[t. 28 – 26. V. 1995

URADNI LIST
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2005

REPUBLIKE SLOVENIJE
[tevilka 28

Ljubljana, petek 26. maja 1995

Cena 880 SIT

ISSN 1318-0576

Leto V

1288.

1289.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi carinskega zakona

UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o mati~nih
knjigah

Razgla{am zakon o spremembi carinskega zakona, ki ga
je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 11.
maja 1995.
[t. 012-01/95-39
Ljubljana, dne 19. maja 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI CARINSKEGA ZAKONA
1. ~len
V carinskem zakonu (Uradni list RS, {t. 1/95) se v
prvem odstavku 178. ~lena, drugem odstavku 181. ~lena,
prvem odstavku 182. ~lena, 183. ~lenu, 184. ~lenu, drugem
odstavku 186. ~lena, 188., 189. in 190. ~lenu datum “1. julij
1995” v razli~nih sklonih nadomesti z datumom “1. januar
1996” v ustreznih sklonih.
V prvem odstavku 178. ~lena, tretjem odstavku 179.
~lena in v 187. ~lenu se datum “31. december 1995” nadomesti z datumom “1. julij 1996”.
V drugem in tretjem odstavku 180. ~lena in drugem
odstavku 186. ~lena se datum “1. julija 1996” nadomesti z
datumom “1. januarja 1997”.
V prvem odstavku 181. ~lena se datum “1. julija 1997”
nadomesti z datumom “1. januarja 1998”.
V 185. ~lenu se datum “1. maj 1995” nadomesti z datumom “1. oktober 1995”.
2. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 437-01/94-7/6
Ljubljana, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Razgla{am zakon o dopolnitvi zakona o mati~nih knjigah, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji
dne 11. maja 1995.
[t. 012-01/95-40
Ljubljana, dne 19. maja 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O MATI^NIH
KNJIGAH
1. ~len
V zakonu o mati~nih knjigah (Uradni list SRS, {t. 16/74,
28/81 in 38/86) se za 19. ~lenom doda novo IV.a poglavje, ki
se glasi:
“IV.a POSEBNA UREDITEV VPISA V MATI^NO
KNJIGO UMRLIH
19.a ~len
Vpis smrti oseb, ki so ‘ivljenje izgubile neposredno po
koncu II. svetovne vojne in tudi posamezni primeri smrti teh
oseb, ki so ‘ivljenje izgubile med njo, in niso bile vpisane v
mati~no knjigo umrlih, se opravi na podlagi dolo~b tega
poglavja.
19.b ~len
Predlog za uvedbo postopka se vlo‘i pri upravni enoti
na katere obmo~ju se nahaja kraj, kjer je imela umrla oseba
zadnje stalno prebivali{~e, ~e tega ni mogo~e ugotoviti pa pri
upravni enoti v kateri je kraj rojstva umrle osebe.
Predlog za uvedbo postopka lahko vlo‘ijo sorodniki
umrle osebe v ravni in stranski ~rti brez omejitev, svojci po
sva{tvu in dr‘avni to‘ilec.
Predlagatelj postopka iz drugega odstavka tega ~lena
mora predlogu predlo‘iti dokaz, s katerim verjetno izka‘e, da
je oseba, katere vpis smrti zahteva v mati~no knjigo, umrla.
Kot dokaz iz prej{njega odstavka se {teje izjava stranke,
pisna izjava pri~e, ustna izjava pri~e, podana na zapisnik ter
listine ali druga dokazna sredstva.
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19.c ~len
^e to~nega datuma in kraja smrti ni mogo~e ugotoviti,
se lahko kot datum smrti vpi{e samo mesec ali leto smrti, ne
vpi{e pa se kraj smrti.
19.~ ~len
Vpis smrti v mati~no knjigo umrlih se izvr{i na podlagi
odlo~be, ki jo izda upravna enota.
Smrt se vpi{e v mati~no knjigo umrlih mati~nega obmo~ja, na katerem je kraj, kjer je imela umrla oseba zadnje
stalno prebivali{~e ali kjer je bila rojena.
Predlog za uvedbo postopka in izdana odlo~ba sta prosti
pla~ila upravne takse.
19.d ~len
^e se ugotovi, da je oseba, katere smrt je bila vpisana v
mati~no knjigo umrlih na podlagi dolo~b tega poglavja, ‘iva,
se izdana odlo~ba razglasi za ni~no.”
2. ~len
Predlog za uvedbo postopka iz 1. ~lena tega zakona se
vlo‘i v roku petih let od uveljavitve tega zakona.
3. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 213-12/90-3/3
Ljubljana, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1291.
Na podlagi 30. ~lena v zvezi z 28. ~lenom in prvim
odstavkom 29. ~lena zakona o poslancih (Uradni list RS, {t.
48/92) ter sedme alinee 132. ~lena poslovnika Dr‘avnega zbora (Uradni list RS, {t. 40/93 in 80/94) je Komisija Dr‘avnega
zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 145. seji dne 17. maja 1995 sprejela
SKLEP
o spremembi sklepa o drugih osebnih prejemkih in
povra~ilih poslancev Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije
I
V sklepu o drugih osebnih prejemkih in povra~ilih poslancev Dr‘avnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 8/93, 34/93 in 35/94) se besedilo to~ke I./1. spremeni
tako, da se glasi:
“Regresa za letni dopust, ki se izpla~a v dveh delih,
vsakokrat v vi{ini zneska izhodi{~ne pla~e za I. tarifni razred
za negospodarstvo.”
II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan, ko ga sprejme
Komisija Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve.
[t. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 17. maja 1995.
Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne
zadeve
Tone Anderli~ l. r.

1290.
Na podlagi {este alinee drugega odstavka 48., 172. in
325. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike
Slovenije na seji dne 17. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi pridru‘ene delegacije Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije v Severnoatlantski skup{~ini
V pridru‘eno delegacijo Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije v Severnoatlantski skup{~ini se izvolijo:
Jo‘e LENI^ – vodja,
Franc ^ERNELI^ – ~lan,
Tone PER[AK – ~lan.
[t. 007-04/93-1/15
Ljubljana, dne 17. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1292.
Na podlagi to~ke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in povra~ilih poslancev Dr‘avnega zbora Republike Slovenije, {t.
102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, {t. 8/93, 34/93,
35/94) in to~ke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih in povra~ilih delavcev slu‘b Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve objavlja
ZNESKE
drugih osebnih prejemkov in povra~il poslancev
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije in delavcev slu‘b
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije
Za mesec junij 1995 zna{ajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 32.490,50 SIT;
– za 20 let delovne dobe 48.735,75 SIT;
– za 30 let delovne dobe 64.981 SIT;
2. regres za prehrano med delom 10.126 SIT;
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3. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.762 SIT;
– 8 do 12 ur 2.531 SIT;
– nad 12 ur 5.062 SIT;
4. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe
kategorije do 4.424 SIT;
– brez ra~una 1.519 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 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 (15% cene bencina) 11 SIT;
7. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.226 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.276 SIT;
8. solidarnostna pomo~ v primeri smrti poslanca oziroma delavca slu‘b Dr‘avnega zbora ali o‘jega dru‘inskega
~lana, te‘je invalidnosti, dalj{e bolezni ter elementarne nesre~e ali po‘ara 64.981 SIT;
9. u~encem in {tudentom pripadajo za obvezno prakso
mese~ne nagrade:
– u~encem 6.683 SIT,
– {tudentom 13.684 SIT.
[t. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne
zadeve
Tone Anderli~ l. r.
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1294.
Na podlagi 29. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, {t. 32/93) in prvega odstavka 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi uredbe o prepovedi vo‘nje z vozili v
naravnem okolju
1. ~len
7. ~len uredbe o prepovedi vo‘nje z vozili v naravnem
okolju (Uradni list RS, {t. 16/95) se spremeni tako, da se
glasi:
’Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
samem, se kaznuje za prekr{ek fizi~na oseba, ~e:
1. vozi, ustavlja ali parkira kolo v nasprotju s prvim
odstavkom 1. ~lena te uredbe;
2. ustavlja ali parkira kolo v nasprotju z 2. ~lenom te
uredbe.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
samem, se kaznuje za prekr{ek fizi~na oseba, ~e:
1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v
nasprotju s prvim odstavkom 1. ~lena te uredbe;
2. ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju z 2. ~lenom te uredbe;
3. uporablja vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4.
~lenom te uredbe.
Poobla{~ene osebe iz 5. ~lena te uredbe izterjajo denarno kazen za prekr{ke, dolo~ene v prej{njih dveh odstavkih.’
2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 220-11/94-2/4-8
Ljubljana, dne 18. maja 1995.

1293.
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. ~lena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. ~lena zakona o odlikovanju ~astni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 24/92) izdajam
UKAZ
o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike
Slovenije
Za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije in za krepitev medsebojnega prijateljstva podeljujem
zlati ~astni znak svobode Republike Slovenije
Fra Andrewu W. N. BERTIEJU, princu in velikemu
mojstru Suverenega malte{kega vite{kega reda.
[t. 902-03/95-09
Ljubljana, dne 15. maja 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1295.
Na podlagi drugega odstavka 3. ~lena in 7. ~lena zakona
o finan~nih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, {t. 5/91) in v skladu z uredbo o
za~asnem financiranju potreb iz prora~una Republike Slovenije v prvem polletju 1995 (Uradni list RS, {t. 19/95) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi uredbe o uvedbi finan~nih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v
drugem trimese~ju leta 1995
1. ~len
Besedilo 2. to~ke 20. ~lena uredbe o uvedbi finan~nih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
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hrane v drugem trimese~ju leta 1995 (Uradni list RS, {t.
19/95) se nadomesti z naslednjim besedilom:
’Vi{ina izravnave stro{kov se prizna na podlagi izra~unane povpre~ne vi{ine uvoznih obremenitev pri pripravi blaga za izvoz in se izpla~uje na podlagi dokazil o izvr{enem
izvozu ter vi{ini, kot je dolo~eno s seznamom iz priloge, ki je
sestavni del uredbe in je objavljena skupaj z njo.’

Na podlagi drugega odstavka 22. ~lena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, {t. 13/93, 66/93
in 7/94) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na
141. seji dne 4. maja 1995 sprejela

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o kriterijih za izdajo dovoljenj za nalo‘be doma~ih
pravnih oseb v podjetja v tujini

[t. 402-03/93-3/16-8
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1296.

Na podlagi 1. in 4. to~ke 5. ~lena v zvezi s 1. ~lenom
zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in ‘ivil (Uradni list RS, {t. 29/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih
proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje posebna
dajatev
1. ~len
V 1. ~lenu uredbe o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih
proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje posebna dajatev
(Uradni list RS, {t. 45/93, 52/93, 54/93, 60/93, 6/94, 8/94, 14/
94, 23/94, 30/94, 35/94, 53/94, 54/94, 63/94, 68/94, 78/94,
10/95, 21/95) se ~rta besedilo:
’08.08
12,30

Jabolka, hru{ke in kutine, sve‘e:
0808.10 – Jabolka
ex. industrijska jabolka

08 08 10008
0,00.’

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 424-05/93-6/22-8
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1297.

1. Doma~a pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: podjetje), ki bo uporabila lastna sredstva za ustanovitev podjetja
v tujini, za nakup ali pove~anje ustanoviteljske vloge podjetja v tujini ter za vlaganje v tuja podjetja (v nadaljnjem besedilu: kapitalska nalo‘ba), mora pridobiti dovoljenje Ministrstva za finance.
Kot lastna sredstva iz prej{njega odstavka se {tejejo tudi
nalo‘be v nedenarni obliki (terjatve iz izvoza blaga in storitev,
pravice industrijske lastnine, avtorske pravice ipd.). Dovoljenje iz prvega odstavka mora pridobiti tudi podjetje, katerega
kapitalska nalo‘ba pomeni kritje izgube pravne osebe v tujini, v kateri je podjetje kapitalsko ‘e udele‘eno.
2. Ministrstvo za finance izda dovoljenje podjetju, ki:
– zaklju~i poslovno leto z dobi~kom,
– uporabi sredstva v mejah ~istega dobi~ka iz predlo‘ene
bilance uspeha,
– potrebno likvidnost za uresni~itev nalo‘be zagotavlja
z lastnimi sredstvi ali s kreditom.
Ministrstvo za finance izjemoma izda dovoljenje:
– podjetju, ki januarja in februarja teko~ega leta poda
vlogo za nalo‘bo v tujino na podlagi letnih revidiranih
ra~unovodskih izkazov oziroma letnih ra~unovodskih izkazov podjetja, ki po zakonu ni zavezano reviziji, iz predpreteklega leta, ~e ima le-ta {e neporabljen nerazporejen
dobi~ek predpreteklega leta, katerega namen porabe za kapitalsko nalo‘bo v tujino sprejme organ upravljanja;
– v teko~em letu podjetju, ki je po zakonu zavezano
reviziji in {e nima revidiranih letnih ra~unovodskih izkazov,
~e predlo‘i letne ra~unovodske izkaze preteklega leta, v katerih mora izkazovati dobi~ek in zadnje revidirane letne izkaze predpreteklega leta, kolikor ima {e neporabljen nerazporejen dobi~ek predpreteklega leta, katerega namen
porabe za kapitalsko nalo‘bo v tujino sprejme organ upravljanja.
3. Dovoljenja se ne izda podjetju, ki je v postopku
lastninjenja, dokler mu ni odobren program lastninskega preoblikovanja.
4. Ne glede na dolo~bo 3. to~ke tega sklepa se lahko
izjemoma izda dovoljenje podjetju v primeru, ko gre za ustanovitev ali soustanovitev podjetja na trgu posamezne tuje
dr‘ave, ~e je podjetje program lastninskega preoblikovanja
‘e predlo‘ilo Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, pa ta {e ni odobren, ter po predhodnem mnenju Ministrstva za notranje zadeve in predhodnega
mnenja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo. Dovoljenje se izda v skladu z drugo alineo
2. to~ke tega sklepa, ter najve~ za znesek v vi{ini, ki predstavlja minimalni kapital, potreben za ustanovitev dolo~ene
oblike podjetja v zadevni dr‘avi.
5. Podjetje v vlogi za izdajo dovoljenja iz 1. to~ke
navede: firmo, sede‘ in organizacijsko obliko podjetja v tujini, njegovo dejavnost, znesek in dele‘ ustanovnega kapitala
oziroma vlo‘ka doma~ega podjetja; imena ustanoviteljev podjetja v tujini; imena odgovornih oseb doma~ega podjetja in
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podjetja v tujini; vir, iz katerega podjetje financira nalo‘bo.
V primeru nakupa delnic tujega podjetja z velikim {tevilom
ustanoviteljev, njihovo navajanje ni potrebno.
Podjetje k vlogi za izdajo dovoljenja predlo‘i naslednje
dokumente:
– zadnje revidirane letne ra~unovodske izkaze, oziroma
letne ra~unovodske izkaze, ~e podjetje po zakonu ni zavezano reviziji,
– potrdilo dav~nega organa, da nima na dan pred vlo‘itvijo zahtevka dospelih in neporavnanih davkov in prispevkov,
– potrdilo carinskega organa, da nima na dan pred vlo‘itvijo zahtevka dospelih in neporavnanih carinskih obveznosti,
– fotokopijo vpisa v sodni register,
– sklep organa upravljanja o razdelitvi ~istega dobi~ka
iz predlo‘ene bilance uspeha in sklep o nalo‘bi v tujino,
– kopijo obvestila o razvrstitvi po dejavnostih, ki ga
izda Zavod Republike Slovenije za statistiko.
Ministrstvo za finance po potrebi lahko zahteva dodatno
dokumentacijo.
6. Podjetje mora v {estih mesecih od izdaje odlo~be
Ministrstvu za finance predlo‘iti dokaz iz tujine o realizirani
nalo‘bi (vpis v register, pogodbo o ustanovitvi oziroma odkupu dele‘a ali nakupu delnic).
7. Podjetje mora sporo~iti Ministrstvu za finance vsako
spremembo lastni{tva.
8. Z dnem, ko za~ne veljati ta sklep, preneha veljati
sklep o kriterijih za izdajo dovoljenj za nalo‘be doma~ih
pravnih oseb v podjetja v tujini (Uradni list RS, {t. 33/93,
56/93, 62/93 in 47/94).
9. Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 430-09/93-4/8-8
Ljubljana, dne 4. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1298.
Na podlagi 98. ~lena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, {t. 54/92) in 37. ~lena zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list RS, {t. 26/
94) je Vlada Republike Slovenije na 143. seji 18. maja 1995
sprejela
SKLEP
o povi{anju rejnin
I
Rejnine se s 1. aprilom 1995 povi{ajo za 2,3 %, tako da
zna{ajo:
1. Materialni stro{ki za rejenca:
starost otroka

mese~na vi{ina rejnine v SIT

– do 12 mesecev
– od 1-7 let (pred{olski)
– od 7-14 let ({oloobvezen)
– nad 14 let

24.047,00
18.498,00
22.197,00
27.746,00
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2. Pla~ilo za delo rejnice za nemotenega otroka zna{a
10.754,00 SIT mese~no.
II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 554-02/93-3/5-8
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1299.
Na podlagi 17. ~lena zakona o dr‘avnem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94) in tretjega odstavka 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada
Republike Slovenije na 142. seji 11. maja 1995 izdala
ODLO^BE
o imenovanjih dr‘avnih to‘ilcev
1. Boris [ETINA je imenovan za vrhovnega dr‘avnega
to‘ilca na Dr‘avnem to‘ilstvu Republike Slovenije.
2. Katja URBANIJA KOLENC je imenovana za vi{jo
dr‘avno to‘ilko na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
3. Miran @ELEZNIK je imenovan za okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
4. mag. Mira POLUTNIK [PRINGER je imenovana za
okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v
Ljubljani.
5. Jo‘ica BOLJTE BRUS je imenovana za okro‘no
dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
6. Barbara BREZIGAR je imenovana za okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
7. Tatjana DEV^I^ SVETEK je imenovana za okro‘no
dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
8. Gorazd FI[ER je imenovan za okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
9. Nastja FRANKO je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
10. Vlasta NUSSDORFER STANI^ je imenovana za
okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v
Ljubljani.
11. Matej PETERCA je imenovan za okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
12. Erika PANJTAR PODREKAR je imenovana za
okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v
Ljubljani.
13. Stanislav SO^AN je imenovan za okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
14. Janez [INKOVEC je imenovan za okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
15. Bojan [OBAR je imenovan za okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
16. Branka ZOBEC HRASTAR je imenovana za okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.
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17. Franc LENGAR je imenovan za vi{jega dr‘avnega
to‘ilca na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.
18. Metka JUG je imenovana za okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.
19. Janu{a KU[AR ROTMAN je imenovana za okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.
20. Otmar ZAPLETAL je imenovan za okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.
21. Franc HOVNIK je imenovan za vi{jega dr‘avnega
to‘ilca na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.
22. Darko KE@MAN je imenovan za okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.
23. Marjeta KRE^A je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.
24. Marinka ^AK[ je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.
25. Jo‘e MANFREDA je imenovan za okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.
26. Primo‘ TREBE@NIK je imenovan za okro‘nega
dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru.
27. Irena KUZMA je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kranju.
28. Karel VOGRIN^I^ je imenovan za okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Murski
Soboti.
29. Mal~i GABRIJEL^I^ je imenovana za okro‘no
dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Novi
Gorici.
30. Branka OVEN je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Novi Gorici.
[t. 111-04/94-2
[t. 111-04/94-4
Ljubljana, dne 11. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1300.
Na podlagi 8. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 24. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
ODREDBO
o dolo~itvi cen belega kristalnega sladkorja iz
republi{kih blagovnih rezerv
1. ~len
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve zara~unava beli kristalni sladkor iz republi{kih blagovnih rezerv za nadaljnjo predelavo in prodajo po ceni 92 SIT/kg.
2. ~len
Cene iz 1. ~lena te odredbe veljajo za prodajo belega
kristalnega sladkorja, pakiranega v 50 kg embala‘i “fco republi{ke blagovne rezerve”.
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3. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o
dolo~itvi cen rafiniranega sladkorja iz republi{kih blagovnih
rezerv (Uradni list RS, {t. 38/94, 48/94 in 52/94).
4. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 383-04-001/95-04/24
Ljubljana, dne 19. maja 1995.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
Janko De‘elak l. r.

1301.
Na podlagi 108. ~lena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, {t. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list
RS, {t. 1/91-I) v zvezi s prvim odstavkom 101. ~lena zakona
o upravi (Uradni list RS, {t. 67/94) izdaja minister za notranje zadeve
ODREDBO
o vi{ini stro{kov vozni{kega izpita, preizkusa znanja
predpisov o varnosti cestnega prometa in preverjanja
vozni{kega znanja
I
Stro{ki vozni{kega izpita, preizkusa znanja predpisov o
varnosti cestnega prometa in preverjanja vozni{kega znanja
(v nadaljnjem besedilu: vozni{ki izpit) zna{ajo:
SIT
1. Teoreti~ni del vozni{kega izpita:
– za kategorije A, B, C, D, E in F
2.500
– za kategoriji G in H
1.200
2. Prakti~ni del vozni{kega izpita:
– za kategorije A, F, G, H
1.800
– za kategorijo B
2.800
– za kategoriji C, E
4.200
– za kategorijo D
9.000
– za kategorijo B (tretji~ in ve~)
5.600
Stro{ke vozni{kega izpita pla~a kandidat za vsako kategorijo, za katero opravlja vozni{ki izpit, posebej.
II
Stro{ki vozni{kega izpita zajemajo vse materialne in
druge stro{ke ter davek od prometa storitev.
III
Stro{ke vozni{kega izpita mora kandidat nakazati po
splo{ni polo‘nici na prehodni ra~un 845 upravne enote, pri
kateri se priglasi za izpit, upravna enota pa prenaka‘e sredstva na vpla~ilni ra~un {t. 50100-840-061-6116.
Dokazilo o vpla~ilu mora kandidat za voznika pokazati
pred opravljanjem vozni{kega izpita.
IV
Z dnem, ko za~ne veljati ta odredba, prenehajo veljati
sklepi izvr{nih svetov skup{~in ob~in v Republiki Sloveniji o
dolo~itvi vi{ine stro{kov vozni{kega izpita, preizkusa znanja
predpisov o varnosti cestnega prometa in preverjanja vozni{kega znanja.
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V
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 0013/5-226/19-95
Ljubljana, dne 22. aprila 1995.
Andrej [ter l. r.
Minister
za notranje zadeve
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1303.
Na podlagi 135. in 553. ~lena zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, {t. 63/94) ter 103. in 105. ~lena
kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS,
{t. 63/94) izdaja ministrica za pravosodje
PRAVILNIK
o kazenski evidenci in o evidenci izre~enih vzgojnih
ukrepov
I. SPLO[NE DOLO^BE

1302.
Na podlagi 6. ~lena zakona o strukturi nekaterih nalo‘b
dolo~enih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij (Uradni list RS, {t. 71/93) ter 99. ~lena zakona o upravi
(Uradni list RS, {t. 67/94) izdaja minister za finance
ODREDBO
o spremembi odredbe o podatkih in poro~ilih, ki jih
morajo Ministrstvu za finance sporo~ati dolo~eni javni
zavodi, skladi in zavarovalne organizacije
1. ~len
V navodilu za izpolnjevanje postavk v obrazcu {tevilka
2, ki je sestavni del odredbe o podatkih in poro~ilih, ki jih
morajo Ministrstvu za finance sporo~ati dolo~eni javni zavodi, skladi in zavarovalne organizacije (Uradni list RS, {t.
2/94), se 1. to~ka spremeni, tako da se glasi:
“1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
celotno poslovanje:
– pod zaporedno {tevilko 3. preglednice 1 – obvezni
rezervni sklad po stanju na dan 1. 1. teko~ega leta (OBVEZNI REZERVNI SKLAD)
– pod zaporedno {tevilko 4. preglednice – rezervni sklad
po stanju na dan poro~ila = rezervni sklad na dan 1. 1.
teko~ega leta + izvirni prilivi od 1. 1. teko~ega leta do dneva,
na katerega se poro~ilo nana{a – izvirni odlivi od 1. 1. teko~ega leta do dneva, na katerega se poro~ilo nana{a; med
izvirne prilive in odlive se {tejejo prilivi in odlivi iz naslova
finan~nih transakcij, kot so: nakazila in vra~ila kreditov,
depozitov, avansov, nakupi in prodaje vrednostnih papirjev
in terminski posli (REZERVNI SKLAD)
– pod zaporedno {tevilko 1. preglednice 2 – odstotni
dele‘ nalo‘b v vrednostne papirje Republike Slovenije v
rezervnem skladu (R. VRED. PAP./REZ. SKL.)
– pod zaporedno {tevilko 2. preglednice 2 – razlika med
odstotnim dele‘em nalo‘b v vrednostne papirje Republike
Slovenije v rezervnem skladu in zakonsko dolo~enim odstotnim dele‘em (RAZLIKA V % TO^KAH).”
2. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 401-23/95
Ljubljana, dne 8. maja 1995.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

