu posebne
takse za uvo‘eno blago v letu 1995 873

538. Uredbo o spremembi uredbe o izdaji, razdelitvi
in uporabi lastni{kih certifikatov 873

489. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Helsingborgu 804

490. Sklep o postavitvi ~astnega konzula Republike
Slovenije v Helsingborgu 804

491. Sklep o slu‘beni izkaznici poobla{~enih urad-
nih oseb Slovenske obve{~evalno-varnostne
agencije 804

539. Sklep o dolo~itvi skupnega {tevila pripravni-
{kih mest na posameznih sodi{~ih 873

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI
IN ZAVODI

492. Odredba o kakovosti teko~ih goriv glede vseb-
nosti ‘vepla, svinca in benzena 805

493. Odredba o spremembi odredbe o {tevilu in
sede‘ih notarskih mest 808

494. Zneski povra~il, nadomestil in drugih pejem-
kov za zaposlene v republi{kih dr‘avnih orga-
nih 808

495. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za teleko-
munikacijsko opremo v ~etrtem trimese~ju leta
1994 809

USTAVNO SODI[^E SLOVENIJE

496. Odlo~ba o zavrnitvi pobude za oceno ustav-
nosti zakona o posebnem prometnem davku
od posebnih iger na sre~o 811

BANKA SLOVENIJE

540. Sklep o uvedbi depozita za finan~ne kredite in
depozite, najete pri tujih osebah 873

SODNI SVET

497. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra~il
sodnikom 812

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

498. Statutarni sklep Mestne ob~ine Ljublja-
na I. 812

499. Statutarni sklep Mestne ob~ine Ljublja-
na II. 813

500. Odlok o za~asnem financiranju nalog Mestne
ob~ine Ljubljana do sprejetja prora~una za
leto 1995 814

501. Statutarni sklep ob~ine ̂ ren{ovci 815
502. Poro~ilo o izidu volitev v ob~ini ^rna na Ko-

ro{kem 815
503. Odlok o pohvalah in grajah pri urejanju in

varovanju okolja (^rnomelj) 816

504. Odlok o @upan~i~evih priznanjih (^rnomelj) 816
505. Odlok o plaketah ob~ine ̂ rnomelj 817
506. Odlok o za~asni organizaciji in podro~jih dela

ob~inske uprave ob~ine ̂ rnomelj 817
507. Sklep o izvolitvi predsednika Ob~inskega sveta

ob~ine Gornja Radgona 819
508. Sklep o izvolitvi podpredsednika Ob~inskega

sveta ob~ine Gornja Radgona 819
509. Sklep o izvolitvi pod‘upana ob~ine Gornja

Radgona 819
510. Sklep o dolo~itvi vi{ine nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a za leto 1995 v ob~ini Gor-
nja Radgona 820

511. Razpis naknadnih volitev ‘upana ob~ine  Hrpe-
lje-Kozina 820

512. Odlok o za~asni organizaciji in delovnem pod-
ro~ju ob~inske uprave ob~ine Lenart 820

513. Odlok o ureditvenem na~rtu za obmo~je ure-
janja VR 7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 – Bo-
kalce (Vi~-Rudnik) 822

514. Sklep o uskladitvi vi{ine nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemlji{~a (Metlika) 829

515. Statutarni sklep ob~ine Mislinja 829
516. Statutarni sklep o za~asni statusni ureditvi

ob~ine Mozirje 832
517. Statutarni sklep ob~ine Murska Sobota 833
518. Statutarni sklep o organizaciji in delovnem

podro~ju uprave Mestne ob~ine Murska So-
bota 834

519. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za del obmo~ja KS
Gerderovci, za naselje Gederovci (Murska So-
bota) 835