1. ~len
Kazensko evidenco in evidenco izre~enih vzgojnih ukrepov vodi Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. ~len
Kazenska evidenca se vodi za vse osebe, obsojene za
kazniva dejanja, storjena v Republiki Sloveniji, in za osebe,
ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja sodi{~a, ~e so bile
njihove sodbe poslane dr‘avnim organom Republike Slovenije.
Kazenska evidenca obsega: osebne podatke o storilcih
kaznivih dejanj; podatke o izre~enih kaznih, varnostnih ukrepih, pogojnih obsodbah, sodnih opominih in obsodbah, s
katerimi je bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi
kazenska evidenca, opro{~ena kazen, ter o njihovih pravnih
posledicah; poznej{e spremembe o obsodbah, ki so bile vpisane v kazensko evidenco, kakor tudi podatke o izvr{eni
kazni in o razveljavitvi vpisa neupravi~ene obsodbe.
3. ~len
Evidenca izre~enih vzgojnih ukrepov se vodi za vse
mladoletne in mlaj{e polnoletne storilce kaznivih dejanj, ki
so bila storjena v Republiki Sloveniji, in za tiste osebe, ki jim
je vzgojni ukrep izreklo tuje sodi{~e, ~e so bile njihove sodbe
poslane dr‘avnim organom Republike Slovenije.
Evidenca izre~enih vzgojnih ukrepov obsega: osebne
podatke o mladoletniku oziroma mlaj{em polnoletniku, podatke o izre~enih vzgojnih ukrepih ter podatke o izvr{enih
vzgojnih ukrepih oziroma druge podatke, ki se nana{ajo na
izvr{evanje vzgojnih ukrepov.
II. VODENJE EVIDENCE
4. ~len
Kazenska evidenca in evidenca izre~enih vzgojnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: evidenca) se vodi po sistemu
kartoteke, lahko pa se vodi tudi po sistemu elektronske obdelave podatkov.
Dolo~be o vodenju evidence se smiselno uporabljajo
tudi, ~e se evidenca vodi po sistemu elektronske obdelave
podatkov.
5. ~len
Evidenca po tem pravilniku se za vsako osebo vodi na
kartonu, na katerega se vpi{ejo naslednji podatki:
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1. priimek in ime, za poro~ene ‘enske tudi dekli{ki priimek, vzdevek in morebitno la‘no ime, datum rojstva, priimek in ime star{ev ter dekli{ki priimek matere;
2. mati~na {tevilka;
3. kraj, ob~ina in upravna enota, v kateri je rojen, za
obsojenca, rojenega v tujini pa tudi dr‘ava;
4. dr‘avljanstvo;
5. poklic;
6. stalno oziroma za~asno prebivali{~e z navedbo naslova stanovanja ob izreku sodbe;
7. naziv in naslov sodi{~a, za tuje sodi{~e pa ime dr‘ave; {tevilka in datum odlo~be sodi{~a prve stopnje, ki je
postala pravnomo~na, oziroma odlo~be vi{jega sodi{~a, ~e je
bila z njo spremenjena odlo~ba sodi{~a prve stopnje;
8. zakonsko ime kaznivega dejanja z navedbo odstavka
in ~lena zakona, ki je bil uporabljen;
9. vrsta kazni oziroma vzgojnega ukrepa in varnostnega
ukrepa, ki se vpisuje v evidenco, z navedbo trajanja izre~ene
kazenske sankcije;
10. vse spremembe v zvezi z vpisanimi podatki z navedbo organa, ki je izdal odlo~bo, in podatki o njej.
6. ~len
Poleg podatkov iz prej{njega ~lena vsebuje evidenca
tudi razpolo‘ljive podatke o kaznih in vzgojnih ukrepih, ki so
jih izrekla dr‘avljanom Republike Slovenije in tujcem, ki
stalno ‘ivijo v Republiki Sloveniji, tuja sodi{~a.
^e se priimek in ime osebe, ki se vpi{eta v evidenco,
izgovarjata druga~e, kot se pi{eta, in je njuna izgovarjava
znana, je treba voditi {e poseben karton po izgovarjavi (foneti~ni), na katerem je treba ozna~iti njegovo zvezo s kartonom,
na katerem je vpisano osebno ime tako, kot se pi{e.

III. VPIS PODATKOV V EVIDENCO
7. ~len
Vpis podatkov v evidenco se opravi na podlagi podatkov iz pravnomo~nih sodnih odlo~b in drugih aktov.
Podatki se v karton vpisujejo s pisalnim strojem.
8. ~len
V primeru elektronskega vodenja evidence, se vzporedno vodita dve rezervni kopiji, od katerih mora biti ena shranjena na prenosnem magnetnem mediju in ustrezno zavarovana. Vodenje vzporednih kopij se mora opraviti najmanj
enkrat dnevno.
9. ~len
Ministrstvu po{iljajo podatke, ki se vpisujejo v evidenco:
1. podatke o zakonskem imenu kaznivega dejanja z navedbo odstavka in ~lena zakona, ki je bil uporabljen, o vrsti
in vi{ini kazni ter vrsti varnostnega ukrepa oziroma o vrsti in
trajanju vzgojnega ukrepa iz vsake posamezne pravnomo~ne
sodbe, kakor tudi vse spremembe v zvezi z omenjenimi podatki – sodi{~e, ki je sodilo na prvi stopnji;
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2. podatke o pomilostitvi – sodi{~e, ki mu je pristojni
organ poslal odlo~bo o pomilostitvi;
3. podatke iz pravnomo~nih obsodilnih sodb, ki so jih
izrekla tuja sodi{~a – organ, ki je prejel omenjene podatke od
tujega organa, v slovenskem jeziku;
4. podatke o vsaki izvr{itvi kazni oziroma vzgojnega
ukrepa – organ, pristojen za izvr{itev kazni oziroma vzgojnega ukrepa;
5. podatke o ustavitvi postopka izvr{itve kazni oziroma
vzgojnega ukrepa – pristojno sodi{~e.
Sodi{~e oziroma organ iz prej{njega odstavka tega ~lena mora poslati podatke, ki se vpisujejo v evidenco, ministrstvu v petnajstih dneh od dneva, ko je nastalo dejstvo, ki ga je
treba vpisati, oziroma od dneva, ko je bil obve{~en o obstoju
takega dejstva.
Podatki iz prvega odstavka tega ~lena se po{iljajo na
obrazcu {t. 1, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je
njegov sestavni del.

IV. IZBRIS OBSODBE IZ EVIDENCE
10. ~len
Ministrstvo opravi izbris obsodbe iz evidence na podlagi odlo~be o izbrisu obsodbe iz evidence oziroma pravnomo~ne sodne odlo~be o izbrisu obsodbe ali na podlagi odloka
organa, pristojnega za pomilostitev, s katerim se nalaga njen
izbris, ali na podlagi amnestije.
11. ~len
Za izbris obsodbe iz evidence po{lje ministrstvu:
1. pravnomo~ni sodni sklep o izbrisu pogojne obsodbe iz evidence oziroma pravnomo~no sodno odlo~bo
o izbrisu obsodbe iz evidence na obsojen~evo pro{njo –
sodi{~e, ki je izdalo tak{en sklep oziroma tak{no odlo~bo;
2. odlo~bo o pomilostitvi, s katero se nalaga izbris obsodbe – sodi{~e, ki mu je pristojni organ poslal tak{no odlo~bo.
12. ~len
Ministrstvo uradno preverja v evidenci, ali so potekli v
zakonu predpisani roki za izbris posamezne obsodbe iz evidence.
Ministrstvo vodi rokovnik s podatki o obsodbah, ki se
izbri{ejo iz evidence na podlagi 103. ~lena kazenskega zakonika Republike Slovenije.
Ministrstvo obvesti o poteku roka za izbris obsodbe
organ, ki je pristojen izdati odlo~bo o izbrisu obsodbe.
V obvestilu iz tretjega odstavka tega ~lena se navedejo
{e drugi podatki o obsodbi, vpisani v evidenco.
13. ~len
Po izbrisu obsodbe se kartoni izlo~ijo iz evidence in
shranijo v zbirki dokumentarnega gradiva.
Kartoni se hranijo trajno.
V primeru elektronskega vodenja evidence se izpisi lahko vlo‘ijo v zbirko dokumentarnega gradiva enkrat letno.
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14. ~len
Kartoni v zbirki dokumentarnega gradiva se lahko mikrofilmajo ali prenesejo na druga sredstva, primerna za hranjenje informacij, izvirniki pa uni~ijo.
15. ~len
Zbirka dokumentarnega gradiva se hrani tako, da je
gradivo zavarovano pred po{kodbami, uni~enjem in izgubo,
ter da je onemogo~ena neupravi~ena uporaba gradiva.

V. DAJANJE PODATKOV IZ EVIDENCE
16. ~len
Evidenca in akti, na podlagi katerih se vanjo vpisujejo
podatki, so uradna tajnost.
Podatki iz evidence se smejo dajati samo pod pogoji, ki
so predpisani v zakonu, na podlagi zahteve, predlo‘ene v
skladu s 105. in 86. ~lenom kazenskega zakonika Republike
Slovenije.
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19. ~len
^e zahteva dr‘avljan podatke o tem, da je bil ali da ni
bil obsojen, zaradi uveljavitve svojih pravic, mora v zahtevi
navesti, katere pravice namerava uveljavljati.
Ministrstvo izda potrdilo na zahtevo iz prvega odstavka
tega ~lena na obrazcu {t. 2, ki je objavljen skupaj s tem
pravilnikom in je njegov sestavni del.
V potrdilu iz drugega odstavka tega ~lena se ne navede
izbrisana obsodba.
20. ~len
Podatki o obsodbah, ki so jih izrekla tuja sodi{~a, se
smejo dajati samo organom iz tretjega odstavka 105. in 86.
~lena kazenskega zakonika Republike Slovenije.
21. ~len
Podatki iz zbirke dokumentarnega gradiva se smejo dati
samo pod pogoji, dolo~enimi z zakonom.

VI. KON^NI DOLO^BI
17. ~len
Ministrstvo mora preveriti, ali je zahteva, da se dobijo
podatki iz evidence, v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.
Pri dajanju odgovora se mora ministrstvo omejiti le na
vpra{anja, ki so postavljena v zahtevi.
18. ~len
^e ministrstvo ugotovi, da v zahtevi niso navedeni razlogi, zakaj se zahtevajo podatki, ali da v zahtevi ni drugih
potrebnih podatkov, da bi bilo mogo~e po njej postopati,
povabi njenega vlo‘nika, naj v dolo~enem roku zahtevo pojasni oziroma dopolni.
^e vlo‘nik v dolo~enem roku zahteve ne pojasni oziroma dopolni, se po njej ne postopa.

22. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta pravilnik, se v Republiki
Sloveniji preneha uporabljati pravilnik o kazenski evidenci
(Uradni list SFRJ, {t. 5/79).
23. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 714-07-28/95
Ljubljana, dne 12. maja 1995.
Meta Zupan~i~ l. r.
Ministrica za pravosodje
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1304.
Na podlagi tretjega odstavka 69. ~lena zakona o visokem {olstvu (Uradni list RS, {t. 67/93) minister za {olstvo in
{port izdaja
PRAVILNIK
o pogojih in merilih ter postopku za sprejem {tudentov v
{tudentske domove
POGOJI IN MERILA ZA SPREJEM IN PODALJ[ANJE
BIVANJA V [TUDENTSKIH DOMOVIH
I. POGOJI
1. ~len
Za sprejem v {tudenske domove, ki jih je ustanovila ali
soustanovila Republika Slovenija oziroma se financirajo ali
sofinancirajo iz javnih sredstev, lahko prosi dr‘avljan Republike Slovenije, ~e:
1. ima status rednega {tudenta v skladu z zakonom,
2. povpre~ni bruto dohodek na ~lana dru‘ine, dose‘en v
preteklem koledarskem letu, ne presega 150% povpre~ne
bruto pla~e na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem
obdobju,
3. ima stalno prebivali{~e oddaljeno najmanj 25 km od
kraja {tudija,
4. ni bil izklju~en iz {tudentskega doma.
Za bivanje v {tudentskem domu lahko prosi tudi {tudent, ~igar stalno prebivali{~e je od kraja {tudija oddaljeno
manj kot 25 km,
– ~e ima do najbli‘jega postajali{~a javnega prevoznega
sredstva najmanj 4 km ali
– ~e nima ve~ kot dvakratne mo‘nosti prevoza z javnimi
prevoznimi sredstvi dnevno ali
– ~e ‘ivi v posebno te‘kih socialnih in zdravstvenih
razmerah.
Ne glede na dolo~be prvega in drugega odstavka tega
~lena v {tudentskih domovih lahko biva tudi spremljevalec
{tudenta invalida, ~e je do njega upravi~en v skladu s posebnimi predpisi.
II. MERILA
1. Uspe{nost {tudija
2. ~len
[tudentom, vpisanim v prvi letnik visoko{olskih zavodov, se upo{teva uspeh pri maturi ali zaklju~nem izpitu in
uspeh v zadnjem letniku srednje {ole. ^e se je {tudent vpisal
na visoko{olski zavod brez mature ali zaklju~nega izpita, se
upo{tevata uspeha zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje
{ole.
Uspeh se to~kuje tako, da se vsota uspeha pri maturi ali
zaklju~nem izpitu in povpre~ne ocene zadnjega letnika oziro-
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ma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje {ole pomno‘i z
18. Najvi{je mo‘no {tevilo to~k je 180.
Uspeh pri maturi oziroma zaklju~nem izpitu se to~kuje
takole:
ocene pri maturi
ocene pri zaklju~nem izpitu
to~ke
23-34
18-20
5
18-22
14-17
4
13-17
10-13
3
10-12
8-9
2
[tudentom, vpisanim v drugi ali vi{ji letnik, in {tudentom podiplomskega {tudija se upo{teva njihov dotedanji {tudijski uspeh.
[tudentom prvega letnika podiplomskega {tudija se upo{teva {tudijski uspeh dodiplomskega {tudija.
Uspeh se to~kuje tako, da se povpre~na ocena pomno‘i
z 20. Najvi{je mo‘no {tevilo to~k je 200.
Ne glede na povpre~no oceno dobi ponavljalec 60 to~k.
[tudentki materi ali {tudentu o~etu, ki bo imel(a) med
{tudijem otroka pri sebi, se pri{teje {e 50% to~k, dodeljenih
za uspeh.
2. Materialni polo‘aj
3. ~len
Materialni polo‘aj se to~kuje tako, da se razlika med
150 odstotki povpre~ne bruto pla~e na zaposlenega v Republiki Sloveniji in povpre~nim bruto dohodkom na ~lana dru‘ine, izra‘enim v odstotkih, pomno‘i z 1,7.
3. Oddaljenost stalnega prebivali{~a
od kraja {tudija
4. ~len
Oddaljenost stalnega prebivali{~a od kraja {tudija se
to~kuje tako, da se {tevilo kilometrov pomno‘i z 0,7. Najvi{je
mo‘no {tevilo to~k je 100.
4. Posebne socialne in zdravstvene razmere
{tudenta
5. ~len
^e {tudent predlo‘i dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, specialisti~ni zdravstveni
zavod, invalidska komisija, upravni organ) o te‘kem socialnem in zdravstvenem polo‘aju (brez star{ev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, te‘ak bolnik, te‘ke socialne razmere, nezaposleni star{i oziroma skrbniki), mu komisija za
sprejem po individualni obravnavi lahko k to~kam za materialni polo‘aj dodeli {e do 50% to~k.
5. Dodatno razvrstitveno merilo
6. ~len
^e ima po merilih iz 2., 3., 4. in 5. ~lena tega pravilnika
ve~ {tudentov za sprejem v {tudentski dom enako {tevilo
to~k, se razvrstijo na prednostni seznam glede na uspe{nost
{tudija.
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III. POGOJI ZA PODALJ[ANJE BIVANJA
7. ~len
Za podalj{anje bivanja v {tudentskem domu iz prvega
odstavka 1. ~lena lahko prosi, kdor ima status rednega {tudenta v skladu z zakonom.
8. ~len
Bivanje v {tudentskem domu se praviloma podalj{uje
najdlje za ~as trajanja enega dodiplomskega {tudijskega programa oziroma do izteka dvanajstih mesecev po zaklju~ku
zadnjega semestra ter enega podiplomskega {tudijskega programa.
Bivanje v {tudentskem domu se lahko podalj{a tudi
{tudentom, ki so v skladu z zakonom in statutom visoko{olskega zavoda zamenjali {tudijski program oziroma jim je bilo
dovoljeno ponavljanje letnika, {tudentom, ki jim je bil dovoljen vzporedni {tudij, {tudentom, ki so se vpisali v drugi
{tudijski program v skladu z merili za prehode med {tudijskimi programi, ter {tudentom, ki jim je bil iz upravi~enih
razlogov status podalj{an.
ORGANI IN POSTOPEK ZA SPREJEM IN
PODALJ[ANJE BIVANJA V [TUDENTSKIH
DOMOVIH
I. KOMISIJA ZA SPREJEM IN KOMISIJA ZA
PRITO@BE
9. ~len
O sprejemu v {tudentski dom in o podalj{anju bivanja
ter o drugih zadevah, ki jih dolo~a ta pravilnik, odlo~a komisija za sprejem {tudentov v {tudentski dom (v nadaljnjem
besedilu: komisija za sprejem).
Komisija ima 7 ~lanov. 2 ~lana sta iz vrst visoko{olskih
u~iteljev, znanstvenih delavcev in visoko{olskih sodelavcev,
2 ~lana sta predstavnika financerjev {tudentskih domov, 1
~lan je iz vrst {tudentov stanovalcev {tudentskih domov, 1
~lan je izmed zaposlenih v {tudentskih domovih, 1 ~lan je iz
vrst {tudentov, ki ne bivajo v {tudentskih domovih.
10. ~len
O prito‘bah zoper odlo~itve komisije za sprejem odlo~a
komisija za prito‘be.
Komisija za prito‘be ima 5 ~lanov. ~lan je iz vrst visoko{olskih u~iteljev, znanstvenih delavcev in visoko{olskih
sodelavcev, 1 ~lan je predstavnik financerjev {tudentskih
domov, 1 ~lan je iz vrst {tudentov stanovalcev {tudentskih
domov, 1 ~lan je iz vrst zaposlenih v {tudentskih domovih in
1 ~lan iz vrst {tudentov, ki ne bivajo v {tudentskih domovih.
11. ~len
Za obmo~je vsakega kraja, v katerem je sede‘ enega ali
ve~ {tudentskih domov oziroma visoko{olskih zavodov, ~e
so {tudentski domovi v njihovi sestavi (v nadaljnjem besedilu: visoko{olsko sredi{~e), minister, pristojen za visoko {olstvo, imenuje komisijo za sprejem in komisijo za prito‘be.
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^lani komisije za sprejem in komisije za prito‘be so
imenovani za dve leti in so lahko ponovno imenovani. Predsednik in namestnik predsednika se izvolita izmed
~lanov komisij za dve leti in sta lahko ponovno izvoljena.
12. ~len
Komisija za sprejem in komisija za prito‘be odlo~ata s
sklepi. Odlo~itve so veljavno sprejete, ~e je na seji navzo~a
ve~ina ~lanov in je za sprejem odlo~itve glasovala ve~ina
vseh ~lanov komisije.
Sklepi komisije za sprejem in komisije za prito‘be, ki se
nana{ajo na re{evanje pro{enj za sprejem oziroma podalj{anje bivanja v {tudentskem domu, se {tudentu po{ljejo z vro~ilnico na naslov stalnega prebivali{~a, najkasneje v treh
dneh po sprejemu.
Sklepi komisije za prito‘be so dokon~ni.

II. STROKOVNA SLU@BA
13. ~len
Upravno-administrativne in strokovne naloge komisije
za sprejem in komisije za prito‘be lahko na podlagi pogodbe
z ministrstvom, pristojnim za visoko {olstvo, opravljajo tajni{tvo univerze, tajni{tvo samostojnega visoko{olskega zavoda, {tudentska organizacija, {tudentski dom ali druge pravne ali fizi~ne osebe, registrirane za opravljanje te dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: strokovna slu‘ba).
Sede‘ komisije za sprejem in komisije za prito‘be je na
sede‘u njune strokovne slu‘be.
Delo komisij in strokovne slu‘be financira ministrstvo,
pristojno za visoko {olstvo.
14. ~len
Strokovna slu‘ba opravlja naslednje naloge:
– pripravlja in po{ilja komisijam vsa potrebna gradiva,
– sodeluje pri pripravi razpisa za sprejem oziroma podalj{anje bivanja,
– sprejema in pregleduje popolnost pro{enj in prito‘b,
– pisno poziva {tudente, da v roku, dolo~enem s tem
pravilnikom, dopolnijo nepopolne vloge,
– opravlja to~kovanje v skladu s tem pravilnikom,
– pripravlja predloge prednostnih seznamov,
– {tudentskim domovom po{ilja sklepe komisij,
– obve{~a {tudente o mo‘nosti vselitve po prednostnih
seznamih,
– {tudentom po{ilja sklepe komisij,
– vodi evidenco o izvr{enih sklepih komisij,
– opravlja naloge, ki jih odredita komisiji, ter druge
naloge v skladu s tem pravilnikom.
15. ~len
Sklepe komisije za sprejem in komisije za prito‘be izvr{ujejo {tudentski domovi.
[tudentski domovi sproti obve{~ajo komisijo za sprejem o prostih zmogljivostih, na novo vseljenih {tudentih,
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izseljenih {tudentih in {tudentih, ki jim je bila podalj{ana
nastanitvena pogodba.

III. POSTOPEK ZA SPREJEM IN PODALJ[ANJE
BIVANJA
16. ~len
[tudentski domovi oziroma visoko{olski zavodi, ~e so
{tudentski domovi v njihovi sestavi, enkrat letno, praviloma
hkrati z razpisom za vpis na visoko{olske zavode, najkasneje
pa do 1. junija objavijo razpis za sprejem in podalj{anje
bivanja v {tudentskih domovih. Z razpisom se za posamezno
visoko{olsko sredi{~e objavi:
– predvideno {tevilo prostih zmogljivosti za sprejem in
podalj{anje bivanja,
– rok in naslov za oddajo pro{enj in
– seznam prilog k pro{nji.
17. ~len
Pro{nja za sprejem v {tudentski dom se po{lje s priporo~eno po{iljko komisiji za sprejem najkasneje do 10. avgusta.
Ne glede na rok za oddajo pro{enj, dolo~en v prej{njem
odstavku, lahko za sprejem v {tudentski dom prosi {tudent,
~e so okoli{~ine iz 5. ~lena tega pravilnika nastale po tem
roku.
18. ~len
Pro{nja za sprejem se vlo‘i na obrazcu, ki je sestavni
del tega pravilnika (obrazec {t. 1). Priloge, ki jih je treba
prilo‘iti pro{nji za sprejem, so:
– fotokopija potrdila o dr‘avljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu ali fotokopija {tudentske izkaznice (v
nadaljnjem besedilu: dokazilo o statusu {tudenta),
– potrdilo o vseh opravljenih izpitih oziroma fotokopije
spri~eval o maturi ali o zaklju~nem izpitu in zadnjem oziroma zadnjih dveh letnikih srednje {ole,
– potrdilo o stalnem prebivali{~u,
– potrdilo o {tevilu dru‘inskih ~lanov,
– potrdilo o vzdr‘evanih dru‘inskih ~lanih,
– dokazila o materialnem polo‘aju {tudenta in njegove
dru‘ine.
[tudent, ki uveljavlja sprejem v {tudentski dom na podlagi drugega odstavka 1. ~lena in 5. ~lena tega pravilnika,
mora pro{nji prilo‘iti tudi dokazila pristojnih organizacij oziroma organov.
[tudentka mati oziroma {tudent o~e v pro{nji posebej
navede, da bo imela (imel) otroka pri sebi ter ime in priimek
{tudenta o~eta oziroma {tudentke matere, s katerim(o) ‘eli
‘iveti v skupni sobi, in prilo‘i otrokov rojstni list.
[tudent invalid s spremljevalcem pro{nji prilo‘i potrdilo pristojnega organa, da je do njega upravi~en.
^e komisija za sprejem dvomi o resni~nosti fotokopij
dokumentov, lahko zahteva na vpogled originalne dokumente.
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19. ~len
Dokazilo o statusu {tudenta mora {tudent poslati komisiji za sprejem v treh dneh po tem, ko se je vpisal, najkasneje
pa do 30. septembra oziroma do 10. oktobra, ~e se je za vpis
prijavil v podalj{anem prijavnem roku.
[tudent, ki se iz upravi~enih razlogov ni mogel vpisati v
vi{ji letnik, prilo‘i potrdilo o roku za naknadni vpis najkasneje do 30. septembra, dokazilo o statusu pa v treh dneh po
izteku roka za naknadni vpis.
[tudent, ki opravlja maturo ali zaklju~ni izpit v jesenskem izpitnem roku, mora to dokazati s potrdilom srednje
{ole, spri~evalo pa mora poslati najkasneje do 30. septembra.
20. ~len
Nepopolnih pro{enj komisija za sprejem ne obravnava,
ampak zahteva, da jih {tudentje dopolnijo najkasneje v treh
dneh po prejemu obvestila.
^e {tudent v roku iz prej{njega odstavka pro{nje ne
dopolni, se {teje, da pro{nja za sprejem ni bila vlo‘ena. V
obvestilu za dopolnitev vloge je treba {tudenta na to posebej
opozoriti.
Dolo~bi prvega in drugega odstavka tega ~lena veljata
tudi za pro{nje za podalj{anje bivanja v {tudentskem domu.
21. ~len
Komisija za sprejem obravnava popolne pro{nje za sprejem po vrstnem redu, kot so prispele.
Komisija za sprejem ugotovi, ali {tudent izpolnjuje pogoje iz 1. ~lena tega pravilnika in na podlagi meril, dolo~enih
v 2., 3., 4., 5. in 6. ~lenu tega pravilnika, s sklepom za posameznega {tudenta dolo~i {tevilo to~k in ga v treh dneh po
odlo~itvi s sklepom pisno seznani.
Na podlagi dose‘enega {tevila to~k komisija za sprejem
dolo~i prednostne sezname 18. septembra, 18. oktobra in
18. novembra ter jih v treh dneh po sprejemu objavi na oglasni deski komisije, visoko{olskih zavodov in {tudentskih domov visoko{olskega sredi{~a.
22. ~len
Pro{nja za podalj{anje bivanja v {tudentskem domu se
po{lje s priporo~eno po{iljko komisiji za sprejem najkasneje
do 20. avgusta. [tudent, ki mu nastanitvena pogodba pote~e
med {tudijskim letom in ‘eli podalj{ati bivanje v {tudentskem domu, po{lje pro{njo najkasneje trideset dni pred potekom nastanitvene pogodbe.
Pro{nja se vlo‘i na obrazcu, ki je sestavni del tega
pravilnika (obrazec {t. 2).
Pro{nji se prilo‘i le dokazilo o statusu {tudenta, in sicer
v rokih, dolo~enih v 19. ~lenu tega pravilnika, med {tudijskim letom pa v treh dneh po vpisu oziroma po tem, ko je bil
{tudentu podalj{an status.
23. ~len
Komisija za sprejem odlo~a o popolnih pro{njah za
podalj{anje bivanja sproti, po vrstnem redu, kot so prispele.
Sklep o podalj{anju bivanja v {tudentskem domu se
po{lje {tudentu najkasneje v treh dneh po sprejemu na naslov
njegovega stalnega prebivali{~a.
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Seznam {tudentov, ki jim je bilo podalj{ano bivanje,
komisija za sprejem objavi najkasneje zadnjega dne v mesecu, ko je bil sklep o podalj{anju bivanja sprejet, na oglasnih
deskah komisije za sprejem in {tudentskih domov.
24. ~len
[tudent se lahko prito‘i komisiji za prito‘be v osmih
dneh po prejemu sklepa komisije za sprejem. Pravo~asno
vlo‘ena prito‘ba zoper sklep komisije za sprejem zadr‘i njegovo izvr{itev.
Komisija za prito‘be mora o prito‘bi odlo~iti najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu prito‘be.
Zoper sklepe komisije za prito‘be se lahko spro‘i spor
pred sodi{~em, pristojnim za delovne in socialne spore, v
petnajstih dneh od vro~itve sklepa, kar ne zadr‘i njegove
izvr{itve.
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[tudentski dom lahko prekine nastanitveno pogodbo, ~e
{tudent:
– huje kr{i pravila domskega reda in je izklju~en iz
{tudentskega doma,
– ne izpolnjuje drugih obveznosti, dolo~enih v nastanitveni pogodbi,
– je sprejet v {tudentski dom na podlagi neresni~nih
podatkov.
[tudent se mora izseliti iz {tudentskega doma na dan
poteka, odstopa ali prekinitve nastanitvene pogodbe.
[tudentski dom po{lje {tudentu nalog za izselitev iz
{tudentskega doma osem dni pred prenehanjem nastanitvene
pogodbe.

PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
25. ~len
V {tudentski dom se {tudenti vseljujejo v rokih, ki jih
dolo~i komisija za sprejem glede na proste zmogljivosti, po
vrstnem redu, dolo~enem z prednostnimi seznami, tako da se
najprej vselijo {tudenti, uvr{~eni na prvi, potem {tudenti,
uvr{~eni na drugi, in nazadnje {tudenti, uvr{~eni na tretji
prednostni seznam.
^e se {tudent v roku, ki ga dolo~i komisija za sprejem,
iz neopravi~enih razlogov ne vseli v {tudentski dom ali mu
komisija za sprejem na njegovo pro{njo ne odlo‘i vselitve, se
uvrsti na konec zadnjega prednostnega seznama.
[tudentoma, materi in o~etu, ki bosta imela med {tudijem otroka pri sebi, se dodeli skupna soba, ko je eden izmed
njiju na vrsti za vselitev v {tudentski dom, ~e tudi drugi
izpolnjuje pogoje iz 1. ~lena tega pravilnika.
26. ~len
Ob vselitvi {tudent sklene s {tudentskim domom nastanitveno pogodbo. Nastanitvena pogodba se sklene za eno
{tudijsko leto oziroma semester in se podalj{uje z aneksom.
Za zavarovanje pla~ila stanarine in drugih finan~nih
obveznosti mora {tudent pred sklenitvijo nastanitvene pogodbe predlo‘iti overjeno izjavo poroka.
[tudent lahko kadarkoli odstopi od nastanitvene pogodbe in se izseli iz {tudentskega doma.

27. ~len
Za sprejem in podalj{anje bivanja {tudentov v {tudentskih domovih, ki so vpisani na visoko{olske zavode v {tudijskem letu 1994/95, se do konca tega {tudijskega leta
uporablja pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za
sprejem {tudentov v {tudentske domove (Uradni list RS, {t.
21/94).
28. ~len
^lani komisij za sprejem in ~lani komisij za prito‘be, ki
so bili imenovani na podlagi pravilnika iz predhodnega ~lena, opravljajo to dol‘nost do konca obdobja, za katerega so
bili imenovani.
29. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 601-18/95
Ljubljana, dne 19. maja 1995
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za {olstvo in {port
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1305.
Na podlagi 95. ~lena zakona o notariatu (Uradni list RS,
{t. 13/94, 48/94 in 82/94) izdaja ministrica za pravosodje
PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o poslovanju notarja
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
^etrti odstavek 1. ~lena pravilnika o poslovanju notarja
(Uradni list RS, {t. 50/94) se spremeni tako, da se glasi:
“Napisna tabla z ozna~bo notarja je pravokotne oblike v
izmeri 60 × 40 cm, besedilo pa mora biti napisano z velikimi
~rkami v ~rni barvi na podlagi iz zlato eloksirane plo~evine.
Napisna tabla je obrobljena s ~rnim robom v {irini 1,5 mm.”
2. ~len
Prvi odstavek 4. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“Vpisniki in knjige iz 3. ~lena tega pravilnika morajo
biti vezani v trde platnice, strani pa ozna~ene z zaporednimi
{tevilkami. Listi morajo biti pre{iti z vrvico, oba konca vrvice pa pritrjena s pe~atnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z notarskim pe~atom ali `igom.”
3. ~len
7. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Vpisniki in knjige se praviloma vodijo kronolo{ko za
posamezno koledarsko leto.

(velikost 7×12 cm)
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^e se vpisnik ali knjiga vodi za ve~ let, mora biti prvi
vpis v novem koledarskem letu opravljen vedno na novi
strani vpisnika.”
4. ~len
32. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Notarske listine, ki jih je notar sam sestavil, je dol`an
notar hraniti lo~eno od drugih spisov v `elezni omari.
V vsak spis, iz katerega notar vzame notarsko listino
zaradi hrambe, se vlo‘i uradni zaznamek z navedbo mesta,
kjer je shranjena notarska listina.
Listine, ki jih je notar prevzel v hrambo, je potrebno
hraniti v ‘elezni omari, in sicer po abecednem vrstnem redu.”
5. ~len
[tampiljke, ki so sestavni del pravilnika o poslovanju
notarja in objavljene skupaj z njim, se nadomestijo s {tampiljkami, ki so dolo~ene in objavljene v prilogi tega pravilnika.
6. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 037-2/90
Ljubljana, dne 5. maja 1995.
Meta Zupan~i~ l. r.
Ministrica
za pravosodje

Stran 2026

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

(velikost 6×4 cm)

(velikost 6×7 cm)

(velikost 6×5 cm)

(velikost 7×10 cm)
(velikost 4×2 cm)
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1306.
Na podlagi tretjega odstavka 20. ~lena zakona o notariatu (Uradni list RS, {t. 13/94, 48/94, 82/94) izdaja ministrica
za pravosodje
PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o delovnem ~asu notarja
1. ~len
2. ~len pravilnika o delovnem ~asu notarjev (Uradni list
RS, {t. 50/94) se spremeni tako, da se glasi:
“Uradne ure v notarskih pisarnah trajajo od ponedeljka
do ~etrtka od 9. do 12. ure dopoldan in od 14. do 16. ure
popoldan, ter v petek od 9. do 12. ure dopoldan in od 13. do
14. ure popoldan.”
2. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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2. ~len
7. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Kolke prodajajo na drobno podjetja in zasebniki, ki so
registrirani za tak{no prodajo, upravne enote, lahko pa tudi
ob~ine.
Podjetja, zasebniki in ob~ine iz prej{njega odstavka kupujejo kolke pri agenciji.
Upravne enote pridobivajo kolke pri agenciji brezpla~no. Agencija vodi evidenco o brezpla~ni distribuciji kolkov
po posamezni upravni enoti.”
3. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 417-3/92
Ljubljana, dne 3. maja 1995.
Ministrica za pravosodje
Meta Zupan~i~ l. r.

Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

[t. 037-2/90
Ljubljana, dne 4. maja 1995.
Meta Zupan~i~ l. r.
Ministrica
za pravosodje

1308.
Na podlagi 45. ~lena zakona o obrambi (Uradni list RS,
{t. 82/94) izdaja minister za obrambo

1307.
Na podlagi tretjega odstavka 28. ~lena zakona o
upravnih taksah (Uradni list SRS, {t. 7/72, 23/77, 11/79,
23/82, 18/85, 24/88, 1/90 in Uradni list RS, {t. 20/91-I in
12/92) in ~etrtega odstavka 6. ~lena zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, {t. 1/90 in Uradni list RS, {t. 14/91)
izdaja minister za finance v soglasju z ministrico za pravosodje
PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o izdajanju in uporabi
upravnih in sodnih kolkov
1. ~len
V pravilniku o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih
kolkov (Uradni list RS, {t. 17/92) se besedilo 6. ~lena spremeni tako, da se glasi:
“Naloge prodaje, zamenjave in umika kolkov iz prodaje
ter distribucijo za upravne enote opravlja Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
Podrobnej{i na~in izvajanja nalog iz prej{njega odstavka se dolo~i s pogodbo, ki jo z agencijo sklene Banka Slovenije.”

NAVODILO
o pooblastilih za imenovanja in razre{itve v Slovenski
vojski
1. ~len
S tem navodilom se dolo~ajo pooblastila za imenovanja
in razre{itve na poveljni{ke in druge stare{inske dol‘nosti v
poveljstvih in enotah Slovenske vojske.
2. ~len
Pripadniki stalne sestave so imenovani v skladu z zakonom o obrambi na stare{insko dol‘nost v mirnodobni sestavi
s pogodbo o zaposlitvi v Ministrstvu za obrambo oziroma z
odlo~bo o razporeditvi na druge ali vi{je stare{inske dol‘nosti v skladu s pogodbo.
Poveljnike vojne sestave imenuje v skladu z zakonom
minister za obrambo.
3. ~len
Poveljnike oddelkov in vodov ter stare{ine v voja{koteritorialnih poveljstvih, v poveljstvih ~et in bataljonov ter v
vi{jih enotah, razen poveljnikov in namestnikov v bataljonih
vojne sestave, imenujejo poveljniki pokrajin.
4. ~len
Stare{ine v poveljstvih in enotah Slovenske vojske, ki
niso zajeti v 2. in prej{njem ~lenu, imenuje na~elnik General-
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{taba Slovenske vojske na predlog pristojnih poveljnikov in
predstojnikov.
Dolo~ba prej{njega odstavka se uporablja tudi za imenovanje stare{in v enotah za zveze. Predloge za imenovanje
daje predstojnik organizacijske enote za telekomunikacije
Ministrstva za obrambo.
5. ~len
Na~elnik General{taba Slovenske vojske lahko neposredno podrejene stare{ine pooblasti za imenovanje stare{in
na pod~astni{ki dol‘nosti.
6. ~len
Odredbe o imenovanju ali razre{itvi morajo biti poslane
v vednost organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za voja{ke zadeve.
7. ~len
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati odredba o pristojnostih in pooblastilih za postavitve v vojnih enotah Teritorialne obrambe Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 53/92).
8. ~len
To navodilo za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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[t. 012-78/95
Ljubljana, dne 15. maja 1995.
Jelko Kacin l. r.
Minister
za obrambo

1309.
SPISEK IZDANIH DOVOLJENJ (ATESTOV)
za telekomunikacijsko opremo v prvih {tirih mesecih
leta 1995
Na osnovi 15. ~lena zakona o sistemih zvez (Uradni list
SFRJ, {t. 41/88, 80/89 in 29/90), zakona o standardizaciji
(Uradni list RS, {t. 1/95), 4. in 5. ~lena ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91) ter na
zahtevo posameznih vlagateljev za pridobitev dovoljenja za
vgradnjo dolo~ene telekomunikacijske opreme v javno telekomunikacijsko omre‘je Republike Slovenije, je Uprava RS
za telekomunikacije Ministrstva za promet in zveze Republike Slovenije v prvih {tirih mesecih letos izdala naslednja
dovoljenja (ateste):
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Ljubljana, dne 5. maja 1995.
mag. Anton Zorko l. r.
Vi{ji svetovalec,
vodja referata

Zvonko Bajec l. r.
Direktor

1310.
Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem z zahtevami Izvr{nega sveta Skup{~ine ob~ine Postojna, Skup{~ine ob~ine Dom‘ale in Skup{~ine ob~ine Litija, na seji dne 23. 2. 1995
odlo~ilo
^len 128 zakona o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94) ni
v neskladju z ustavo.
Obrazlo‘itev
A)
Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Postojna, Skup{~ina ob~ine Dom‘ale in Skup{~ina ob~ine Litija so v dneh 29. 9., 14.
10. in 25. 11. 1994 vlo‘ili zahteve za oceno ustavnosti in
zakonitosti 128. ~lena zakona o sodi{~ih. Dolo~be tega ~lena,
po katerih postanejo poslovni prostori, ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona v uporabi temeljnih sodi{~, last Republike
Slovenije, v uporabo pa jih v skladu z navodili ministra za
pravosodje prevzamejo okro‘na oziroma okrajna sodi{~a, ustanovljena z istim zakonom, po stali{~u prvega predlagatelja
nasprotujejo 33. in 69. ~lenu ustave. Prvi predlagatelj namre~
meni, da je npr. ob~ina Postojna lastnik sodne zgradbe, saj je
tudi v zemlji{ki knjigi vpisana s pravico uporabe na dru‘beni
lastnini, le-to pa je po njegovem od ukinitve dru‘bene lastnine treba {teti in upo{tevati kot lastninsko pravico. Izpodbijana zakonska dolo~ba mu brez postopka in brez od{kodnine
odvzema lastnino, kar po njegovem mnenju dejansko pomeni
obliko nacionalizacije. Zaradi nje naj bi bili kr{eni tudi pravni na~eli, da je treba pogodbe spo{tovati in da je treba sli{ati
obe strani. Omenjeno pooblastilo ministru pa izpodbija predlagatelj z utemeljitvijo, da lahko lastninska ali njim podobna
razmerja dolo~a le zakon.
Obe predlagateljici pa utemeljujeta svoji zahtevi smiselno enako; druga navaja {e, da je ob~ina prostore za sodi{~e
in javno to‘ilstvo pridobila s kupoprodajno pogodbo, tretja
pa, da je sodi{~u oddajala prostore z najemno pogodbo, po
kateri sicer najemnine ni bilo treba pla~evati.
Predlagatelji predlagajo razveljavitev 128. ~lena zakona
o sodi{~ih, druga predlagateljica {e zadr‘anje izvr{evanja
dolo~b tega ~lena do kon~ne odlo~itve.
Dr‘avni zbor je 17. 2. 1995 odgovoril, da poslovni
prostori temeljnih sodi{~ pred uveljavitvijo zakona o sodi{~ih
niso bili last ob~in, temve~ dru‘bena lastnina, in da zakon
torej izpeljuje preoblikovanje dru‘bene lastnine v javno lastnino. Stavbe, v katerih so svojo funkcijo opravljala temeljna
sodi{~a, so slu‘ile opravljanju funkcije dr‘ave in ne funkcije
lokalne samouprave. To je bilo v skladu z ustavnim sistemom, po katerem so bile ob~ine poobla{~ene za opravljanje
dr‘avnih funkcij; v skladu z novo ustavo pa bodo delovale le
kot lokalne samoupravne enote in bi opravljanja pristojnosti
sodi{~ niti izjemoma ne bilo mogo~e prena{ati nanje. Izpodbijana odlo~itev je bila sprejeta na podlagi namena, ki so mu
slu‘ili poslovni prostori sodi{~, pa tudi na podlagi zemlji{koknji‘nih stanj teh prostorov (v prvih povojnih letih so bili
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vpisani kot splo{no ljudsko premo‘enje, v~asih tudi z navedbo republi{kega upravnega organa), na podlagi sredstev za
njihovo vzdr‘evanje (‘e do leta 1987, ko je to bila na~elno {e
stvar ob~ine, je republika prispevala denar za vzdr‘evanje
sodnih stavb, v zadnjem obdobju pa {e bolj) in zaradi lo~itve
dr‘avnih funkcij od funkcij lokalne samouprave. Podzakonski predpis iz drugega odstavka 128. ~lena zakona o sodi{~ih
ne bo mogel posegati v lastninjenje, torej v vsebino, ki jo
lahko ureja le zakon.
B)
Ustavno sodi{~e je s sklepoma z dne 3. 11. 1994 in z
dne 23. 2. 1995 vse te zadeve zdru‘ilo zaradi skupnega
obravnavanja.
Dru‘bena lastnina ni prenehala obstajati ‘e z uveljavitvijo nove ustave, temve~ poteka njeno preoblikovanje v
javno in druge oblike lastnine od XCIX. ustavnega amandmaja (Uradni list RS, {t. 7/91) po zakonodajni poti. Zakonodajalec ga mora izpeljati tako, da bo ustrezalo novemu ustavnemu redu, da bo omogo~alo in vzpodbujalo ekonomski in
dru‘beni razvoj dr‘ave, pa tudi tako, da bo zagotavljalo izpolnjevanje specifi~nih nalog dr‘ave. Med take naloge sodi
tudi zagotavljanje razmer za opravljanje sodne funkcije. V
prej{njem sistemu, ko je tudi ob~ina opravljala velik del
oblastvenih nalog, je del dru‘benih sredstev, s katerimi je
upravljala, namenjala zagotavljanju in vzdr‘evanju sodnih
prostorov. Po novi ustavi je sodna funkcija v celoti stvar
dr‘ave in njeno izvajanje niti izjemoma ne more biti prepu{~eno ob~ini, ki je zdaj samoupravna lokalna skupnost. Tudi
sredstva za delo sodi{~ se v celoti zagotavljajo v prora~unu
Republike Slovenije (4. ~len zakona o sodi{~ih). Ker mora
torej zdaj dr‘ava med drugim zagotavljati prostorske razmere
za opravljanje dejavnosti vseh sodi{~ v dr‘avi, je po vsem
obrazlo‘enem tudi zakonodajal~eva odlo~itev, da postanejo
obstoje~i poslovni prostori temeljnih sodi{~, kolikor gre za
dosedanjo dru‘beno lastnino, last republike v uporabi sedanjih sodi{~, v skladu z ustavo.
S to odlo~itvijo ne more biti kr{eno pravno pravilo
“pacta sunt servanda”, saj izpodbijana zakonska dolo~ba ne
posega v morebitna pogodbena razmerja, na podlagi katerih
so posamezne ob~ine eventualno dobile pravico uporabe na
spornih nepremi~ninah. Gre za odlo~itev dr`ave, ki razporeja
del dru`bene lastnine v okviru nespremenjene namembnosti
in v popolnem skladu z razporeditvijo nalog.
Neutemeljena je tudi trditev prvega predlagatelja, da je
bilo pri sprejemanju izpodbijanega zakona kr{eno pravno
na~elo, da je treba sli{ati tudi drugo stran. Gre namre~ za
zakonodajni postopek, v katerega ni mogo~e prevzemati postopkovnih na~el civilnega procesnega prava. Kolikor pa
predlagatelj dosedanjo ob~ino kot dru‘benopoliti~no skupnost {teje za “drugo stran” pri odlo~anju o tej stvari, pa je
notorno, da so bili v zakonodajnem postopku preko izra‘enih
mnenj in stali{~ poslancev in dr‘avnih svetnikov uveljavljeni
tudi interesi in stali{~a ob~in o tem vpra{anju.
Ker torej zadeva dru‘beno lastnino, ne pa lastnino ob~ine in njeno odvzemanje ali omejevanje, prvi odstavek 128.
~lena zakona o sodi{~ih ni v neskladju z ustavo.
Zakonodajalec s pooblastilom v drugem odstavku istega
~lena ne daje resornemu ministru pravice posegati v lastninska razmerja, zato ta dolo~ba ni v nasprotju s tretjim odstavkom 153. ~lena ustave, ki dolo~a, da morajo biti podzakonski
predpisi in drugi splo{ni akti v skladu z ustavo in zakoni.
C)
Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi 21.
~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94) v
sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki mag. Ma-
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tev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr. Lovro
[turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~itev je sprejelo soglasno. Pritrdilno lo~eno mnenje
je dal sodnik Krivic.
[t. UI 179/94-6
Ljubljana, dne 23. februarja 1995.
Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