520. Statutarni sklep ob~ine Odranci 836
521. Statutarni sklep ob~ine Rade~e 837
522. Statutarni sklep ob~ine Slovenska Bistrica 837
523. Statutarni sklep o za~asni organizaciji ob~inske

uprave (Slovenska Bistrica) 838
524. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za

ureditveno obmo~je naselja @i~e (Slovenske
Konjice) 838

525. Odlok o spremembi odloka o prora~unu ob~ine
[entjur pri Celju za leto 1994 844

526. Odlok o ureditvenem na~rtu za pokopali{~e v
[entjurju 844

527. Odlok o podelitvi koncesije za ureditev in
upravljanje {portnega parka ([entjur pri Ce-
lju) 847

528. Za~asni statutarni sklep ob~ine [entjur pri
Celju 849

529. Sklep o uvedbi samoprispevka ob~ine [kofja
Loka 850

530. Poro~ilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane
([kofja Loka) 851

531. Dogovor o ukinitvi samoprispevka ([marje pri
Jel{ah 851

532. Za~asni poslovnik ob~inskega sveta (Vodice) 852
533. Statutarni sklep ob~ine Vodice 853
534. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za

plansko celoto B1 – Borovnica (Vrhnika) 854
– Popravek sklepa o vsebini in na~inu poro~anja

Agenciji za trg vrednostnih papirjev in
obve{~anja javnosti o poslovanju investicijskih
skladov 874

Stran Stran
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KAZENSKI ZAKONIK
REPUBLIKE SLOVENIJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Ljuba Bavcona, prof. dr. Ivana Beleta, mag. Mitje Deisingerja, mag.
Draga Dem{arja, mag. Zvonka Fi{erja, Milana Kosterce, Pavla Martono{ija, prof. dr. Alenke [elih
in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Korenine slovenske teorije kazenskega prava segajo v 18. stoletje. Bogata zgodovina kazenskopravnih
znanosti pa je tudi omogo~ila, da je dr‘ava Slovenije v razmeroma kratkem ~asu po osamosvojitvi dobila
nov in popoln kazenski zakonik.

Kako je zasnovan zakonik, ki je za~el veljati 1. januarja 1995, kak{ne so njegove poglavitne re{itve, kaj je
kaznivo dejanje in kdo kazensko odgovarja, katera nova kazniva dejanja uvaja zakonik in kaj je malomar-
nostni delikt? Na ta in mnoga druga vpra{anja odgovarjajo avtorji uvodnih pojasnil, ki so tudi pripravili
delovno besedilo osnutka zakonika.

Knjigo zaklju~uje ob{irno stvarno kazalo, ~leni zakonika pa so navedeni ‘e tudi v vsebini, kar bo gotovo
olaj{alo iskanje posameznih zakonskih dolo~b.

Cena – bro{irano 2105 SIT (10270)
Cena – vezano 2835 SIT (10289)

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili sodnika Vrhovnega sodi{~a Republike Slovenije mag. [tefana Horvata in
stvarnim kazalom, ki ga je po stvarnem kazalu prof. dr. Petra Kobeta priredil in z novim zakonom
uskladil dr. Vid Jakulin

Uvodna pojasnila k prvemu slovenskemu zakonu o kazenskem postopku zelo sistemati~no odgovarjajo
na vpra{anje, kaj je novega in kaj spremenjenega v primerjavi z zakonom, ki je veljal do konca minulega
leta. Mag. [tefan Horvat, ki je sodeloval pri pripravi zakona, predvsem opozarja na nova temeljna na~ela,
na spremenjen procesni polo‘aj glavnih udele‘encev v postopku in {e posebej na novosti med potekom
postopka.

Zelo obse‘no stvarno kazalo pa bo olaj{alo spoznavanje zakonskih dolo~b tako tistim, ki jim je ta zakon
pomemben delovni priro~nik, kot vsem drugim, ki {ele za~enjajo spoznavati vsebino posameznih ~lenov.

Cena – bro{irano 1.995 SIT (10271)
Cena – vezano 2.520 SIT (10288)

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.

Izdaja ̂ asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna Tone Tom{i~ v Ljubljani – 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, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo
– telefaks 125 01 99, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo, naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18 – @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)