1311.
Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na pobudo Ventislava Piper~i~a iz @alca, na seji dne
13. 4. 1995
odlo~ilo
Dolo~ba drugega odstavka 6. ~lena pravilnika o merilih
in oblikovanju cen za uporabo pokopali{kih objektov in naprav ter o izvajanju drugih storitev pokopali{ke in pogrebne
dejavnosti Ob~ine @alec (Uradni list RS, {t. 18/94) se odpravi.
Obrazlo‘itev
A)
Pobudnik predlaga, da ustavno sodi{~e odlo~i o ustavnosti izpodbijane dolo~be v izreku navedenega pravilnika,
ker je po njegovem mnenju v nasprotju z 61., 62. in 63.
~lenom ustave. Pristojni organi v Ob~ini @alec zahtevajo, da
z nagrobnega spomenika odstrani napis “obitelj” in ga zamenja s kakr{nokoli slovensko besedo, s ~imer je neposredno
prizadet pobudnikov interes.
Ob~ina @alec na pobudo ni odgovorila.
B)
Ustavno sodi{~e je pobudo sprejelo in po ugotovitvi, da
so izpolnjeni pogoji po ~etrtem odstavku 26. ~lena zakona o
ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94), takoj nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.
Dolo~ba drugega odstavka 6. ~lena izpodbijanega pravilnika se glasi: “Upravljalec pokopali{~a je dol`an skrbeti,
da bodo vsa posvetila na spominskih obele`jih in nagrobnih
spomenikih v slovenskem jeziku”. S tako ureditvijo je kr{ena
dolo~ba 61. ~lena ustave, ki dolo~a, da ima vsakdo pravico,
da svobodno izra`a pripadnost svojemu narodu ali narodni
skupnosti, da goji in izra`a svojo kulturo in uporablja svoj
jezik in pisavo. S to ustavno dolo~bo je opredeljena individualna svoboda, ki jo je mogo~e omejiti le takrat, ko bi bile
prizadete pravice drugih ali ~e bi bilo to v nasprotju z ustavnimi dolo~bami o uradnem jeziku v Sloveniji (11. ~len ustave).
Ustavno sodi{~e poudarja, da posvetilo na spominskih
obele‘jih in nagrobnih spomenikih predstavlja zaseben odnos svojcev do pokojnika ali izpolnitev njegove ‘elje. Kljub
temu, da je nagrobni spomenik postavljen na javnem prostoru, je v ospredju pravica do zasebnosti, ki jo zagotavlja 35.
~len ustave. V skladu z dolo~bo tretjega odstavka 15. ~lena
ustave se s predpisi lahko prepovedujejo napisi na spomenikih, ki so v nasprotju s splo{no sprejetimi na~eli morale, ki ne
odra‘ajo spo{tovanja do pokojnika ali so ‘aljivi za druge ‘ive
ali mrtve osebe. Svojci umrlega lahko na lastno ‘eljo ali na
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‘eljo pokojnika oblikujejo napis na spomeniku v mejah zakona in morale.
Omejitve pri postavljanju spomenikov in napisov so
lahko dolo~ene le v okviru opisanega in s spo{tovanjem
pravila, naj pokopali{~e predstavlja urejeno okolje. Ker nagrobni spomenik in napis na njem pomenita uveljavljanje
pravice do zasebnosti, ne sme dr‘avni organ predpisovati
uporabe jezika, saj gre za podro~je zasebnosti, ki ga varuje
35. ~len ustave. Zato je ustavno sodi{~e izpodbijano odlo~bo
pravilnika odpravilo.
C)
Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi 45.
~lena zakona o ustavnem sodi{~u v sestavi: predsednik dr.
Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matev‘
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~.
Odlo~bo je sprejelo soglasno.
[t. UI 299/94
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.
Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

1312.
Na podlagi 160. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. maja 1995 sprejel
SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. marca 1995
I
Pokojnine se od 1. marca 1995 uskladijo na podlagi
gibanj pla~ vseh zaposlenih delavcev v mesecu marcu 1995 v
primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se pove~ajo za
2,7 %.
Vi{ino novo in ponovno odmerjenih pokojnin se od 1.
marca dolo~i tako, da se pokojnino, usklajeno po sklepu o
uskladitvi pokojnin od 1. marca 1995 (Uradni list RS, {t. 18/
95) pove~a za 2,69%, namesto za odstotek pove~anja, dolo~en v prvem odstavku te to~ke.
Od 1. aprila 1995 se znesek pokojnine, ugotovljen po
drugem odstavku te to~ke, zmanj{a za 0,29%, namesto za
odstotek, dolo~en v I. to~ki sklepa o uskladitvi pokojnin od 1.
aprila 1994 (Uradni list RS, {t. 23/95).
II
Po I. to~ki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1995.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. ~lenu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92
in 5/94) - v nadaljevanju: zakon - od najni‘je pokojninske
osnove, dolo~ene v sklepu o najni‘ji pokojninski osnovi in
najni‘ji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list
RS, {t. 23/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od
najni‘je pokojninske osnove, veljavne od 1. marca 1995.
Od najni‘je pokojninske osnove, dolo~ene v prvem odstavku te to~ke, se od 1. marca 1995 odmerijo tudi pokojnine,
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odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so ni‘je kot bi
bile, ~e bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najni‘je pokojninske osnove, veljavne od 1. marca
1995.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. ~lena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, {t. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, {t. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najni‘je pokojninske osnove, dolo~ene v sklepu o najni‘ji pokojninski osnovi in najni‘ji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni
list RS, {t. 23/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo
od polovice zneska najni‘je pokojninske osnove, veljavne od
1. marca 1995.
V
Za odstotek pove~anja pokojnin, dolo~en v I. to~ki tega
sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3. ~lenu
statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta
Skupnosti (Uradni list SRS, {t. 10/86) od najvi{je pokojninske osnove, izhajajo~e iz ugotovitve te osnove (Uradni list
RS, {t. 10/92), uveljavljene do 31. marca 1992.
VI
Za odstotek pove~anja, dolo~en v I. to~ki tega sklepa se
uskladijo v skladu s 302. ~lenom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajam~ene pokojninske osnove, dolo~ene po 102.
~lenu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list SRS, {t. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list
RS, {t. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VII
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma
do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, {t. 30/
79 in 1/82) zna{ajo v skladu z drugim odstavkom 303. ~lena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1.
marca 1995 najmanj 37.528,14 SIT, torej toliko, kot najni‘ja
pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek pove~anja pokojnin, dolo~en v I. to~ki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upo{tevanju najni‘je
pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. marca
1995.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najni‘je pokojninske osnove, se uskladijo na na~in, dolo~en v prvem odstavku III. to~ke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upo{tevanju najni‘je pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne
od 1. marca 1995.
IX
Po dolo~bah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.
X
Po prvem odstavku I. to~ke tega sklepa se uskladijo
zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za april 1995
po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1.
aprila 1995 (Uradni list RS, {t. 23/95).
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Uskladitev se opravi po uradni dol‘nosti pripadajo~a
razlika za nazaj, za meseca marec in april 1995, se obra~una
skupaj s pokojnino izpla~ano v maju 1995.
XI
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica
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SKLEP
o najvi{ji pokojninski osnovi
I
Najvi{ja pokojninska osnova zna{a od 1.marca 1995
dalje 213.855,45 SIT.
Od zneska osnove, dolo~enega v prvem odstavku te
to~ke sklepa, se odmerijo pokojnine, uveljavljene od 1. aprila
1992 dalje, ki bi s pripadajo~imi uskladitvami presegle znesek, ki bi u‘ivalcu pokojnine pripadal, ~e bi bila odmerjena
od najvi{je pokojninske osnove, dolo~ene s tem sklepom.
II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

1313.
Na podlagi 53. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. maja 1995 sprejel
SKLEP
o najni‘ji pokojninski osnovi in najni‘ji pokojnini za
polno pokojninsko dobo
I
Najni‘ja pokojninska osnova se od 1. marca 1995 dalje
dolo~i na novo in zna{a 44.150,76 SIT.
II
Najni‘ja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od 1.
marca 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a 37.528,14 SIT.
III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

1315.
Na podlagi 150. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. maja 1995 sprejel
SKLEP
o zneskih dodatka za pomo~ in postre‘bo
I
Dodatek za pomo~ in postre‘bo za opravljanje vseh
osnovnih ‘ivljenjskih potreb se od 1. marca 1995 dalje dolo~i
na novo in zna{a 26.269,69 SIT.
Dodatek za pomo~ in postre‘bo za opravljanje ve~ine
osnovnih ‘ivljenjskih potreb se od 1. marca 1995 dalje dolo~i
na novo in zna{a 13.134,84 SIT.
II
Razlika med zneskom dodatka za pomo~ in postre‘bo,
dolo~enim s tem sklepom in zneski dodatka za pomo~ in
postre‘bo, izpla~anih po sklepu o zneskih dodatka za pomo~
in postre‘bo (Uradni list RS, {t. 23/95) se za meseca marec in
april 1995 obra~una pri izpla~ilu dodatka za pomo~ in postre‘bo v maju 1995.
III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 18. maja 1995.

1314.
Na podlagi 54. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. maja 1995 sprejel

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Port~ l. r.
Predsednica
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1316.

1317.

Na podlagi 155. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. maja 1995 sprejel

Na podlagi 6. ~lena zakona o pre‘ivninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, {t. 1/79 in 1/86) in 276. ~lena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, {t. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18.
maja 1995 sprejel

SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
I
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
po{kodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1.marca 1995
dalje dolo~ijo na novo in zna{ajo
Stopnja

Telesna okvara v %

Znesek SIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100
90
80
70
60
50
40
30

9.006,75
8.256,19
7.505,62
6.755,06
6.004,50
5.253,93
4.503,37
3.752,81

II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
po{kodbe izven dela ali bolezni, se od 1. marca 1995 dalje
dolo~ijo na novo in zna{ajo:
Stopnja

Telesna okvara v %

Znesek SIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100
90
80
70
60
50
40
30

6.304,72
5.779,33
5.253,93
4.728,54
4.203,15
3.677,75
3.152,35
2.626,96

III
Razlika med zneskom invalidnine, dolo~enim s tem
sklepom in zneski invalidnin, izpla~anih po sklepu o zneskih
invalidnin za telesno okvaro (Uradni list RS, {t. 23/95), se
obra~una za meseca marec in april 1995 pri izpla~ilu invalidnine v mesecu maju 1995.
IV
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

SKLEP
o uskladitvi pre‘ivnin po zakonu o pre‘ivninskem
varstvu kmetov
I
Znesek mese~ne pre‘ivnine, dolo~en po 10., 11. in 13.
~lenu zakona o pre‘ivninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, {t. 1/79 in 1/86) se od 1. marca 1995 dalje uskladi tako,
da se pove~a za 2,7 %.
II
Po I. to~ki tega sklepa se uskladi znesek pre‘ivnine, ki
je upravi~encu pripadal za mesec april 1995 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi pre‘ivnin po zakonu o pre‘ivninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, {t. 23/95).
Razlika med zneskom pre‘ivnine, usklajene po I. to~ki
tega sklepa in pre‘ivnino, izpla~ano po sklepu o uskladitvi
pre‘ivnin po zakonu o pre‘ivninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, {t. 23/95), se za meseca marec in april 1995
obra~una z zneskom pre‘ivnine, izpla~ane v maju 1995.
III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

1318.
Na podlagi 303. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. maja 1995 sprejel
SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
Starostna ali dru‘inska pokojnina, odmerjena po zakonu
o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, {t. 30/79
in 1/82) se od 1. marca 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a
18.764,07 SIT.
II
Razlika med zneskom starostne ali dru‘inske pokojnine
kmetov, dolo~ene s tem sklepom in zneskom pokojnine, iz-
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pla~ane po sklepu o znesku starostne pokojnine kmetov
(Uradni list RS, {t. 23/95), se za meseca marec in april 1995
obra~una pri izpla~ilu pokojnine v maju 1995.
III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

1319.
Na podlagi 27. ~lena statuta Republi{kega zavoda za
zaposlovanje (Uradni list RS, {t. 60/92) je Upravni odbor
Republi{kega zavoda za zaposlovanje na seji dne 17. 5. 1995
sprejel
SKLEP
o spremembi sklepa o prostovoljnem zavarovanju za
primer brezposelnosti delavcev, ki se za~asno zaposlijo v
tujini
1
V sklepu o prostovoljnem zavarovanju za primer brezposelnosti delavcev, ki se za~asno zaposlijo v tujini (Uradni
list RS, {t. 38/94) se prvi odstavek 2. to~ke spremeni in se
glasi:
“Osnova, od katere se obra~unava prispevek za prostovoljno zavarovanje, se dolo~i po posameznih tarifnih razredih kot sledi:
I. enostavna dela
42.053 SIT
II. manj zahtevna dela
46.258 SIT
III. srednje zahtevna dela
51.725 SIT
IV. zahtevna dela
57.613 SIT
V. bolj zahtevna dela
65.182 SIT
VI. zelo zahtevna dela
77.798 SIT
VII. visoko zahtevna dela
88.311 SIT
VIII. najbolj zahtevna dela
105.133 SIT
IX. najbolj pomembna,”
Spremeni se tretji odstavek in se glasi:
“Kot merilo za razvrstitev zavarovanca v tarifni razred
se uporablja stopnja strokovne izobrazbe, ki jo je delavec
dosegel in jo dokazuje z javno veljavno listino.”
2
Ta sklep pri~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. aprila 1995 dalje.
[t. 8-15/60-95
Ljubljana, dne 17. maja 1995.
Predsednik
upravnega odbora
Republi{kega zavoda
za zaposlovanje
Miran Kal~i~ l. r.
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1320.
Na podlagi drugega odstavka 107. ~lena zakona o notariatu (Uradni list RS, {t. 13/94, 48/94 in 82/94) in na podlagi
4. to~ke 8. ~lena statuta je Skup{~ina Notarske zbornice Slovenije na zasedanju dne 13. maja 1995 v Ljubljani sprejela
NOTARSKO TARIFO
A) SPLO[NI DEL
Predmet tarife
1. ~len
(1) Ta tarifa dolo~a na~in vrednotenja in obra~unavanja
notarskih storitev. Po tej tarifi se vrednotijo notarske storitve,
dolo~ene v zakonu o notariatu (Uradni list RS, {t. 13/94,
48/94 in 82/94).
(2) Storitve zastopanja strank, ki jih opravi notar, se
vrednotijo po odvetni{ki tarifi.
Notarska pristojbina
2. ~len
(1) Za notarsko storitev, ki je glede na obseg, pravno
zahtevnost in odgovornost ocenjena kot povpre~na, pripada
notarju pristojbina po tej tarifi v polnem znesku kot je dolo~eno v posebnem delu tarife.
(2) V pristojbini za notarsko storitev iz prej{njega odstavka tega ~lena so vrednotena tudi obi~ajna pripravljalna
dela, ki so povezana z notarsko storitvijo (posveti s stranko in
drugimi udele‘enci posla, koncipiranje, branje in obrazlo‘itev notarske listine).
Zvi{anje pristojbine
3. ~len
(1) Za delo, ki je neobi~ajno obse‘no, ali posebno te‘avno, ali izjemno odgovorno, ali povezano z uporabo tujega
jezika, se pristojbine zvi{ajo za 100 %.
(2) Za delo, ki ga mora notar na zahtevo stranke ali iz
upravi~enih razlogov opraviti v ~asu med 18. in 8. uro ali ob
sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se pristojbine zvi{ajo za 100 %.
Zni‘anje pristojbine
4. ~len
Pristojbine, ki so dolo~ene v posebnem delu tarife, se
zni‘ajo za 50 %, kadar notar za pripravo notarske listine
uporabi brez vsebinskih sprememb ali dopolnil listino ali
pisni osnutek listine ali obrazec (tiskovino), ki jo je predlo‘ila stranka.
Potrjevanje in sestava zasebnih listin
5. ~len
(1) ^e za potrditev zasebne listine po dolo~bi 49. ~lena zakona o notariatu notarju ni potrebno sestaviti notarskega zapisa po dolo~bi drugega odstavka 50. ~lena zakona,
zna{a pristojbina 50 % tarifnih postavk, ki so dolo~ene v
posebnem delu tarife.
(2) ^e je za potrditev zasebne listine potrebno sestaviti
notarski zapis po dolo~bi drugega odstavka 50. ~lena zakona
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o notariatu, se notarska storitev obra~una po tarifnih postavkah, ki jih dolo~a ta tarifa.
(3) ^e notar sestavi zasebno listino, mu pripada pristojbina po tej tarifi, zni‘ana za eno tretjino.
Izdatki za stranko
6. ~len
(1) Stranka je dol‘na notarju povrniti sodne in upravne
takse, izvedenine, cenitve, izdatke za hrambo premo‘enja ter
druge izdatke, ki jih je zanjo zalo‘il.
(2) Stranka je dol‘na povrniti notarju tudi izdatke za
PTT storitve, za obrazce, za ban~ne storitve, za fotokopiranje
dokumentacije in druge drobne izdatke. Te izdatke lahko
notar obra~una v dejanski vi{ini ali v vi{ini 2 % od skupne
cene storitve, kolikor ta zna{a skupaj do 1000 to~k, v zadevah, v katerih skupna cena storitve presega 1000 to~k, pa {e 1
% od prese‘ka nad 1000 to~k.
Potni stro{ki
7. ~len
(1) Notar in notarski uslu‘benec imata pravico do povra~ila izdatkov za prevozne stro{ke, do dnevnice in dejanskih stro{kov za preno~evanje, ~e so ti stro{ki povezani z
opravljanjem notarskih storitev.
(2) Notar in notarski uslu‘benec imata pravico do uporabe osebnega avta in povra~ila kilometrine za potovanje na
razdalji do 300 km v eno smer, pri ~emer se sme notar s
stranko dogovoriti za uporabo osebnega avta in pla~ilo kilometrine tudi na dalj{i razdalji.
(3) Kilometrina za uporabo osebnega avta zna{a 30 %
cene za en liter 98 oktanskega bencina za vsak prevo‘eni
kilometer, in sicer po ceni bencina, veljavni v ~asu, ko stranka pla~a storitev.
(4) Kolikor notar ali notarski uslu‘benec uporablja javna prevozna sredstva (vlak, avtobus, ladja ali letalo), je upravi~en do uporabe poslovnega razreda ali 1. razreda in do
uporabe spalnika v vlaku ali kabine na ladji, ~e opravi potovanje pono~i.
(5) Dnevnica za odsotnost iz kraja notarske pisarne zna{a glede na ~as odsotnosti:
– za ~as od 6 do 8 ur
1,74 %
– za ~as od 8 do 12
2,50 %
– za ~as nad 12
5%
povpre~ne mese~ne pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
Osnove za odmero pristojbine
8. ~len
Pristojbine za notarsko storitev po tej tarifi se odmerijo:
– po vrednosti predmeta,
– po porabljenem ~asu,
– v stalnem znesku.
Odmera pristojbine po vrednosti predmeta
9. ~len
(1) Za sestavo notarskih listin, zasebnih listin in za pla~ilo drugih notarskih storitev, pri katerih je vrednost predmeta znana ali se lahko dolo~i, se pristojbina odmeri od vrednosti predmeta, na katerega se storitev nana{a.
(2) Osnova za odmero pristojbine je prometna vrednost
predmeta ob sklenitvi pravnega posla, brez odbitka dolgov.
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(3) Notar sme dolo~iti prometno vrednost predmeta ne
glede na vrednost, ki jo stranka in drugi udele‘enci posla
navedejo kot vrednost pravnega posla, ~e tako navedena vrednost ne ustreza prometni vrednosti. Pri tem mora notar upo{tevati vrednost, ki jo je ugotovila za sklenjeni posel pristojna izpostava RUJP, oziroma vrednost, ki jo je ocenil sodno
zaprise‘eni cenilec.
(4) Osnova za odmero pristojbine pri dvostranskih pravnih poslih, kjer obveznosti pogodbenih strank nista enaki, je
vi{ja vrednost.
(5) Pri delitvi skupnega premo‘enja se kot osnova za
odmero pristojbine vzame vrednost celotnega premo‘enja.
(6) Za sestavo notarskih listin o gospodarskih pogodbah
je osnova za odmero pristojbine v pogodbi dolo~ena vrednost
predmeta.
(7) Za sestavo ustanovitvenih aktov dru‘b in drugih
pravnih oseb ter za potrjevanje sklepov organov upravljanja
je osnova za odmero nagrade vrednost osnovnega kapitala,
pri spremembi osnovnega kapitala pa vrednost spremenjenega osnovnega kapitala.
(8) ^e so predmet pravnega posla vrednostni papirji, ki
kotirajo na borzi, se osnova za odmero pristojbine izra~una
po borznem te~aju, veljavnem na dan pred sklenitvijo pravnega posla.
(9) Notarske storitve, ki niso opisane v posebnem delu
tarife, se vrednotijo s primerjavo podobnih storitev, ki so
ovrednotene v posebnem delu tarife. Pri vrednotenju se upo{tevajo tarifne postavke za podobna opravila in porabljeni
~as ter dolo~ila splo{nega dela tarife.
Odmera pristojbine po porabljenem ~asu
10. ~len
(1) Kadar se pristojbina za opravljeno notarsko storitev
ne more odmeriti po vrednosti predmeta in tudi ne v stalnem
znesku, se odmeri po porabljenem ~asu.
(2) Pri dolo~itvi ~asa, potrebnega za posamezno notarsko storitev, se poleg ~asa, ki je potreben za sestavo notarske
listine ali druge notarske storitve, upo{teva tudi ~as, ki ga je
notar porabil za posvet s stranko in drugimi udele‘enci, ~as
za druga pripravljalna dela notarja in ~as odsotnosti iz pisarne, ~e se storitev opravi izven notarske pisarne.
(3) Za sestavo meni~nih in ~ekovnih protestov se pristojbina odmeri od vrednosti in po porabljenem ~asu, ~e se
storitev opravi izven notarske pisarne.
To~kovni sistem za vrednotenje predmeta
in pristojbine
11. ~len
(1) Vrednost predmeta in cena notarske storitve – pristojbina sta v tarifi dolo~eni s {tevilom to~k.
(2) Pristojbina za opravljeno delo notarja se odmeri tako, da se vsota to~k za posamezno notarsko storitev pomno‘i
z vrednostjo to~ke.
(3) Vrednost to~ke zna{a ob sprejemu te tarife 66,50
SIT.
(4) Vrednost to~ke se spreminja glede na rast cen ‘ivljenjskih potreb{~in v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja
Zavod RS za statistiko ali glede na rast pla~ sodnikov v
RS. Sprememba vrednosti to~ke je mo‘na le v primeru, ko
rast cen ‘ivljenjskih potreb{~in ali rast pla~ sodnikov v ~asu
od zadnjega zvi{anja vrednosti to~ke zna{a ve~ kot 10 %.
(5) O spremembi vrednosti to~ke odlo~a izvr{ni odbor
Notarske zbornice Slovenije ob upo{tevanju meril iz prej{njega odstavka tega ~lena.
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Neveljavnost dogovora
12. ~len
Dogovor o vi{ini pristojbine, ki bi ga notar sklenil v
nasprotju z dolo~ili te tarife, je neveljaven.
Izjemno zni‘anje ali odpustitev pristojbine
13. ~len
(1) Notar sme na pro{njo fizi~ne osebe, ki je v hudi
premo‘enjski stiski, zni‘ati pristojbino, ki bi mu {la po tej
tarifi, izjemoma pa celo odpustiti pla~ilo pristojbine, vendar
samo v primeru, ~e pri poslu, na katerega se nana{a notarska
storitev, ni udele‘ena druga oseba, ki je pla~ila zmo‘na.
(2) Notar je dol‘an v ustreznem vpisniku navesti razlog
za odpustitev pristojbine oziroma znesek ni‘je odmerjene pristojbine.
(3) O primerih iz prvega odstavka tega ~lena je notar
dol‘an voditi posebno evidenco, ki jo mora na zahtevo predlo‘iti predsedniku zbornice.
(4) Fizi~na oseba, ki prosi za zni‘anje ali odpustitev
pristojbine, mora na zahtevo notarja izkazati utemeljenost
pro{nje z verodostojnimi pisnimi dokazili (npr. z mnenjem
centra za socialno delo, potrdilom o premo‘enjskem stanju
ipd.).
Nedokon~ana storitev
14. ~len
Kolikor ostane naro~ena notarska storitev nedokon~ana,
je notar upravi~en do povrnitve izdatkov in stro{kov v celoti
ter do dela pristojbine, ki ustreza njegovemu ‘e opravljenemu delu, ~e ni sam kriv za nedokon~anje storitve, ali ~e lahko
stranka in drugi udele‘enci uporabijo delno opravljeno storitev.
Neveljavne in neuporabne listine
15. ~len
(1) Za notarsko listino, ki je zaradi napake v obliki ali
sicer po krivdi notarja neveljavna in za prepise, potrdila in
overitve, ki so neuporabni zaradi formalnih pomanjkljivosti,
za katere je odgovoren notar, se pristojbina ne pla~a, ‘e
pla~ano pristojbino pa je notar dol‘an vrniti.
(2) V primeru, da je listina iz prvega odstavka tega ~lena uporabna kot zasebna listina, je notar upravi~en do povrnitve izdatkov in stro{kov ter do pristojbine za sestavo zasebne
listine.
Dol‘nosti pla~ila pristojbine
16. ~len
(1) Za pla~ilo pristojbine, izdatkov in stro{kov notarja
so zavezane vse osebe, ki so notarsko storitev naro~ile, z
njihovim soglasjem pa tudi drugi udele‘enci pravnega posla.
(2) ^e je za pla~ilo notarske storitve zavezanih ve~ oseb,
odgovarjajo notarju solidarno.
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storitev opravil, pri ~emer se upo{teva vrednost to~ke, veljavne v ~asu, ko je storitev pla~ana.
(3) Notar sme zahtevati, da mu stranka ob naro~ilu storitve pla~a primerno akontacijo za potrebne izdatke in stro{ke ter za pristojbino.
(4) ^e akontacija ni pla~ana takoj ali v roku, ki ga
dolo~i notar, je dol‘an opraviti storitev {ele po prejemu akontacije.
Sodelovanje zapisnih pri~ in sodnega tolma~a
18. ~len
^e pri sestavi notarske listine sodelujejo zapisne pri~e
ali sodni tolma~, ima notar pravico do dodatne pristojbine v
vi{ini 20 to~k. Udele‘enci pravnega posla so dol‘ni pla~ati
tudi stro{ke zapisnih pri~ in sodnega tolma~a ter nagrado, ki
pripada sodnemu tolma~u.
Sodelovanje drugega notarja
19. ~len
^e pri sestavljanju notarske listine sodelujeta dva notarja, pripada notarju, v katerega pisarni se izvaja notarska
storitev, pristojbina po tej tarifi, drugemu notarju pa 25 %
pristojbine za storitev, pri kateri sodeluje, vendar ne manj kot
50 to~k.
Izro~itev dokumentacije in obra~un
20. ~len
(1) Notar je dol‘an izro~iti stranki ali drugim udele‘encem notarsko listino oziroma odpravke, prepise, potrdila, overitve, zasebno listino ter druge pisne izdelke, namenjene
strankam in udele‘encem {ele potem, ko so stro{ki, izdatki in
pristojbine pla~ani v celoti.
(2) Na zahtevo stranke je dol‘an notar izdati stranki
specificiran obra~un izdatkov, stro{kov in pristojbine po posameznih tarifnih postavkah.
(3) Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom je notar dol‘an izstaviti ra~un za opravljene notarske storitve ter
stro{ke in izdatke.
Mirna poravnava spora
21. ~len
(1) ^e zavezanec za pla~ilo ne sogla{a s pristojbino,
izdatki in stro{ki, kot jih odmeri notar, lahko zahteva sam ali
notar mirno poravnavo spora pri izvr{nem odboru Notarske
zbornice Slovenije.
(2) Notarska zbornica Slovenije mora na zaprosilo sodi{~a ali drugih dr‘avnih organov podati stali{~e o pravilnosti in primernosti zahtevanih izdatkov, stro{kov in pristojbine.
Pojasnila o uporabi tarife
22. ~len
Izvr{ni odbor Notarske zbornice Slovenije daje pojasnila in obvezne razlage za uporabo te tarife.

Pla~ilo pristojbine in akontacije
Prehodne in kon~ne dolo~be
17. ~len
(1) Notar je upravi~en do pla~ila pristojbine neposredno
po opravljeni storitvi.
(2) Zavezanec za pla~ilo notarske storitve je dol‘an pla~ati notarju storitev po tarifi, veljavni v ~asu, ko je notar

23. ~len
Ne glede na ~etrti odstavek 11. ~lena se bo prva sprememba vrednosti to~ke po tej tarifi izvedla isto~asno in v
enakem znesku kot se bo spremenila vrednost to~ke po Od-
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vetni{ki tarifi Odvetni{ke zbornice Slovenije (Uradni list RS,
{t. 7/95).
24. ~len
(1) Z uveljavitvijo te tarife preneha veljati za~asna tarifa o nagrajevanju notarjev (Ur. l. RS {t. 50/95).
(2) Ta tarifa pri~ne veljati 1. junija 1995.

B) POSEBNI DEL
TARIFA
Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin
Tar. {t. 1
Za listine o dvostranskih pravnih poslih, kolikor ne
spadajo v tar. {t. 2, 3, 4, 5 in 6, zna{a pristojbina od vrednosti
pri osnovi za odmero:
nad to~k

750
3.000
10.000
20.000
35.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000

Vrednost predmeta
do to~k

750
3.000
10.000
20.000
35.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000

Pristojbina
to~k

150
300
450
600
750
900
1.050
1.200
1.350
1.500
1.650
1.800
1.950
2.100
2.250
2.400
2.550
2.700
2.850
3.000

Tar. {t. 2
Za posojilne in posodbene pogodbe, pogodbe o prenosu
terjatev in o prevzemu dolga, enostavne pogodbe o prenosu
lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremi~ninah, za enostavne pogodbe o prenosu lastninske pravice na
premi~ninah ter za izdelavo zapletene izjave poslednje volje,
se odmeri 50 % pristojbine po tar. {t. 1, vendar najmanj 100
to~k.
Tar. {t. 3
Za zakupne in najemne pogodbe se odmeri pristojbina
od vrednosti zakupnine ali najemnine za dogovorjeno dobo,
vendar najve~ za dobo treh let, pri najemnih in podnajemnih
pogodbah, ki se nana{ajo na stanovanjske prostore, pa najve~
za dobo enega leta. Pristojbina se obra~una po tar. {t. 1, vendar najve~ 600 to~k.
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Tar. {t. 4
Za mandatne pogodbe oziroma obse‘nej{a pooblastila,
ki vsebujejo bistvene sestavine pravnega posla, enostavne
izjave poslednje volje (kadar gre samo za dolo~itev enega ali
ve~ dedi~ev, ki dedujejo zapu{~ino po idealnih dele‘ih), za
enostranske izjave glede stvarnih pravic na nepremi~ninah
(vknji‘bena dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za
bremen prosti odpis ipd.), se odmeri 25 % pristojbine po
tar. {t. 1, vendar ne manj kot 100 to~k.
Tar. {t. 5
(1) Za gospodarske pogodbe, pri katerih so pogodbeniki
pravne osebe ali samostojni podjetniki, se odmeri pristojbina
po tar. {t. 1.
(2) Za zapletene gospodarske pogodbe in za gospodarske pogodbe, pri katerih je ena pogodbena stranka tuja fizi~na ali pravna oseba, se odmeri pristojbina po tar. {t. 1, zvi{ano od 100 % do 200 % glede na zahtevnost zadeve.
(3) Za gospodarske pogodbe, pri katerih vrednost ni
ugotovljiva, zna{a pristojbina glede na zahtevnost od 500
to~k do 1500 to~k; v primeru, da je ena pogodbena stranka
tuja fizi~na ali pravna oseba, pa zna{a pristojbina glede na
zahtevnost od 1000 to~k do 3000 to~k.
Tar. {t. 6
(1) Za sestavo dru‘bene pogodbe po zakonu o gospodarskih dru‘bah ter po drugih predpisih se odmeri pristojbina
po tar. {t. 1, vendar najmanj 750 to~k, za sestavo statuta
delni{ke dru‘be pa po tar. {t. 1, zvi{ano za 25 %.
(2) Za sodelovanje notarja pri drugih notarskih storitvah
za dru‘be po zakonu o gospodarskih dru‘bah se odmeri pristojbina glede na vrednost osnovnega kapitala dru‘be, in
sicer:
1. sodelovanje na skup{~ini delni{ke dru‘be in sestava
notarskega zapisnika – pristojbina po tar. {t. 1;
2. potrjevanje sklepov organov upravljanja – 50 % pristojbine po tar. {t. 1;
3. potrditev ~istopisa spremenjenega statuta delni{ke
dru‘be in ~istopisa spremenjene dru‘bene pogodbe – 50 %
pristojbine po tar. {t. 1;
4. sestava pogodbe o ustanovitvi gospodarskega interesnega zdru‘enja ter pogodbe o pripojitvi ali spojitvi dru‘b –
pristojbina po tar. {t. 1;
5. sestava listine o prevzemu novega vlo‘ka – 25 %
pristojbine po tar. {t. 1, vendar najmanj 200 to~k, pri ~emer
predstavlja osnovo za ugotovitev vrednosti predmeta vrednost novega vlo‘ka;
6. sestava pogodbe o odtujitvi poslovnega dele‘a – 50 %
pristojbine po tar. {t. 1.
Tar. {t. 7
(1) Za overitev podpisa na pogodbi ali drugi listini zna{a pristojbina pri osnovi za odmero:
1. do vklju~no 1000 to~k zna{a pristojbina
10 to~k
2. nad 1000 to~k do 5.000 to~k zna{a
pristojbina
30 to~k
3. nad 5.000 to~k do 10.000 to~k zna{a
pristojbina
50 to~k
4. za vsakih nadaljnjih 30.000 to~k zna{a
pristojbina {e 25 to~k ve~, vendar najve~
250 to~k
(2) Za overitev podpisa na listini, katere
vrednost ni ocenljiva, zna{a pristojbina
15 to~k.
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(3) ^e je potrebno isto~asno na listini overiti podpise
ve~ oseb, se za drugi in vsak nadaljnji overjeni podpis pla~a
polovico pristojbine po prvem in drugem odstavku te tarifne
{tevilke.
Tar. {t. 8
Za protest menice in ~eka zna{a pristojbina eno tretjino
pristojbine po tar. {t. 1, vendar najmanj 100 to~k.
Tar. {t. 9
(1) Za potrditev dejstev (68. ~len zakona o notariatu) zna{a pristojbina 20 % pristojbine po tar. {t. 1, vendar
najmanj 100 to~k.
(2) Osnova za odmero pristojbine je premo‘enjska vrednost predmeta zaradi katerega se dejstva overjajo.
Tar. {t. 10
Za prevzem, hrambo in izro~itev denarja in vrednostnih
papirjev zna{a pristojbina pri osnovi za odmero:
1. do 3.000 to~k – pristojbina 50 to~k,
2. nad 3.000 do 10.000 to~k – pristojbina za vsakih
pri~etih 1.000 to~k 20 to~k ve~,
3. nad 10.000 to~k do 100.000 to~k – pristojbina za
vsakih nadaljnjih 10.000 to~k 20 to~k ve~,
4. nad 100.000 to~k za vsakih nadaljnjih 50.000 to~k –
pristojbina 30 to~k ve~, vendar ne ve~ kot 1.000 to~k.
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Pristojbine v stalnem znesku
Tar. {t. 15
Pristojbina v stalnem znesku pripada notarju za naslednja notarska opravila:
1. za potrditev dejstva, da oseba ‘ivi (67. ~len zakona o
notariatu) – 50 to~k;
2. za potrditev ~asa, ko je bila listina predlo‘ena na
vpogled – 50 to~k;
3. za overitev izpisov iz dru‘benih in poslovnih knjig –
za vsako stran 20 to~k;
4. za overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka
sama preskrbela – 100 to~k od vsake za~ete strani prevoda;
5. za izdajo ponovnega odpravka notarske listine – 40
to~k;
6. za dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis – 20
to~k;
7. za izdajo potrdila o obstoju notarskega zapisa – 20
to~k;
8. za overitev prepisa listine – za vsako za~eto stran 10
to~k.
Pisarni{ki stro{ki
Tar. {t. 16
Za pisanje in prepisovanje notarskih listin zna{a pristojbina za vsako za~eto stran 5 to~k.
Predsednik
Notarske zbornice Slovenije
Andrej [krk l. r.

Tar. {t. 11
(1) Za popis in cenitev premo‘enja po dolo~bi 71. ~lena
zakona o notariatu se odmeri 40 % pristojbine po tar. {t. 1,
vendar najmanj 200 to~k.
(2) Poleg pristojbine po prvem odstavku te tarifne {tevilke pripada notarju {e pristojbina po porabljenem ~asu, ~e
traja popis in cenitev ve~ kot eno uro.

K tej notarski tarifi je na podlagi drugega odstavka 107. ~lena zakona o notariatu podala soglasje
{t. 041-3/90 z dne 18. V. 1995 ministrica za pravosodje.

Pristojbine, dolo~ene po porabi ~asa

1321.

Tar. {t. 12
Pristojbina po porabi ~asa zna{a za vsake pri~ete pol ure
dela 50 to~k in se odmeri:
1. za sestavo notarskih listin, ~e vrednost predmeta ni
znana ali se je ne da dolo~iti;
2. za notarske storitve, ki jih ni mogo~e ovrednotiti po
drugih tarifnih postavkah.

Notarska zbornica Slovenije skladno s 17. ~lenom zakona o notariatu (Uradni list RS, {t. 13/94, 48/94, 82/94) dolo~a
in objavlja

Tar. {t. 13
^e za kak{no od naslednjih notarskih storitev ni mogo~e dolo~iti pristojbine glede na vrednost predmeta, se dolo~i
glede na porabljeni ~as po prvem odstavku tarifne {tevilke
12, v pove~anem znesku tako, da zna{a:
1. za sestavo odredb poslednje volje trojno,
2. za sestavo darilnih pogodb, dednih pogodb, premo‘enjskih pogodb med zakoncema in drugih pogodb ~etverno,
3. za potrjevanje dra‘b, ‘rebanj, razprav o ponudbah in
podobnih dejstvih ter sestavo zapisnikov po 68. ~lenu zakona
o notariatu, ~e ni mogo~e ugotoviti vrednosti predmeta, peterno.
Tar. {t. 14
Za prevzem listin v hrambo s sestavo zapisnika o prevzemu se odmeri pristojbina po tarifni {tevilki 10, vendar
najmanj 150 to~k.

DATUM NASTOPA POSLOVANJA NOTARJEV
S 1. 6. 1995 za~nejo s poslovanjem naslednji notarji:
Fink Marko v Celju, Ferle‘ Janez v ^rnomlju, Kotar
Marjan v Grosupljem, Rozman Andrej v Idriji, Ternovec
Aleksander v Ilirski Bistrici, Novak Janez v Kamniku, mag.
Nina ^e{arek v Ko~evju, Kova~i~ Nevenka v Kopru, Trobec
Bu~an Du{a v Kranju, Martinc Andrej v Kr{kem, Zag Gyó´fi
Marija v Lendavi, Dernov{ek Jo‘e, [krk Andrej, Tory Nevenka, Berden Du{ica in Ter~elj Verov{ek Katarina v Ljubljani, Bohinc Stanislav in Kalinger Veble Du{ica v Mariboru,
mag. Ro{kar Andrej v Murski Soboti, Lu~ovnik Eva v Novi
Gorici, Tiran Andrej v Novem mestu, Jer{e Darko v Postojni,
[kovrl Marija na Ptuju, Krainer Stane v Radovljici, Mlakar
Janez v Slovenj Gradcu, [krk Jo‘ica v Slovenski Bistrici,
Sivec Edvard v Tolminu, Kolenc Rus Marjana v Trbovljah in
Ribi~ Avgust v Velenju.
Predsednik
Notarske zbornice Slovenije
Andrej [krk l. r.
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ORGANI IN ORGANIZACIJE
LJUBLJANA
1322.
Na podlagi 28., 30., 31., 32. 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) ter
6. in 7. ~lena statutarnega sklepa MOL II (Uradni list RS, {t.
8/95) je Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana na 5. seji dne
9. 3. 1995 sprejel in na 9. seji, dne 18. 5. 1995 potrdil
STATUTARNI SKLEP
Mestne ob~ine Ljubljana III
1. ~len
Ta statutarni sklep vsebuje dolo~ila, potrebna za nemoteno delovanje Mestne ob~ine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) v obdobju do sprejema statuta Mestne ob~ine
Ljubljana.
2. ~len
Mestni svet ima naslednje mestne odbore:
1. Mestni odbor za finance;
2. Mestni odbor za splo{nopravne zadeve;
– Pododbor za premo‘enjsko-pravne zadeve;
3. Mestni odbor za lokalno samoupravo;
4. Mestni odbor za gospodarstvo in javnogospodarske
slu‘be;
– Pododbor za cestno prometno dejavnost,
– Pododbor za turizem in promocijo,
– Pododbor za trgovino, gostinstvo in drobno gospodarstvo.
5. Mestni odbor za kmetijstvo in preskrbo;
6. Mestni odbor za zdravstvo;
7. Mestni odbor za kulturo;
8. Mestni odbor za pred{olsko vzgojo in {olstvo;
– Pododbor za znanstveno raziskovalno dejavnost,
– Pododbor za mladino;
9. Mestni odbor za {port in rekreacijo
10. Mestni odbor za socialna in stanovanjska vpra{anja,
– Pododbor za socialno varstvo,
– Pododbor za prepre~evanje zasvojenosti,
– Pododbor za invalide;
– Pododbor za upokojence;
11. Mestni odbor za urbanizem;
12. Mestni odbor za varstvo okolja;
13. Mestni odbor za javni red, za{~ito in re{evanje.
Mestni odbori imajo najve~ sedem ~lanov, pododbori
imajo najve~ pet ~lanov. ^e ima odbor dva ali ve~ pododborov, ima lahko najve~ devet ~lanov. Predsedniki pododborov
so hkrati ~lani mestnih odborov, znotraj katerih pododbori
delujejo.

pododborov izvoli mestni svet izmed svojih ~lanov in me{~anov, pri ~emer v posameznem odboru oziroma pododboru ne
sme biti {tevilo me{~anov ve~je od {tevila svetnikov. Na~in
izvolitve dolo~a poslovnik mestnega sveta.
Predsedniki mestnih odborov in pododborov imajo po
enega ali ve~ podpredsednikov, ki jih izvolijo izmed svojih
~lanov.
Na koordinacijskih sestankih lahko predsednike mestnih odborov in pododborov nadome{~ajo njihovi podpredsedniki. Na sejah mestnih odborov in pododborov lahko predsednike pododborov nadome{~ajo njihovi podpredsedniki.
5. ~len
Problematiko posameznih podro~ij najprej obravnava
pristojni mestni odbor, le-ta svoj predlog posreduje na koordinacijskem sestanku, kjer se problematika obravnava in stali{~a posredujejo mestnemu svetu.
Na zahtevo, sprejeto na koordinacijskem sestanku, je
mestni odbor ali pododbor dol‘an obravnavati navedeno problematiko ali zadevo iz svoje pristojnosti in se o njej izre~i
najkasneje v petnajstih dneh po prejemu take zahteve.
Mestni odbor v okviru svojih pristojnosti obravnava in
se opredeli o problematiki podro~ja, za katero je bil ustanovljen pododbor, potem, ko je bila problematika predhodno
obravnavana na pododboru in je pododbor odboru posredoval
svoje predloge.
Natan~no razmejitev in opis delovnih podro~ij mestnih
odborov in pododborov dolo~i mestni svet v statutu MOL.
6. ~len
Predsedniki mestnih odborov in pododborov opravljajo
svoje delo poklicno ali nepoklicno.
Izjemoma lahko opravlja svojo funkcijo poklicno tudi
~lan sveta, ki deluje kot ~lan v enem ali ve~ odborih ali
pododborih, ~e njegova zasedenost pri delu sveta ali njegovih
delovnih teles dosega polno dnevno delovno obveznost.
Ugotovitev o izpolnjevanju pogojev za poklicno opravljanje svetni{ke funkcije sprejme Komisija za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve.
7. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko mestni
svet izre~e nezaupnico mestnemu odboru ali pododboru.
Nezaupnico izre~e tako, da z ve~ino glasov vseh ~lanov
sveta izvoli nov mestni odbor ali pododbor.
8. ~len
MOL ima nadzorni odbor (NO MOL).
NO MOL ima sedem ~lanov, ki jih imenuje mestni svet,
v skladu z dolo~ili 7. ~lena statutarnega sklepa MOL II.

3. ~len
Predsednik sveta, podpredsedniki sveta, predsedniki odborov in pododborov se sestajajo na rednih koordinacijskih
sestankih, ki jih sklicuje predsednik sveta ali po njegovem
pooblastilu eden izmed podpredsednikov.

9. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
MOL,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora~unskih sredstev,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.

4. ~len
Predsednike mestnih odborov in pododborov izvoli
mestni svet izmed svojih ~lanov. ^lane mestnih odborov in

10. ~len
NO MOL ima svoj ‘ig in pe~at, ki je enake oblike,
velikosti in barve kot drugi ‘igi in pe~ati organov MOL. Na
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‘igu in pe~atu je napisano: MESTNA OB^INA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ob
zgornjem robu in NADZORNI ODBOR ob spodnjem robu.
V sredini ‘iga in pe~ata je grb MOL.
11. ~len
Kandidati za ~lana NO MOL morajo poleg dolo~il 32.
~lena zakona o lokalni samoupravi izpolnjevati {e naslednje
zahteve:
– minimalno VI. stopnja izobrazbe in
– najmanj 8 let delovnih izku{enj.
^lani NO MOL ne smejo biti v zakonski zvezi ali o‘jem
sorodstvu s ~lanom Mestnega sveta, mestnim uradnikom ali
drugim javnim uslu‘bencem oziroma ~lanom poslovodstva
organizacije, ki je uporabnik prora~unskih sredstev.
12. ~len
Prvo sejo NO MOL skli~e predsednik mestnega sveta v
roku 15 dni po imenovanju vseh sedmih ~lanov.
Seje NO MOL so sklep~ne, ~e so prisotni vsaj {tirje
~lani.
13. ~len
NO MOL ima predsednika, ki zastopa in predstavlja
NO MOL, vodi njegove seje in skrbi za obve{~anje mestnega
sveta in ‘upana.
Funkcija predsednika NO MOL je poklicna. Vi{ino dohodka dolo~a Komisija mestnega sveta za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve. Funkcija ~lana NO MOL je poklicna ali nepoklicna.
14. ~len
Mandat ~lanov NO MOL traja do imenovanja novega
NO MOL. Predsednik NO MOL mora opraviti predajo poslov in zapisnika z novim predsednikom NO MOL ter o tem
obvestiti mestni svet.
^lan NO MOL lahko odstopi od svoje funkcije. To stori
s pismenim zahtevkom za razre{itev, ki ga obravnava mestni
svet na prvi sklicani seji. ^lan NO MOL je razre{en so~asno
z imenovanjem novega ~lana. Novi ~lan je imenovan po
istem klju~u kot njegov predhodnik.
^lan NO MOL ne sme opravljati svoje dol‘nosti, ~e je
proti njemu spro‘en kazenski postopek. O takem primeru
obvesti predsednika NO MOL, ki dalje obvesti mestni svet.
Mestni svet lahko sklepa o razre{itvi takega ~lana, ~e bi tak
primer onemogo~il teko~e delo NO MOL. Isti postopek se
uporabi v primeru dalj{e nesposobnosti za delo.
V primeru pravnomo~no ugotovljenega kaznivega dejanja, prekora~itve pooblastil ali drugih nepravilnosti pri delu
~lana NO MOL, je potrebno o tem obvestiti mestni svet, ki na
prvi sklicani seji sklepa o njegovi razre{itvi.
15. ~len
NO MOL ima ob vsakem ~asu pravico do vpogleda v
finan~no stanje in poslovanje uporabnikov prora~una MOL.
Uporabniki prora~una MOL so NO MOL dol‘ni zagotoviti zahtevane informacije in dostop do podatkov. V primeru,
da uporabnik prora~una tega ne stori, NO MOL poda na
mestni svet obrazlo‘en zahtevek za za~asno ustavitev financiranja iz prora~una.
16. ~len
Pravni akti, iz katerih izhajajo obveznosti MOL do drugih oseb, se v enem izvodu dostavijo NO MOL v vednost.
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17. ~len
Predsednik NO MOL ima pravico biti navzo~ na sejah
organov MOL. O sejah je obve{~en z ustreznim pisnim gradivom.
18. ~len
NO MOL na prvi seji mestnega sveta v koledarskem
letu poda svoje poro~ilo o poslovanju organov MOL v preteklem letu. Poro~ilo izdela v treh izvodih od katerih po enega
prejmeta po enega mestni svet in ‘upan.
19. ~len
V primeru, ko NO MOL ugotovi nepravilnosti pri razpolaganju s premo‘enjem, nenamenskosti ali nesmotrnosti
porabe prora~unskih sredstev ali nepravilnosti pri finan~nem
poslovanju uporabnikov prora~unskih sredstev MOL, mora o
svojih ugotovitvah obvestiti mestni svet, ‘upana in zadevni
organ ter mestnemu svetu v sprejem predlo‘iti potrebne sklepe.
20. ~len
V okviru organizacije in delovnega podro~ja mestne
uprave se predvidi administrativno in strokovno osebje za
pomo~ pri delovanju mestnih odborov, pododborov in NO
MOL.
Zunanje strokovne svetovalce lahko NO MOL imenuje
sam.
21. ~len
^lani NO MOL, imenovani po tem statutarnem sklepu,
se ravnajo po njegovih dolo~bah do uveljavitve statuta MOL.
22. ~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. 011-5/95
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne ob~ine Ljubljane
Dimitrij Kova~i~ l. r.

GORNJI GRAD
1323.
Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95) in na podlagi 54. ~lena
statuta Ob~ine Gornji Grad je Ob~inski svet ob~ine Gornji
Grad na 6. seji dne 12. 5. 1995 sprejel
ODLOK
o organizaciji in delovnih podro~jih ob~inske uprave
Ob~ine Gornji Grad
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem odlokom se dolo~a skladno s statutom Ob~ine
Gornji Grad organizacijo ob~inske uprave, ter delovna po-
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dro~ja upravnega organa in opredeljuje funkcionarje in vodilne delavce ob~inske uprave Ob~ine Gornji Grad (v nadaljnjem besedilu: ob~inska uprava).
2. ~len
Ob~inska uprava je samostojna pri organiziranju svojih
nalog v okviru ustave, zakona in drugih predpisov in je za
svoje delo odgovorna svetu in ‘upanu, v zadevah od dr‘ave
posameznih pristojnostih pa tudi pristojnemu resornemu ministru.
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Ob~inska uprava lahko naro~i izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih, organizacijah in posameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z ‘upanom ali v skladu s koncesijskim aktom, sprejetim
na svetu.
8. ~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.

II. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI
3. ~len
Ob~inska uprava je organizirana kot enoten ob~inski
urad, ki opravlja njene upravne naloge in je individualno
voden.
V ob~inski upravi se po potrebi lahko organizirajo notranje organizacijske enote – uradi, oddelki ali slu‘be.
V sestavi ob~inskega urada delujejo strokovne slu‘be
oziroma strokovnjaki za podro~ja dela:
1. gospodarska infrastruktura, urejanje ter varstvo okolja in gospodarske dejavnosti (industrija, podjetni{tvo, obrt,
kmetijstvo, trgovina in turizem);
2. strokovna in organizacijska dela za ob~inski svet,
odbore, komisije in druge, upravni postopek, volitve in imenovanja, za{~ita in re{evanje, javni red in mir;
3. dru‘bene dejavnosti, premo‘ensko pravne zadeve in
finance (prora~un – knjigovodstvo);
4. administrativno tajni{ke zadeve ter druga splo{na dela (zapisniki sveta, odborov, komisij).
4. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan. Delo opravlja neprofesionalno oziroma polprofesionalno v okviru dolo~enega {tevila
uradnih ur v uradu. Dneve in ure uradovanja sprejme svet s
posebnim sklepom.
5. ~len
Za neposredno izvajanje nalog ob~inskega urada skrbi
tajnik ob~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana imenuje
ob~inski svet.
@upan lahko pooblasti tajnika ali sekretarja za podpisovanje dolo~enih aktov poslovanja.
Tajnik je za svoje delo in delo urada odgovoren ‘upanu,
disciplinsko pa je odgovoren ob~inskemu svetu, ki ga imenuje in razre{uje.
6. ~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 svet, spremlja stanje
na podro~ju, za katerega je ustanovljena, daje pobude za
re{evanje problemov s teh podro~ij, izdaja izvr{ilne predpise
in pristojnosti sveta ‘upana in servisna dela za svet in ‘upana, njena delovna telesa in ob~ine.
Ob~inska uprava sodeluje z upravnimi organi ob~in in
dr‘ave, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi 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.
7. ~len
Ob~inska uprava in njene strokovne slu‘be lahko nudijo
dolo~ene strokovne naloge za agencije, sklade, zveze, dru{tva idr. po predhodno sklenjenem sporazumu.

9. ~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 ~im kraj{em ~asu
in na najbolj kakovosten na~in uveljavljajo svoje pravice in
potrebe ter izvr{ujejo svoje obveznosti.
10. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo delavci ob~inskega urada: tajnik, vi{ji upravni delavec, upravni in strokovno tehni~ni delavec.
Tajnika, sekretarja imenuje ob~inski svet na predlog
‘upana, ostale pa ‘upan.
Delovno razmerje pa sklene ‘upan z vsemi zaposlenimi
v ob~inski upravi oziroma uradu v skladu z na~rtom delovnih
mest.
11. ~len
V upravnih stvareh iz ob~inske in prene{ene dr‘avne
pristojnosti, odlo~a na prvi stopnji sekretar.
Do izdaje odlo~be lahko opravljajo dejanja v upravnem
postopku tudi druge uradne osebe.
Sekretar skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje
zakona o splo{nem upravnem postopku in za druge poobla{~ene naloge. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji o enostavnih stvareh odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
12. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvr{ne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Kolikor ob~ani zaznajo nepravilnosti pri odlo~anju organov – urada, se lahko prito‘ijo
tudi na ob~inski svet.
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), pristojno za ustrezno podro~je.
13. ~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 dolo~eni kot osebna, ob~inska, dr‘avna ali uradna tajnost.
14. ~len
Na~in oblikovanja sistemizacije delovnih mest dolo~i
‘upan skladno s statutom ob~ine in tem odlokom, nomenklature enotnih nazivov za skupino istovrstnih nalog, enotne
zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih pogojih za opravljanje dela in pla~ila v ob~inski upravi – uradu.
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@upan lahko od ob~inskega sveta dobi mnenje o na~rtu
delovnih mest v ob~inski upravi.
15. ~len
Vse pravice in dol‘nosti, disciplinska odgovornost, od{kodninska odgovornost, pri~etek in prenehanje delovnega
razmerja, izlo~itev upravnega delavca, na~in dajanja pla~ in
dodatkov ter povra~il zaposlenih v ob~inski upravi se upo{teva zakon o delavcih v dr‘avnih organih (Uradni list RS, {t.
15/90).
16. ~len
Vrednotenje delovnih mest v ob~inski upravi se dolo~i
po zakonu o razmerju pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94)
ter po za~asnem sklepu komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve Dr‘avnega zbora RS ({t. 102-02/89-2
z dne 6. 4. 1995).
Za razporeditev vi{jih upravnih, upravnih in strokovno
tehni~nih delavcev se uporablja navodilo ministrstva za pravosodje RS ({t. 403-14/94 z dne 28. 10. 1994 v prilogi), ter
pravilnik o napredovanju zaposlenih v dr‘avni upravi (Uradni list RS, {t. 41/94).
Vi{ino dela pla~e za delovno uspe{nost za najvi{je vrednoteno funkcijo, nadomestilo za opravljanje nepoklicne funkcije v ob~inskih organih ter nadomestilo za stro{ke dolo~a
ob~inska komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, po za to pripravljenem ob~inskem pravilniku ter prej
omenjenih zakonih.
III. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKE UPRAVE
17. ~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 po posameznih slu‘bah oziroma strokovnjakih:
1. Tajnik ob~inske uprave opravlja naloge strokovnega
in organizacijskega zna~aja, pomembne za delo ob~inske
uprave, zlasti na naslednjih podro~jih:
– pospe{evanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva in trgovine),
– kmetijstvo in gozdarstvo (skrb za vzdr‘evanje javnih
gozdnih cest),
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v ob~ini,
– lokalne gospodarske javne slu‘be,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– urejanje prostora in urbanizem,
– varstvo okolja (skrb za razvoj, financiranje in delovanje javnih slu‘b),
– komunalna dejavnost (parkiri{~a, pokopali{~a in pogrebna slu‘ba, dimnikarstvo),
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega zna~aja, pomembne za delo ob~inske uprave;
– spremljanje predpisov na svojem podro~ju dela.
2. Sekretar ob~inskega sveta in pomo~nik oziroma namestnik predstojnika ob~inske uprave
– strokovna in organizacijska dela za svet, odbore, komisije in druge,
– volitve in imenovanja,
– lokalne volitve,
– kadrovske zadeve,
– organizacijske zadeve,
– pravne zadeve po vodenju upravnega postopka,
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– priprava drugih aktov,
– izven sodna poravnava sporov,
– skrb za razvoj in delovanje za{~ite in re{evanja (gasilstvo, CZ, prva pomo~),
– skrb za mo‘nost izvajanja mobilizacijsko-voja{kih zadev,
– priprava potrebnih ob~inskih aktov za podro~je za{~ite in re{evanja ter delo v vojni,
– izvajanje strokovnih sklepov za prepre~evanje in odpravljanje posledic elementarnih nesre~,
– podro~je javnega reda v ob~ini (shodi, prireditve),
– podro~je krajevnih skupnosti,
– druge skupne naloge in dela po naro~ilu ‘upana in
predsednika sveta;
– spremljanje predpisov na svojem podro~ju dela.
3. Samostojni strokovni sodelavec za finance in dru‘bene dejavnosti,
– ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabnikov sredstev prora~una,
– sestavljanje osnutka in predloga prora~una ter osnutka
in predloga zaklju~nega ra~una,
– sestavljanje osnutka in predloga premo‘enjske bilance ob~ine,
– sestavljanje predloga finan~nih na~rtov posameznih
ra~unov,
– zbiranje podatkov o potrebnih sredstvih za delo ob~inskih organov,
– spremljanje izvajanja prora~una ob~ine,
– finan~no poslovanje za potrebe ob~ine in ob~inske
uprave,
– premo‘enjskopravne zadeve (sklad stavbnih zemlji{~,
stanarine),
– podro~je naravne in kulturne dedi{~ine,
– podro~ju kulture, informiranja,
– podro~je zdravstva in lekarni{tva,
– podro~je otro{kega varstva, socialnega varstva in
skrbstva,
– podro~je vzgoje in izobra‘evanja,
– podro~je {porta in rekreacije,
– druge skupne naloge in dela po naro~ilu ‘upana ali
tajnika,
– spremljanje predpisov in sprememb na svojem podro~ju.
4. Administrativni sodelavec in tajni{ke zadeve
– administrativne, organizacijske, tehni~ne in druge naloge, ki so skupnega pomena za delovanje ob~inskega sveta,
njihovih odborov ter komisij in uprave,
– poslovanje s strankami in arhiviranje spisov,
– sprejem, knji‘enje in odprava po{te,
– druga skupna dela po nalogu tajnika,
– spremljanje predpisov in sprememb na svojem podro~ju dela.
IV. PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI
FUNKCIONARJEV, VI[JIH UPRAVNIH DELAVCEV IN
DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI
18. ~len
Vodilni funkcionar oziroma predstojnik urada ob~inske
uprave 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.
Namestnik predstojnika in vodje morebitnih oddelkov,
referatov in slu‘b ob~inske uprave so odgovorni za delo s
podro~ja, ki ga pokrivajo.
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Namestnika in vodje imenuje ‘upan, ter jih lahko pooblasti za podpisovanje dolo~enih aktov.
Tajnik in namestnik ne moreta opravljati funkcijo ali
za~eti opravljati dejavnost, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo oziroma delovnim mestom.

[t. 28 – 26. V. 1995

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in pri~ne veljati
po objavi.
[t. 611-4/95
Gornji Grad, dne 12. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Gornji Grad
Jakob Fila~ l. r.

V. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI
19. ~len
V roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda ‘upan
na~rt delovnih mest o sistematizaciji delovnih mest v upravi.
Na osnovi omenjenega na~rta pa lahko ‘upan sklene
delovna razmerja zaposlenih oziroma izda odlo~bo o zaposlitvi.
20. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 061-5/95
Gornji Grad, dne 15. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Gornji Grad
Jakob Fila~ l. r.

HRPELJE-KOZINA
1325.
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter 16. in 38.
~lena statuta Ob~ine Hrpelje-Kozina je Ob~inski svet ob~ine
Hrpelje-Kozina na 5. redni seji dne 21. 4. 1995 sprejel
ODLOK
o delovnem podro~ju delovnih teles ob~inskega sveta
1. ~len
Pristojnosti odbora za premo‘enje, prora~un in finance
so:

SKLEP
o dolo~itvi javne infrastrukture na podro~ju kulture

– sodeluje pri delitveni bilanci ob~inskega premo‘enja,
– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju prora~una,
– obravnava letni gospdarski na~rt ob~ine,
– obravnava dav~no politiko ob~ine,
– predlaga financiranje porabnikov ob~inskega prora~una,
– obravnava gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem
in sredstvi,
– predlaga uvedbo davkov in taks, ki jih predpisuje
ob~ina,
– na zahtevo sveta daje mnenja glede vpra{anj s podro~ja gospodarstva in financ iz pristojnosti ob~ine.

Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo naslednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine Gornji Grad, ki so
bile na dan 17. 12. 1994 dru‘bena oziroma javna lastnina in
so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
1. Zadru‘ni dom Gornji Grad, ki je v lasti prej{nje Ob~ine Mozirje, del zgradbe, ki je v upravljanju KPD Gornji
Grad, parc. {t. 247, k. o. Gornji Grad, ZKV 206, in sicer
dvorana za prireditve s pripadajo~imi skupnimi prostori v
izmeri 505 m².
2. Zadru‘ni dom, ki je v lasti KZ Bo~na, parcela {t. 282,
k. o. Bo~na, ZKV 500, in sicer dvorana za prireditve s pripadajo~imi pomo‘nimi in skupnimi prostori v izmeri 424 m².
3. Zadru‘ni dom Nova [tifta, ki je v lasti ZKZ Mozirje,
parcela {t. 514/3, k. o. [miklav‘, ZKV 308, in sicer dvorana
za prireditve s pripadajo~imi skupnimi in pomo‘nimi prostori
v izmeri 167 m².
Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a
tudi oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki slu‘ijo za opravljanje kulturne dejavnosti.
Nepremi~nine iz 1., 2. in 3. to~ke tega sklepa se kot
javna infrastruktura na podro~ju kulture zaznamuje v zemlji{ki knjigi.

2. ~len
Pristojnosti odbora za prostorsko na~rtovanje, varstvo
okolja, komunalno infrastrukturo, stanovanjska vpra{anja in
kulturno dedi{~ino so:
– obravnava prostorske plane ob~ine,
– pripravlja politiko prostorskega razvoja ob~ine in
spremlja njeno izvr{evanje,
– daje mnenje k manj{im odmikom od prejetih prostorskih planskih aktov v zvezi s posameznim posegom v prostor
lokalnega pomena,
– obravnava izgradnjo in upravljanje z energetskimi,
vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– obravnava izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkiri{~i, trgi, parki in drugimi
javnimi povr{inami,
– obravnava vpra{anja ureditve prometa,
– obravnava ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje
javnih slu‘b s podro~ja komunalne dejavnosti in daje mnenje
k izbiri koncesionarjev,
– obravnava varstvo tal in vodnih virov,
– obravnava varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,

1324.
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in 29. ter 63. ~lena
zakona o uresni~evanju javnega interesa na podro~ju kulture
(Uradni list RS, {t. 75/94) ter na podlagi 16. ~lena statuta
ob~ine, je Ob~inski svet ob~ine Gornji Grad na seji dne 12. 5.
1995 sprejel
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– obravnava podro~je po‘arne varnosti ter organizacijo
dimnikarske slu‘be,
– obravnava stanovanjsko problematiko in predlaga na~rt prenove dotrajanih stanovanj, ki so last ob~ine,
– skrbi za smotrno uporabo in pove~anje najemnega
socialnega sklada stanovanj v ob~ini,
– ob~inskemu svetu predlaga ukrepe za ohranjanje in
obnovo objektov, ki so razgla{eni za kulturne spomenike.
3. ~len
Pristojnosti odbora za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, obmejno sodelovanje
in mednarodne odnose so:
– obravnava sodelovanje med ob~ino in gospodarskimi
subjekti,
– obravnava problematiko zaposlovanja,
– obravnava pogoje za razvoj vseh gospodarskih in engospodarskih dejavnosti, vklju~no z malim gospodarstvom,
katerih razvoj je v interesu ob~ine,
– pomaga z nasveti podjetnikom,
– oblikuje politiko razvoja kmetijstva v ob~ini,
– oblikuje strategijo razvoja kme~kega turizma,
– obravnava razvoj demografsko ogro‘enih,
– skrbi za obmejno sodelovanje in mednarodne odnose.
4. ~len
Pristojnosti odbora za kulturo, {olstvo, {port, zdravstvo
in socialno varstvo so:
– obravnava razvoj kulturne, raziskovalne, knji‘ni~arske, informacijsko dokomentacijske dejavnosti,
– skrbi za promocijo ob~ine, organizacijo promocijskih
in kulturnih prireditev,
– obravnava vpra{anja v zvezi z vzgojo in izobra‘evanjem,
– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih
zavodov, ki opravljajo dru‘bene zadeve javne slu‘be lokalnega pomena,
– skrbi za razvoj {porta in rekreacije, sodeluje z dru{tvi
in klubi, ki so organizirani v ob~ini,
– obravnava problematiko s podro~ja zdravstvenega
varstva,
– oblikuje socialno politiko v ob~ini in jo predlaga ob~inskemu svetu v sprejem,
– obravnava razvoj varstva otrok, dru‘ine, invalidov in
ostarelih.
5. ~len
Pristojnosti odbora za povezovanje v regijo in v {ir{e
lokalne samoupravne skupnosti in za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi:
– obravnava povezovanje ob~ine v {ir{e lokalne skupnosti,
– obravnava lokalno samoupravo v ob~ini in v krajevnih skupnostih,
– pomaga krajevnim skupnostim pri pripravi planskih in
drugih aktov ter po potrebi sodeluje pri delu njihovih organov,
– sodeluje v postopkih za teritorialne spremembe ob~ine in krajevnih skupnosti.
6. ~len
Pristojnosti komisije za pripravo statuta, obravnavo pro{enj in prito‘b ter splo{nih zadev so:
– pripravlja predloge statuta in drugih splo{nih aktov
ob~ine, obravnava pripombe na predloge aktov in jih usklajuje,
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– obravnava pro{nje in prito‘be ob~anov ter predlaga
njihovo re{itev.
7. ~len
Pristojnosti komisije za mandatna vpra{nja, volitve in
imenovanja so:
– predlaga ob~inskemu svetu potrditev mandatov ob~inskih svetnikov in ‘upana,
– pripravlja predloge za sestavo ob~inskih odborov in
komisij,
– predlaga nadomestila in pla~e ob~inskim funkcionarjem, nadzornemu odboru in sekretarju ob~inskega sveta ter
predlaga vi{ino povra~il stro{kov,
– predlaga mnenje k imenovanju predstojnikov republi{kih organov, pristojnih za ob~ino.
8. ~len
Odlok za~ne veljati takoj.
[t. 49/OS HK
Hrpelje-Kozina, dne 21. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Hrpelje-Kozina
Vitomir Po~kaj l. r.

1326.
Na podlagi 26. ~lena zakona o politi~nih strankah (Uradni list RS, {t. 62/94) 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter na
podlagi 16. ~lena statuta Ob~ine Hrpelje-Kozina je Ob~inski
svet ob~ine Hrpelje-Kozina na 5. redni seji dne 21. 4. 1995
sprejel
SKLEP
o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini
Hrpelje-Kozina
1
Politi~nim strankam, ki so predlagale kandidate za ~lane Ob~inskega sveta ob~ine Hrpelje-Kozina, pripadajo sredstva iz prora~una ob~ine v vi{ini 10 tolarjev za vsak dobljeni
glas na lokalnih volitvah 1994.
2
Sredstva se strankam dodeljujejo mese~no na njihove
‘iro ra~une.
3
Ta sklep za~ne veljati z dnem, ko ga sprejme ob~inski
svet, uporabljati pa se za~ne s 1. 1. 1995.
[t. 50/OSHK
Hrpelje-Kozina, dne 21. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Hrpelje-Kozina
Vitomir Po~kaj l. r.
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KOBARID
1327.
Na podlagi prve alinee drugega odstavka 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/
94) je Ob~inski svet ob~ine Kobarid na 2. seji dne 21. 1. 1995
sprejel
STATUTARNI SKLEP
1. ~len
S tem statutarnim sklepom se za~asno do sprejema statuta Ob~ine Kobarid uredijo vpra{anja v zvezi z delovanjem
ob~ine, ob~inskega sveta in drugih organov ob~ine, z organizacijo in delovnim podro~jem ob~inske uprave, delovanjem
krajevnih skupnosti ter druga vpra{anja, pomembna za delovanje Ob~ine Kobarid.
2. ~len
Ob~ina Kobarid je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena z zakonom.
Obmo~je Ob~ine Kobarid dolo~a zakon.
3. ~len
Ob~ina Kobarid ima pe~at okrogle oblike. Na obodu je
izpisano ime: “OB^INA KOBARID”. Pe~at, ki ga uporablja
ob~inski svet, ima poleg imena ob~ine {e napis: “OB^INSKI
SVET” in zaporedno {tevilko.
Pe~at, ki ga uporablja ‘upan ob~ine, ima poleg imena
ob~ine {e napis “@UPAN”.
Sede‘ Ob~ine Kobarid je v Kobaridu, Trg svobode 2.
4. ~len
Organi Ob~ine Kobarid so:
1. ob~inski svet,
2. ‘upan,
3. ob~inski odbori,
4. nadzorni odbor.
Organi ob~ine imajo pristojnosti, dolo~ene z zakonom o
lokalni samoupravi.
5. ~len
OB^INSKI SVET
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
Odlo~itve sprejema z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, ~e
ni z zakonom ali s tem statutarnim sklepom druga~e dolo~eno.
6. ~len
Ob~inski svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju
izvoli izmed ~lanov ob~inskega sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, sklicuje seje
in vodi njegovo delo. Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri opravljanju njegovega dela. Ob~inski svet ima tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri pripravljanju in vodenju
sej sveta. Tajnika imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.
7. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ lokalne samouprave in
odlo~anja v ob~ini in ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema statut,
2. sprejema poslovnik,
3. sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
4. sprejema prostorske in druge razvojne plane ob~ine,
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5. sprejema odloke in druge ob~inske akte,
6. odlo~a o razpisu referenduma,
7. odlo~a o lokalnih davkih in pristojnostih,
8. odlo~a o oddaji koncesij na javnem dobru in dejavnostih, ki so gospodarske ali negospodarske javne slu‘be,
9. odlo~a o sodelovanju in povezovanju z drugimi ob~inami,
10. odlo~a o zdru‘evanju v {ir{o lokalno skupnost,
11. odlo~a o organizaciji ob~inske uprave in opravlja
poklicno nadzorstvo nad njenim delom
12. odlo~a o podelitvi priznanj in nagrad ob~ine,
13. odlo~a o imenovanju ~astnega ob~ana Ob~ine Kobarid,
14. odlo~a o pobratenju z drugimi ob~inami,
15. poveri ob~inskemu odboru odlo~anje oziroma izvedbo dolo~ene zadeve,
16. daje soglasje k prenosu dr‘avnih pristojnosti na ob~ino,
17. dolo~i pogoje in merila za gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem in ustanavlja podjetja in zavode za opravljanje gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
18. sodeluje pri ustvarjanju pogojev za gospodarski in
dru‘beni razvoj ob~ine,
19. ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesre~ami,
20. voli ~lane ob~inskega odbora in odlo~a o njihovi
razre{nici,
21. voli druge stalne ali za~asne kolegialne organe in
funkcionarje iz svoje pristojnosti,
22. voli predstavnike lokalne samouprave v pokrajini v
skladu z zakonom,
23. daje soglasje oziroma mnenja k imenovanju ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj
je ob~ina,
24. daje soglasje k statutom javnih zavodov, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je ob~ina,
25. imenuje predstavnike ob~ine v javnih podjetjih, zavodih in drugih pravnih osebah, kjer je ob~ina ustanovitelj,
soustanovitelj ali vlagatelj,
26. odlo~a o drugih zadevah v skladu s tem sklepom,
zakonom in ustavo.
8. ~len
@UPAN
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah in opravlja
funkcijo poklicno ali nepoklicno.
9. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
1. predstavlja in zastopa ob~ino,
2. skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta,
3. zadr‘i izvajanje nezakonitih odlo~itev ob~inskega sveta,
4. sprejema na delo delavce ob~inske uprave,
5. opravlja naloge, ki mu jih iz svoje pristojnosti dolo~i
ob~inski svet,
6. opravlja druge naloge, ki so dolo~ene v zakonih ali
drugih predpisih.
10. ~len
^e ‘upan zadr‘i izvajanje nezakonite odlo~itve ob~inskega sveta, mora o tem obvestiti ~lane ob~inskega sveta.
11. ~len
V primeru, da je ogro‘eno ‘ivljenje in premo‘enje ob~anov, lahko ‘upan sprejme nujne ukrepe.
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12. ~len
OB^INSKA ODBORA
Ustanovita se za~asna ob~inska odbora, ki sta izvr{ilna
organa ob~inskega sveta, in sicer:
– Odbor za gospodarstvo in
– Odbor za negospodarstvo.
Ob~inski odbor {teje 5 ~lanov.
Odbor izmed svojih ~lanov izvoli predsednika.
Ob~inski odbor veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~ih
ve~ina ~lanov.
Ob~inski odbor sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.
13. ~len
Odbor za gospodarstvo opravlja naslednje naloge iz
njegove pristojnosti:
1. obravnava in predlaga ob~inskemu svetu sprejem odlokov in drugih splo{nih aktov,
2. obravnava in predlaga v sprejem ob~inski prora~un in
zaklju~ni ra~un,
3. spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju
prora~una,
4. obravnava delo slu‘b in zavodov, ki se financirajo iz
ob~inskega prora~una,
5. obravnava in ocenjuje investicijsko dejavnost ob~ine,
6. obravnava in spremlja gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem,
7. obravnava stanje varovanja in urejanja okolja in prostora,
8. obravnava problematiko na podlagi prostorskega urejanja ob~ine,
9. spremlja izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, dolgoro~nih in srednjero~nih planov,
10. obravnava predloge, pripombe in prito‘be ob~anov
ali podjetij na sprejete prostorske izvedbene akte,
11. daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih
zavodov,
12. predlaga re{itve za re{evanje prostorskih ali okoljevarstvenih problemov,
13. opravlja druge naloge, ki mu jih nalo‘i ob~inski svet
ali ‘upan.
14. ~len
Odbor za negospodarstvo opravlja naslednje naloge iz
njegove pristojnosti:
1. obravnava in predlaga ob~inskemu svetu sprejem odlokov in drugih splo{nih aktov,
2. obravnava in predlaga v sprejem ob~inski prora~un in
zaklju~ni ra~un s svojega delovnega podro~ja,
3. spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju
prora~una,
4. obravnava delo slu‘b in zavodov, ki se financirajo iz
ob~inskega prora~una,
5. obravnava in ocenjuje investicijsko dejavnost s svojega delovnega podro~ja,
6. obravnava vpra{anja v zvezi z izobra‘evanjem,
otro{kim varstvom, zdravstvenim in socialnim varstvom,
7. daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih
zavodov,
8. oblikuje ukrepe socialne politike ob~ine in jih predlaga v sprejem ob~inskemu svetu,
9. skrbi za smotrno uporabo in pove~anje socialnega
sklada stanovanj v ob~ini,
10. obravnava vpra{anja s podro~ja kulture, {porta in
rekreacije v ob~ini,
11. opravlja druge naloge, ki mu jih nalo‘i ob~inski svet
ali ‘upan.
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15. ~len
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor ima predsednika in {tiri ~lane.
Predsednika in ~lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet. ^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, ob~inskega odbora, ob~inski uradniki in drugi
javni uslu‘benci ter ~lani nadzornih organov in poslovodstev
pravnih oseb, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
2. nadzoruje namembnost in smotrnost porabe prora~unskih sredstev,
3. nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor predlo‘i poro~ilo o opravljenem nadzoru ob~inskemu svetu in ‘upanu.
16. ~len
DELOVNA TELESA OB^INSKEGA SVETA
Delovni telesi ob~inskega sveta sta:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja,
2. Komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika
ob~inskega sveta.
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
ima predsednika in dva ~lana, ki jih izmed svojih ~lanov
imenuje ob~inski svet.
Komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta ima predsednika in {tiri ~lane, ki jih izmed
svojih ~lanov in ob~anov imenuje ob~inski svet.
Ob~inski svet po potrebi imenuje tudi druga delovna
telesa.
17. ~len4
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
pregleda poro~ilo o izidu volitev ~lanov ob~inskega sveta, ki
ga je predlo‘ila ob~inska volilna komisija in potrdila ~lanov
ob~inskega sveta, ki jih je izvoljenim ~lanom sveta izdala
ob~inska volilna komisija.
Komisija predlo‘i svetu poro~ilo o pregledu potrdil, o
vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
18. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
obravnava po predhodnem usklajevanju vpra{anja s podro~ja
kadrovske politike in vpra{anja iz pristojnosti ob~inskega
sveta, ki so v zvezi z volitvami, imenovanji in razre{itvami:
– pripravlja in daje svetu predloge za sestavo odborov
in delovnih teles sveta,
– obravnava predoge za izvolitev, imenovanja in razre{itve, ki jih dolo~a zakon
ter jih posreduje svetu v odlo~anje,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~ajo zakoni, drugi
predpisi ali ob~inski svet.
19. ~len
KANDIDIRANJE
Kandidate za ~lane odborov, delovnih teles in drugih
organov predlaga komisija za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja. Izvoljen ali imenovan je tisti kandidat, ki je
dobil ve~ kot polovico glasov na seji prisotnih ~lanov ob~inskega sveta.
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20. ~len
Tajnika uprave in ob~inskega sveta ter predstojnike
upravnih organov imenujejo ~lani ob~inskega sveta na predlog ‘upana z javnim glasovanjem, ~e ne sklenejo druga~e. ^e
kandidat za tajnika ali predstojnika upravnega organa ni dobil potrebne ve~ine glasov, lahko ‘upan vztraja pri predlogu
in po obrazlo‘itvi zahteva ponovno glasovanje. Glasuje se
samo o kandidatih, ki niso prejeli potrebne ve~ine glasov.
Za tajnika ali predstojnika upravnega organa je imenovan kandidat, ki je dobil ve~ kot polovico glasov na seji
prisotnih ~lanov ob~inskega sveta.
21. ~len
^e tajnik ali predstojnik ni imenovan, lahko ‘upan predlaga ~lanom ob~inskega sveta, da z javnim glasovanjem imenujejo delavca, ki bo do imenovanja tajnika ali predstojnika
upravnega organa opravljal njegove naloge.
22. ~len
UPRAVA
Ob~inska uprava je upravni organ ob~ine, ki opravlja
njene upravne in strokovne naloge.
23. ~len
Upravne in strokovne naloge ob~inske uprave opravljajo zaposleni v upravi, ki jih imenuje oziroma zaposli ‘upan v
skladu z na~rtom delovnih mest ob~inske uprave.
@upan lahko pooblasti za odlo~anje v zvezi z delovnim
razmerjem zaposlenih in v drugih zadevah z delovnega podro~ja uprave posameznega delavca uprave, ki zato izpolnjuje pogoje.
24. ~len
Ob~inski svet imenuje tajnika ob~inske uprave na predlog ‘upana.
@upan dolo~i tajniku pooblastila pri vodenju ob~inske
uprave.
25. ~len
Organizacija in delovno podro~je ob~inske uprave ter
na~rt delovnih mest se dolo~ita z odlokom oziroma s sklepom, ki ga sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana.
Do sprejetja navedenih aktov bodo sekretarji in delavci
drugih strokovnih slu‘b, ki so bili zaposleni na dan
31. 12. 1994 v upravnih organih Skup{~ine ob~ine Tolmin
nadaljevali z opravljanjem del in nalog po obstoje~em pravilniku o organizaciji in delu ter o sistemizaciji del in nalog
ob~inskih upravnih organov tudi za Ob~ino Kobarid. Podro~je del in nalog opredeli ob~inski svet.
26. ~len
Obstoje~e krajevne skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom v okviru pristojnosti, ki jih imajo po dosedanjih
predpisih do sprejema statuta in ~e niso v nasprotju s tem
statutarnim sklepom.
27. ~len
Dolo~be odlokov, sklepov in drugi akti, ki jih je sprejela
skup{~ina ali njeni organi prej{nje Ob~ine Tolmin, ostanejo v
veljavi do nadaljnjega, ~e niso v nasprotju z zakonom o
lokalni samoupravi, drugimi zakoni in predpisi.
28. ~len
Predpisi, ki jih sprejme ob~inski svet, se objavijo v
Uradnem listu RS.
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29. ~len
Ta statutarni sklep za~ne veljati takoj in se objavi v
Uradnem listu RS.
Kobarid, dne 21. januarja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kobarid
Pavel Sivec l. r.

KOBILJE
1328.
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo ob~inskega
samoprispevka v denarju in delu za obmo~je Ob~ine
Kobilje
1. ~len
Za obmo~je Ob~ine Kobilje se razpi{e referendum za
uvedbo samoprispevka v denarju in delu.
2. ~len
Iz sredstev samoprispevka se bo predvidoma zbralo
20,000.000 SIT, katera se namenijo za:
1. sofinanciranje izgradnje telovadnice in otro{kega vrtca,
2. sofinanciranje ureditve kanalizacije in izgradnje ~istilne naprave,
3. sanacijo vodovodnega omre‘ja,
4. modernizacijo in vzdr‘evanje lokalnih cest,
5. vzdr‘evanje uli~ne razsvetljave,
6. ureditev {portno rekreacijskega centra ter modernizacijo in ureditev {portnih igri{~.
3. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1.
julija 1995 do 30. junija 2000.
4. ~len
Referendum bo v nedeljo, dne 28. maja 1995, v prostoru
Gasilskega doma v Kobilju.
5. ~len
Zavezanci bodo pla~evali samoprispevek v naslednji
vi{ini:
a) v denarju:
– 2% od neto izpla~il OD in nadomestil iz delovnega
razmerja, nagrad dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 2% od pokojnin,
– 2% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 5% od katastrskega dohodka,
– 200 DEM letno – v tolarski protivrednosti po srednjem te~aju Banke Slovenije – ob~ani, ki so na za~asnem
delu v tujini,
– 100 DEM letno – v tolarski protivrednosti po srednjem te~aju Banke Slovenije – lastniki stanovanjskih hi{,
vikenda ali vinske kleti in zemlji{~a, ki nimajo stalnega
bivali{~a na obmo~ju ob~ine,
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b) v delu:
– 2 delovna dneva letno na nosilca gospodinjstva ali
dru‘inskega ~lana.
En delovni dan traja 8 ur, nadomestilo za neopravljeni
delovni dan zna{a 50 DEM v tolarski protivrednosti.
6. ~len
Pla~ila samoprispevka so opro{~eni zavezanci, ki jih
dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku (Uradni list RS, {t.
35/85) ter drugi veljavni predpisi.
7. ~len
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in ob~ani, ki so
vpisani v volilni imenik ter delovni ljudje, ki {e nimajo
splo{ne volilne pravice, so pa v delovnem razmerju in imajo
stalno prebivali{~e na obmo~ju Ob~ine Kobilje.
Pravico osebnega izjavljanja z referendumom imajo tudi zavezanci, ki so lastniki nepremi~nin na obmo~ju ob~ine,
pa nimajo stalnega prebivali{~a v Ob~ini Kobilje.
8. ~len
Upravi~enci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico,
ki obsega naslednje besedilo:
OB^INA KOBILJE
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 28. maja 1995 o
uvedbi ob~inskega samoprispevka v denarju in v delu za
sofinanciranje izgradnje telovadnice in otro{kega vrtca, sofinanciranje ureditve kanalizacije in izgradnje ~istilne naprave,
sanacijo vodovodnega omre‘ja, modernizacijo in vzdr‘evanje lokalnih cest, vzdr‘evanje uli~ne razsvetljave ter ureditev
{portno rekreacijskega centra ter modernizacija in ureditev
{portnih igri{~.
Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer od 1.
julija 1995 do 30. junija 2000.
GLASUJEM
ZA

PROTI

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma obkro‘i
besedo “PROTI”, ~e se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
9. ~len
Glasovnice morajo biti overjene s pe~atom Ob~ine Kobilje.
10. ~len
Za izvedbo sklepa skrbi ob~inska volilna komisija. Pri
izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo dolo~ila zakona
o lokalnih volitvah.
11. ~len
Samoprispevek bodo obra~unavali in odtegovali podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci OD ali
nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obra~unavala in odtegovala samoprispevek Republi{ka uprava za javne prihodke – izpostava Lendava.
Na~in pla~evanja samoprispevka ob~anov za~asno zaposlenih v tujini ter lastnikov nepremi~nin na obmo~ju ob~ine, ki nimajo stalnega prebivali{~a v Ob~ini Kobilje, bo
dolo~il ob~inski svet s posebnim sklepom.

Stran 2051

12. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom so namenska ter se
bodo uporabila izklju~no za realizacijo programa iz 2. ~lena
tega sklepa.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na ‘iro ra~unu
Ob~ine Kobilje.
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev zbranih iz
naslova samoprispevka bo opravljal Ob~inski svet ob~ine
Kobilje oziroma od njega imenovani odbor.
Ob~inski svet je dol‘an enkrat letno izdelati poro~ilo o
zbranih sredstvih samoprispevka ter poro~ati ob~anom o uporabi teh sredstev.
13. ~len
Ob~ina lahko sredstva samoprispevka, ki so za~asno
prosta, vlo‘i pri banki za dolo~en ~as.
14. ~len
Sredstva za stro{ke pri izvedbi referenduma se zagotovijo v prora~unu Ob~ine Kobilje.
15. ~len
Ob~inski svet ob~ine Kobilje sprejme sklep o uvedbi
samoprispevka, ~e se bo ve~ina vseh glasovalcev na referendumu odlo~ila za uvedbo ob~inskega samoprispevka.
16. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v
Uradnem listu RS, veljati pa pri~ne z dnem objave v Uradnem listu RS.
Kobilje, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

KO^EVJE
1329.
Na podlagi 26. ~lena zakona o politi~nih strankah (Uradni list RS, {t. 62/94) v povezavi s 23. ~lenom istega zakona je
Ob~inski svet ob~ine Ko~evje na 5. seji dne 26. aprila 1995,
sprejel
SKLEP
o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini Ko~evje
I
Stranki, katere kandidat je bil izvoljen za ‘upana, pripadajo sredstva iz prora~una Ob~ine Ko~evje v vi{ini 30 SIT za
vsak dobljeni glas na volitvah za ‘upana.
II
Sredstva se stranki dodeljujejo mese~no na njen ‘iro
ra~un.
III
Znesek iz I. to~ke tega sklepa se mese~no usklajuje z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih Zavoda RS za statistiko.
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IV
Ta sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.1995.
[t. 061-1/95-1/1
Ko~evje, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.
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VI
Pla~a za ‘upana se na podlagi tega sklepa obra~una od
1. 1. 1995 dalje.
Pla~a za tajnika se na podlagi tega sklepa obra~una od
7. 4. 1995 dalje.
[t. 061-1/95-1/1
Ko~evje, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

1330.
Na podlagi 12. ~lena zakona o funkcionarjih (Uradni list
RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 100.b ~lena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 14/95) in 4. ~lena zakona o razmerjih pla~
v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94) je Ob~inski svet ob~ine
Ko~evje na 5. seji dne 26. aprila 1995 sprejel
ZA^ASNI SKLEP
o pla~ah funkcionarjev Ob~ine Ko~evje
I
S tem sklepom se dolo~ijo pla~e in nadomestila pla~
voljenih in imenovanih funkcionarjev Ob~ine Ko~evje.
II
Osnova za pla~o se dolo~i tako, da se osnova za obra~un
pla~e, ki je znesek dolo~en kot izhodi{~na mese~na pla~a za
prvi tarifni razred za polni delovni ~as, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, pomno‘i s koeficientom za dolo~anje pla~e.
Tako izra~unana pla~a se pove~a za odstotek za vrednotenje delovnih izku{enj in za vrednotenje delovne uspe{nosti.
Dodatek za delovno dobo se delavkam, ki imajo ve~ kot
25 let delovne dobe, pove~a {e za 0,25% za vsako izpolnjeno
leto delovne dobe nad 25 let.
III
Koeficienti za dolo~anje pla~e za posamezno funkcijo
zna{ajo:
Naziv funkcije

Koeficient

– ‘upan
– tajnik

7,5
5,9

IV
Odstotek za vrednotenje delovne uspe{nosti se dolo~i
glede na III. to~ko za~asnega sklepa {tevilka 020-02/89-2, z
dne 6. 4. 1995, ki ga je sprejela komisija dr‘avnega zbora RS
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Vi{ina dela pla~e za delovno uspe{nost ‘upana se dolo~i
enkrat letno in zna{a 50% (mese~no) za leto 1995 .
Vi{ina dela pla~e za delovno uspe{nost tajnika dolo~i
‘upan trimese~no.
V
@upanu, ki opravlja funkcijo neprofesionalno, se prizna
nagrada v vi{ini 33% pla~e, ki bi mu pripadala, ~e bi poklicno opravljal funkcijo za polni delovni ~as.

1331.
Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena zakona o funkcionarjih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93,
100.b ~lena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 14/95) in 4. ~lena
zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih
in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94) je
Ob~inski svet ob~ine Ko~evje na 5. seji dne 26. aprila 1995
sprejel
ZA^ASNI SKLEP
o sejnini funkcionarjev Ob~ine Ko~evje
I
S tem sklepom se dolo~i vi{ina sejnine za udele‘bo na
sejah ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles, do katere
so upravi~eni ~lani ob~inskega sveta in njegovih delovnih
teles, ter ‘upan.
Vi{ine sejnine so:
predsednik ob~inskega sveta
15.000 SIT
~lan ob~inskega sveta
5.000 SIT
predsednik delovnega telesa
5.000 SIT
~lan delovnega telesa
3.000 SIT.
II
Za udele‘bo na seji ob~inskega sveta pripada ‘upanu
sejnina v vi{ini 5.000 SIT, za udele‘bo na seji delovnega
telesa pa 3.000 SIT.
Za udele‘bo na seji delovnega telesa pripada predsedniku ob~inskega sveta sejnina v vi{ini 3.000 SIT.
III
Sejnina je dolo~ena v neto znesku. Sejnina se izpla~uje
na podlagi tega sklepa in se obra~una od 1. 1. 1995 dalje.
Za neudele‘bo na seji iz kakr{nihkoli razlogov, se sejnina ne izpla~a.
IV
Ta sklep velja najdlje do 31. 12. 1995.
[t. 061-1/95-1/1
Ko~evje, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.
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1332.
Na podlagi 17. ~lena za~asnega statutarnega akta Ob~ine Ko~evje (Uradni list RS, {t. 12/95 in 21/95) je Ob~inski
svet ob~ine Ko~evje na seji dne 6. 4. 1995 sprejel
PRAVILNIK
o oddaji slu‘benih stanovanj Ob~ine Ko~evje v najem
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ajo osnove in merila za dodeljevanje slu‘benih stanovanj v najem, minimalni stanovanjski
standardi ter postopek oddaje slu‘benih stanovanj v najem.
2. ~len
Slu‘bena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v
lasti Ob~ine Ko~evje, ki so vodena kot neprofitna in so
namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb:
– delavcev v javnih podjetjih, javnih zavodih, katerih
ustanoviteljica je Ob~ina Ko~evje in delavcev v ob~inski
upravi,
– delavcem v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica ni
Ob~ina Ko~evje, njihova normalna dejavnost pa je v ob~inskem interesu (gimnazija, srednja {ola).
3. ~len
Delavcem iz prve in druge alinee 2. ~lena se stanovanja
dodeljuje v najem kot slu‘bena stanovanja.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE
SLU@BENIH STANOVANJ V NAJEM
4. ~len
Ob~inska slu‘bena stanovanja dodeljuje v najem pristojni upravni organ za stanovanjske zadeve na podlagi predhodno opravljenega to~kovanja:
to~k
1. pomembnost delovnega mesta
– direktor, predstojnik, funkcionar
35
– vi{ji upravni delavec, vodja oddelka, slu‘be,
strokovni delavec
25
2. stopnja izobrazbe
– doktorat
25
– magisterij
20
– visoko{olska izobrazba
15
– vi{je{olska izobrazba
10
Kolikor dva ali ve~ kandidatov dose‘ejo enako {tevilo
to~k na podlagi 1. in 2. to~ke 4.~lena, lahko organ, ki odlo~a
o dodelitvi kot dodatni kriterij upo{teva tudi {tevilo dru‘inskih ~lanov.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
5. ~len
Pristojni upravni organ za stanovanjske zadeve upo{teva pri dodeljevanju slu‘benih stanovanj v najem po tem
pravilniku, naslednje povr{inske standarde:
[tevilo dru‘inskih ~lanov

Stanovanjska povr{ina v m2

1
2
3
4

32
45
58
70
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Za vsakega nadaljnjega dru‘inskega ~lana se stanovanjska povr{ina pove~a za 15m². Stanovanjska povr{ina se nana{a samo na bivalno povr{ino in sicer: sobe, kabinete, shrambo, kuhinjo, WC, kopalnico in predsobe.
Standardi iz prvega odstavka ne veljajo pri re{evanju
stanovanjskega problema vodilne kategorije delavcev (direktor, predstojnik, funkcionar).
6. ~len
^e ni na razpolago ustreznega stanovanja po stanovanjskih standardih, glede na 5. ~len tega pravilnika, lahko pristojni upravni organ za stanovanjske zadeve dodeli tudi stanovanje, ki ne dosega ali presega standardno stanovanje, ~e s
tem sogla{a upravi~enec oziroma kader, ki mu bo stanovanje
dano v najem.
IV. PRISTOJNOST ZA DODELITEV OB^INSKIH
SLU@BENIH STANOVANJ V NAJEM
7. ~len
Za dodelitev stanovanj v najem je pristojen upravni
organ za stanovanjske zadeve.
O svojem delu je dol‘an poro~ati enkrat letno ‘upanu in
ob~inskemu svetu.
8. ~len
Pristojni upravni organ opravlja naslednje naloge:
– zbira vloge za dodeljevanje slu‘benih stanovanj v najem,
– opredeljuje pogoje razpisa,
– sprejme sklep o dodelitvi slu‘benih stanovanj v najem.
V. POSTOPEK ODDAJE SLU@BENIH STANOVANJ V
NAJEM
9. ~len
Pri vsaki pridobitvi ob~inskega slu‘benega stanovanja
ali sprostitvi le tega, objavi pristojen upravni organ razpis za
dodelitev slu‘benega stanovanja v najem.
Razpis mora vsebovati:
– {tevilo in vrsto stanovanj,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati,
– rok do katerega je treba vlo‘iti prijavo,
– naslov na katerega se po{lje prijava.
10. ~len
Vlogi za najem slu‘benega stanovanja je potrebno prilo‘iti v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga zavrne kot
nepopolna.
11. ~len
Sklep o dodelitvi slu‘benega stanovanja v najem sprejme pristojni upravni organ in o tem obvesti vse prijavljene
kandidate.
12. ~len
Na sklep pristojnega upravnega organa je mo‘en ugovor
v roku 15 dni od dneva vro~itve. O ugovoru odlo~a ob~inski
svet na predlog pristojnega odbora. Odlo~itev ob~inskega
sveta je dokon~na.
Odbor je za svoje delo odgovoren ob~inskemu svetu,
kateremu tudi poro~a o svojem delu.
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13. ~len
Po pravnomo~nem sklepu o oddaji slu‘benega stanovanja v najem, sklene ob~ina z najemnikom najemno pogodbo,
s katero uredi medsebojne odnose ter pri tem upo{teva dolo~ila tega pravilnika in dolo~be stanovanjskega zakona.
14. ~len
Najemnina za slu‘beno stanovanje je neprofitna. Najemna pogodba za slu‘beno stanovanje se sklene za dolo~en
~as.
15. ~len
Najemna pogodba se najemniku lahko odpove iz razlogov navedenih v 53. ~lenu stanovanjskega zakona.
VI. KON^NI DOLO^BI
16. ~len
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom,
se direktno uporabljajo dolo~be stanovanjskega zakona in
podzakonskih predpisov.
17. ~len
Z dnem pri~etka veljavnosti tega pravilnika, preneha
veljati pravilnik o oddaji slu‘benih stanovanj ob~ine Ko~evje
v najem (Uradni list RS, {t. 68/94).
Ta pravilnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 061-1/95-1/1
Ko~evje, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

KOMEN
1333.
Na podlagi 25., 39. in 40. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/
84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93 in 57/93)
ter 1. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Komen (Uradni list
RS, {t. 21/95) je Ob~inski svet ob~ine Komen na seji dne 11.
aprila 1995 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Ob~ini Komen
1. ~len
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Ob~ini Se‘ana (Uradne objave, {t. 28/91) velja smiselno v celotnem
tekstu za novo Ob~ino Komen in za spremembe in dopolnitve, ki so sestavni del tega odloka.
2. ~len
Zadnji stavek v tretjem odstavku 1. ~lena se spremeni
tako, da se glasi: “Sestavni del odloka je grafi~na priloga, ki
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zajema 29 kart PKN v merilu 1:5000, na katerih so prikazana
ureditvena obmo~ja vseh naselij za posege v prostor v ob~ini
Komen.”
3. ~len
Za 1. ~lenom odloka se doda nov 1.a ~len, ki se glasi:
ureditvena obmo~ja naselij in posegov v prostor v Ob~ini
Komen so:
Dolenja in Gorenja Brestovica pri Komnu, Brestovica karavla, Brje pri Komnu, Coljava, ^ehovini, ^ipnje, Div~i,
Dolanci, Gabrovica pri Komnu, Gorjansko, Gorjansko - mednarodni mejni prehod, Hru{evica, Ivanji Grad, Jablanec, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Komen, Klari~i, Lisjaki, Lukovec, Mali Dol, Mihalji, Nadro‘ica,
Podlasi, Preserje pri Komnu, Rubije, Sveto, [ibelji, [kofi,
[krbina, [tanjel, [tanjel - kamnolom, Toma~evica, Trebi‘ani, Tupel~e, Vale, Ve~koti, Vol~ji Grad in Zagrajec.
4. ~len
V 5. ~lenu odloka se ~rta celoten prvi odstavek razen
prvega stavka.
2. odstavek se v celoti ~rta in se nadomesti z naslednjim
besedilom:”Dislocirana gradnja je mo‘na samo v primeru, ko
gre za objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski proizvodnji in je odmik potreben zaradi sanitarno higienskih
standardov.”
5. ~len
V 9. in 10. ~lenu odloka se v navedenem stavku doda
besedica “{e” - pod besedo dovoljenje - i”.
6. ~len
V 13. ~lenu odloka se ~rta zadnji stavek v prvem odstavku in doda besedilo: “V strnjenih naseljih, kjer prevladuje robni tip pozidave se odmik za prizidke in dozidave dolo~i
v postopku, za pridobitev ustreznega dovoljenja.”
7. ~len
Za 15. ~lenom odloka se doda nov 15.a ~len, ki se glasi:
Nadomestna gradnja
“Za nadomestno gradnjo se {tejejo vsi tisti objekti, ki so
(bodo) zgrajeni v dimenzijah starih (obstoje~ih) horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Okenske odprtine proti sosedu
meja{u morajo biti take, kot so bile na starih objektih, oziroma ve~je, ~e s tem pisno sogla{a sosed meja{.
8. ~len
V 18. ~lenu odloka se predzadnji odstavek ~rta. Novo
besedilo se glasi: “Za lokacije za~asnih objektov - kioskov v
naseljih se mora pridobiti soglasje ob~inskega sveta. Kioski
v odprtem prostoru - krajini niso dovoljeni.
9. ~len
V 20. ~lenu odloka se tretji in ~etrti odstavek ~rtata.
Novo besedilo tretjega odstavka se glasi:
“Podporni zidovi so dovoljeni tudi nad vi{ino 2 m, ~e je
konfiguracija terena taka, da zahteva vi{ji podporni zid. Zahtevku za ustrezno dovoljenje mora biti prilo`en stati~ni ra~un.”
Novo besedilo ~etrtega odstavka se glasi:
“– kamniti zidovi do vi{ine 2 m
– kamniti zidovi z monta‘no leseno ali kovinsko ograjo
ali posajeno ‘ivo mejo
– ‘iva meja.”
10. ~len
Doda se nov 32.a ~len, ki se glasi:
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“V skladu z veljavno zakonodajo je dovoljen razvod
javnega plinifikacijskega omre`ja mesta Komen in ostalih
naselij.”
11. ~len
Doda se nov 32.b ~len, ki se glasi:
V skladu z veljavno zakonodajo je dovoljen razvod za
kabelsko distribucijski sistem (KDS).
12. ~len
Doda se nov 36.a ~len, ki se glasi:
“Opu{~eni kamnolomi arhitektonsko tehni~nega kamna, se lahko ponovno odprejo, ~e raziskave poka`ejo, da
zaloge so in da za to dejavnost obstaja interes.
V lokacijskem dovoljenju mora biti opredeljena tudi
sanacija kamnoloma.”
13. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu.
[t. 65/05/95
Komen, dne 11. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Komen
Ivan @vokelj l. r.

1334.
Na podlagi 31., 33., 45. in 50. ~lena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, {t. 18/84 in 15/89) in 1. in 2. ~lena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, {t. 48/90) in na podlagi 1. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Komen (Uradni list RS, {t. 21/95), je Ob~inski svet ob~ine Komen na seji dne 11. aprila 1995 sprejel
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PROSTORSKE SESTAVINE DRU@BNEGA PLANA
3. ~len
Dru‘beni plan Ob~ine Se‘ana za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, {t. 14/88) dopolnjen 1989, 1992 in 1993
(Uradne objave, {t. 4/89, 37/89, 5/92 in 18/93) se sepremeni
in dopolni z naslednjim besedilom:
V POGLAVJU 3.3 GRADBENI[TVO
se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Opu{~eni kamnolomi arhitektonsko tehni~nega kamna
se lahko ponovno odprejo, ~e raziskave poka`ejo, da zaloge
so in za to proizvodnjo obstaja investitor.”
V POGLAVJU 3.5 TRGOVINA
se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Ob~inski svet ob~ine Komen bo zagotovil lokacijo za
nove bencinske servise in nadomestno lokacijo za bencinski
servis v Komnu.”
V POGLAVJU 3.9 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Ob~inski svet Ob~ine Komen bo zagotovil lo~eno zbiranje komunalnih odpadkov in odvoz na centralno deponijo.
Prizadeval si bo za plinifikacijo mesta Komen in drugih
naselij, v ob~ini.
Vsestransko bo podpiral razvoj in opremljanje s komunalno infrastrukturo (nove TP, izbolj{anje PTT naprav in
zvez, izgradnjo sekundarnih in krajevnih vodovodov in izbolj{anje lokalnih in va{kih cest.”
V POGLAVJU PROSTORSKE SESTAVINE
DRU@BENEGA PLANA
se v to~ki 2. doda nov odstavek, ki se glasi:
“V posameznih naseljih Brestovica, Hru{evica, Kobdilj, in Komen se raz{iri ureditveno obmo~je teh naselij.
Meje so prikazane v kartografski dokumentaciju na kartah
PKN M 1:5000.”
4. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 66/05/95
Komen, dne 11. aprila 1995.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoro~nega in dru‘benega plana Ob~ine Komen v letu
1995
1. ~len
Dolgoro~ni plan Ob~ine Se‘ana za obdobje 1996–2000
(Uradni list SRS, {t. 14/88 in Uradne objave, {t. 1/89, 37/89
in 5/92) in dru‘beni plan Ob~ine Se‘ana za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, {t. 14/88 in Uradne objave, {t.
4/89, 37/89, 5/92 in 18/93) se dopolnijo in spremenijo s
sestavinami navedenimi v ~lenih tega odloka ter veljajo kot
dolgoro~ni in dru‘beni plan ob~ine Komen.
DOLGORO^NI PLAN
2. ~len
POGLAVJU 13 RABA, PREOBRAZBA IN NA^IN
UREJANJA PROSTORA
se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Meje ureditvenih obmo~ij Brestovica, Hru{evica, Kobdilj in Komen se spremenijo in so prikazane v kartografski
dokumentaciji na kartah PKN M 1:5000, ki so sestavni del
dolgoro~nega plana ob~ine Komen.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Komen
Ivan @vokelj l. r.

KUZMA
1335.
Na podlagi prve alinee drugega odstavka 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93) je
Ob~inski svet ob~ine Kuzma na 3. seji dne 10. 2. 1995 sprejel
STATUTARNI SKLEP
1. ~len
S tem statutarnim sklepom se za~asno, do sprejetja statuta Ob~ine Kuzma uredijo vpra{anja v zvezi z delovanjem
ob~ine, ob~inskega sveta in drugih organov ob~ine, o organi-
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zaciji in delovnim podro~jem ob~inske uprave, delovanjem
krajevnih skupnosti ter druga vpra{anja za delovanje Ob~ine
Kuzma.
2. ~len
Ob~ina Kuzma ima pe~at okrogle oblike, na katerem je
v zgornji kro‘nici napis “OB^INA KUZMA”, v liniji premera pa samo “KUZMA”. Ob~inski svet uporablja pe~at, ki ima
poleg imena ob~ine {e napis “Ob~inski svet”. Sede‘ ob~ine
je: Kuzma 24.
3. ~len
Organi Ob~ine Kuzma so:
1. ob~inski svet
2. ‘upan
3. nadzorni odbor
Organi ob~ine imajo o pristojnosti, dolo~ene z zakonom
o lokalni samoupravi in s tem statutarnim sklepom.
4. ~len
Ob~inski svet
Ob~inski svet dela na rednih in izrednih sejah, ki jih
sklicuje in vodi predsednik sveta. Ob~inski svet veljavno
sklepa, ~e je na seji navzo~a najmanj ve~ina ~lanov sveta.
Odlo~itve sprejema z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen v
primerih sprejemanja statuta in zadev, ki urejajo organiziranost in delovanje organov ob~ine.
Ob~inski svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju
izvoli izmed ~lanov ob~inskega sveta. Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo. Ob~inski svet ima
sekretarja, ki pomaga predsedniku sveta pri pripravljanju in
vodenju sej sveta, pomaga in sodeluje pri delu ob~inskih
odborov in komisij ter opravlja druga dela, ki mu dolo~i
ob~inski svet. Sekretarja imenuje ob~inski svet na predlog
komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja. Do
sprejetja poslovnika ureja vpra{anja njegovega delovanja za~asni poslovnik.
5. ~len
@upan
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah in opravlja
funkcijo nepoklicno. @upan predstavlja in zastopa ob~ino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, dolo~enih z
zakonom, ima ‘upan {e naslednje zadol‘itve:
– skrbi za izvajanje ob~inskega prora~una in je zanj
odgovoren,
– skrbi za upravljanje z ob~inskim premo‘enjem.
Ob~ina Kuzma ima pod‘upana. Pod‘upana izvoli ob~inski svet na predlog ‘upana in komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja. Pod‘upan pomaga ‘upanu, po
pooblastilu pa ga nadome{~a v njegovi odsotnosti.
6. ~len
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima predsednika in dva ~lana. ^lane
nadzornega odbora imenuje ob~inski svet z ve~ino navzo~ih
~lanov na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja. ^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani
ob~inskega sveta, ob~inski uradniki in drugi javni uslu‘benci
ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev. Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga izmed
svojih ~lanov imenuje odbor na prvi seji, ki jo skli~e ‘upan.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z ve~ino vseh ~lanov.
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7. ~len
Delovna telesa ob~inskega sveta
Delovna telesa ob~inskega sveta so:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
2. Komisija za pripravo statuta ob~ine in pripravo poslovnika ob~inskega sveta
3. Komisija za gospodarstvo
4. Komisija za prora~un in finance
5. Komisija za dru‘bene dejavnosti
6. Komisija za delitev premo‘enja (delitveno bilanco)
Delovna telesa imajo tri ~lane, ki jih imenuje ob~inski
svet izmed ~lanov ob~inskega sveta in ob~anov, razen komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ter komisije za pripravo statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta.
Glede izvolitve predsednika se smiselno uporabljajo dolo~be
6. ~lena tega statutarnega sklepa. Komisije imajo lahko tudi
svoje podkomisije. Svet ob~ine lahko imenuje tudi druga
delovna telesa.
8. ~len
Ob~inski svet imenuje tajnika ob~inske uprave na predlog ‘upana. @upan dolo~i tajniku pooblastilo za vodenje ob~inske uprave.
9. ~len
Organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave ter
sistematizacijo delovnih mest se dolo~i s sklepom, ki ga
sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana. Do sprejetja navedenih aktov, opravlja dela ob~inske uprave tajnik ob~ine.
10. ~len
Obstoje~i krajevni skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom v okviru svojih pristojnosti, ki jih imajo po
dosedanjih predpisih, vse do nadaljnjega.
11. ~len
Dolo~be statuta prej{nje ob~ine Murska Sobota, odlokov, sklepov in drugih aktov dosedanje Ob~ine Murska Sobota, ki se nana{ajo na Ob~ino Kuzma, ostanejo v veljavi, ~e
niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, drugimi
zakoni in predpisi.
12. ~len
Statut in drugi predpisi ob~ine se objavijo v uradnem
glasilu, veljati pa za~nejo petnajsti dan po objavi, ~e ni druga~e dolo~eno.
13. ~len
Ta statutarni sklep je sprejet in za~ne veljati z dnem, ko
ga z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sprejme Ob~inski svet
ob~ine Kuzma.
[t. 02/95-OS
Kuzma, dne 9. marca 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.
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LU^E
1336.
Na podlagi 61. ~lena zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni list SRS, {t. 18/84, 32/85, 33/89), 15. ~lena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji{~a (Uradni list SRS,
{t. 17/88, 25/89), je Ob~inski svet ob~ine Lu~e na 5. seji dne
20. 4. 1995 sprejel
SKLEP
o vrednosti to~ke za dolo~itev nadomestila za uporabo
stavbnega zemlji{~a v letu 1995
1. ~len
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Lu~e za leto 1995 zna{a
0,119008 SIT.
Za vse fizi~ne osebe, obrtnike in podjetja, se za poslovne povr{ine, kot so nepokrita skladi{~a, interna parkiri{~a,
delavnice na prostem in kampe, zmanj{a vrednost to~ke na
30% od polne vrednosti to~ke nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a za leto 1995.
2. ~len
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
za~ne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
1995.
[t. 362-2/95-13
Lu~e, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Lu~e
Alojz Seli{nik, dipl. in‘. l. r.

MORAVSKE TOPLICE
1337.
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) ter 35. ~lena
statuta KS Selo–Fokovci je svet KS Selo–Fokovci dne 30. 4.
1995 na podlagi sklepa zbora ob~anov dne 30. 4. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega
samoprispevka v KS Selo–Fokovci za naselje Selo
1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo dodatnega samoprispevka v denarju v KS Selo–Fokovci za naselje Selo.
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4. ~len
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi dodatnega samoprispevka za obdobje 4 let, in sicer od 1. 6. 1995
do 31. 5. 1999.
5. ~len
Pravico glasovati na referendumu imajo ob~ani, ki so
vpisani v splo{ni volilni imenik KS Selo–Fokovci v naselju
Selo in vsi zaposleni ob~ani, ki {e niso vpisani v splo{ni
volilni imenik in prejemajo osebni dohodek.
6. ~len
Zavezanci za samoprispevek so va{~ani s stalnim bivali{~em v KS Selo–Fokovci naselje Selo. Samoprispevek se
pla~uje v naslednji vi{ini:
– 1,5 % neto osebnega dohodka zaposlenih
– 5 % od katastrskega dohodka
– 2 % od ~istega dohodka obrtnikov (osebni dohodek –
ostanek ~istega dohodka)
– 1 % od pokojnin razen tistih, ki so po zakonu izvzete
– 200 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti
– 50 DEM od vikendov letno v tolarski protivrednosti.
7. ~len
Pla~ila samoprispevka so opro{~eni zavezanci po dolo~bah 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, {t.
35/85).
8. ~len
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev bo opravljal Svet KS Selo–Fokovci in gradbeni odbor za modernizacijo va{kih cet, ki bosta odgovorna
za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka. O
zbranih in porabljenih sredstvih samoprispevka poro~ata krajanom najmanj enkrat letno.
9. ~len
Pravilnost obra~unavanja in odvajanja krajevnega samoprispevka pri izpla~evalcu dohodka izvajajo finan~ne slu‘be v podjetjih, SPIZ ter Republi{ka uprava za javne prihodke,
izpostava Murska Sobota.
10. ~len
Na referendumu glasujejo volilni upravi~enci neposredno, s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedilom:
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 11. 6. 1995 o uvedbi
dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje
od 1. 6. 1995 do 31. 5. 1999 KS Selo–Fokovci v naselju Selo,
in sicer:
– za modernizacijo va{kih cest v naselju Selo
“ZA”

“PROTI”

2. ~len
Referendum bo v nedeljo, 11. junija 1995 od 7. do 19.
ure v prostorih gasilskega doma Selo.

Volilni upravi~enci izpolnijo glasovnico tako, da obkro‘ijo besedo “ZA”, ~e se strinjajo z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, ~e se z uvedbo dodatnega samoprispevka ne strinjajo.

3. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za
modernizacijo va{kih cest v Selu.

11. ~len
Finan~na sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Selo–Fokovci.
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12. ~len
Sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno
obi~ajen na~in, veljati pa za~ne z dnem objave.
Selo, dne 9. maja 1995.
Predsednik
KS Selo–Fokovci
Milivoje Milosavljevi} l. r.

MOZIRJE
1338.
Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izra~un
prometne vrednosti stanovanjskih hi{ in stanovanj ter drugih
nepremi~nin (Uradni list SRS, {t. 8/78) in na podlagi 5. ~lena
statutarnega sklepa o za~asni ureditvi Ob~ine Mozirje (Uradni list RS, {t. 8/95), je Ob~inski svet ob~ine Mozirje na 4. seji
dne 6. 4. 1995 sprejel
SKLEP
o povpre~ni gradbeni ceni stanovanj in povpre~nih
stro{kih komunalnega urejanja stavbnega zemlji{~a v
Ob~ini Mozirje
1. ~len
S tem sklepom se dolo~i povpre~na gradbena cena stanovanj in povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnega
zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Mozirje za leto 1995.
2. ~len
Povpre~na gradbena cena za m² stanovanjske povr{ine,
zmanj{ana za povpre~ne stro{ke komunalnega urejanja zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Mozirje na dan 31. 12. 1994 zna{a
85.295 SIT/m².
Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Mozirje zna{ajo na dan 31. 12. 1994 14% od
povpre~ne gradbene cene oziroma 11.941,30 SIT/m², od tega:
– za komunalne objekte in naprave individualne rabe v
vi{ini 7% oziroma 5.970,65 SIT/m²;
– za komunalne objekte in naprave skupne rabe v vi{ini
7% oziroma 5.970,65 SIT/m².
3. ~len
Ta sklep pri~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
[t. 361-1/95-13
Mozirje, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

MURSKA SOBOTA
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odlo~ba US RS, {t. 57/94 in 14/95) je Svet Mestne ob~ine
Murska Sobota na seji dne 18. aprila 1995 sprejel
STATUT
Mestne ob~ine Murska Sobota
1. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
S tem statutom se urejajo temeljna na~ela za organizacijo in delovanje mestne ob~ine, oblikovanje in pristojnosti
ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave in javnih
slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev
v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v ob~ini.
2. ~len
Mestna ob~ina Murska Sobota je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki je bila ustanovljena z zakonom o
ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni
list RS, {t. 60/94 in 69/94).
3. ~len
Obmo~je Mestne ob~ine Murska Sobota obsega obmo~je mesta Murska Sobota in naslednjih naselij: Bakovci, ^ernelavci, Krog, Kup{inci, Marki{avci, Nem~avci, Polana, Raki~an, Satahovci in Ve{~ica.
4. ~len
V Mestni ob~ini Murska Sobota ‘ivi avtohtono naseljena romska skupnost.
Polo‘aj in pravice romske skupnosti se urejajo v skladu
z zakonom.
5. ~len
Mestna ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V
okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve
ter izvr{uje naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni in opravlja naloge, ki jih z njenim soglasjem v njeno
pristojnost prenese dr‘ava.
6. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in
sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.
7. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
kateri koli organ mestne ob~ine, ki mora odgovoriti nanjo
najkasneje v 30 dneh.
8. ~len
Mestna ob~ina je pravna oseba. Sede‘ Mestne ob~ine
Murska Sobota je v Murski Soboti, Kardo{eva 2.
Mestna ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike. V
zgornji kro‘nici je napis “Mestna ob~ina Murska Sobota”, v
liniji premera pa napis “Murska Sobota”.
Mestna ob~ina ima lahko svoj grb in zastavo. Obliko in
vsebino grba in zastave dolo~i mestni svet.

1339.
Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 –

9. ~len
Mestno ob~ino Murska Sobota predstavlja in zastopa
‘upan.
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10. ~len
Mestna ob~ina ima svoj praznik. Praznik mestne ob~ine
dolo~i mestni svet z odlokom.
11. ~len
Zaslu‘nim ob~anom in drugim fizi~nim ter pravnim
osebam lahko mestni svet podeli priznanja in nagrade mestne
ob~ine.
Pogoje in postopek za podeljevanje nagrad in priznanj
dolo~i mestni svet s posebnim odlokom.
12. ~len
V mestni ob~ini so ustanovljene kot pravne osebe naslednje skupnosti:
1. Mestna krajevna skupnost Alija Kardo{a Murska Sobota,
2. Mestna krajevna skupnost Borisa Kidri~a Murska Sobota,
3. Mestna krajevna skupnost Lendavska Murska Sobota,
4. Mestna krajevna skupnost Park Murska Sobota,
5. Mestna krajevna skupnost Partizan Murska Sobota,
6. Mestna krajevna skupnost Turopolje Murska Sobota,
7. Krajevna skupnost Bakovci,
8. Krajevna skupnost ^ernelavci z naselji: ^ernelavci,
Kup{inci, Polana in Ve{~ica,
9. Krajevna skupnost Krog, z naseljema: Krog in Satahovci,
10. Krajevna skupnost Marki{avci,
11. Krajevna skupnost Nem~avci in
12. Krajevna skupnost Raki~an.
Va{ke skupnosti niso pravne osebe.
Celoten obseg mestne ob~ine in njena delitev sta razvidna iz topografske karte, ki je v prilogi in je sestavni del
statuta.
13. ~len
Mestna ob~ina se lahko povezuje v pokrajino. Odlo~itev o povezovanju v pokrajino sprejme mestni svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
2. NALOGE OB^INE
14. ~len
Mestna ob~ina po svojih organih samostojno ureja in
opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem
statutom in zakoni, zlasti pa:
1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane in prostorsko izvedbene
akte;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge
javne povr{ine;
– ureja javni red v ob~ini;
– ustanavlja sklade;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~ine;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja;
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– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
– dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, osnovnega zdravstva, pred{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za
socialno ogro‘ene, invalide in ostarele;
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;
– razvoj {porta in rekreacije;
– razvoj podjetni{tva, kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti.
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be in druga javna podjetja;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro;
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne povr{ine;
– pospe{uje kulturno, tehni~no, dru{tveno, vzgojno in
knji‘ni~no dejavnost;
– gradi in vzdr‘uje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene in kadrovska
stanovanja;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje mestnega sveta, ‘upana, mestne
uprave in delovnih teles;
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in drugih dejavnosti;
– zagotavlja subvencije in teko~e transfere v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– zagotavlja izvajanje po‘arne varnosti, opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ke ogledne slu‘be;
– sofinancira delovanje politi~nih strank v skladu z zakonom;
– zagotavlja druge dejavnosti v okviru prora~una mestne ob~ine.
5. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov.
6. zagotavlja in organizira:
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih
nesre~ah;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– komunalno nadzorno slu‘bo.
7. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja;
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine.
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 ob~ina.
9. pomaga:
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– pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju mobilizacije;
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev
v vojni.
15. ~len
Poleg lokalnih zadev javnega pomena iz prej{njega ~lena opravlja mestna ob~ina {e naloge, ki se nana{ajo na razvoj
mesta, zlasti pa:
– skrbi za smotrn razvoj na obmo~ju mesta kot celote,
– skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne
zgradbe,
– dolo~a namembnost mestnega prostora in usklajuje
rabo prostora z mejnimi ob~inami,
– urejuje mestni promet,
– zagotavlja delovanje informacijsko dokumentacijskih,
kulturnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih, vzgojno izobra‘evalnih in zdravstvenih ustanov, ki imajo pomen
za {ir{o lokalno skupnost ali za republiko,
– zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov
na obmo~ju mesta, ki so lokalnega pomena,
– dolo~a posebne davke v skladu z zakonom za opravljanje funkcij mesta,
– ustanavlja slu‘be za {ir{e obmo~je na podro~ju vzgoje
in izobra‘evanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva in otro{kega varstva ter druge slu‘be javnega pomena;
– opravlja upravna, strokovna in ostala opravila za druge ob~ine, po njihovem pooblastilu.
Mestna ob~ina Murska Sobota lahko opravlja tudi upravne funkcije pokrajine, ~e tako dolo~ijo ob~ine povezane v
pokrajino.
16. ~len
Mestna ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje
potrebe,
– 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
mestne ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– izdelavo in usklajevanje na~rtov za{~ite in re{evanja,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih, energetskih in
drugih komunalnih objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
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– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje
parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
– opravlja ustanoviteljske pravice do javnih zavodov in
javnih podjetij, ki imajo sede‘ v mestni ob~ini.
17. ~len
Mestna ob~ina je odgovorna za stanje na podro~ju varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami, obrambo ter po‘arno varstvo. V ta namen organizira, usposablja ter opremlja
ustrezne {tabe, enote in slu‘be ter vodi za{~itno re{evalne
aktivnosti, skrbi za razli~ne oblike financiranja prostovoljnih
zdru‘enj ob~anov, ki so pomembna za za{~ito in re{evanje ter
skrbi za vzdr‘evanje in posodabljanje opreme.
18. ~len
Mestna ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,
stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja,
– predpisuje ob~inske takse in druge pristojbine.
3. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be
19. ~len
Organi mestne ob~ine so mestni svet, ‘upan in nadzorni
odbor.
^lani organov mestne ob~ine, razen ‘upana, opravljajo
svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.
20. ~len
Organi mestne ob~ine se volijo za {tiri leta.
21. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah mestnega sveta ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik mestnega sveta.
Mestni svet obve{~a javnost o svojem delu in o delu
delovnih teles sveta.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave, ~e tako dolo~i mestni svet.
22. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 28 – 26. V. 1995

2. Mestni svet
23. ~len
Mestni svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Mestni svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-
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Funkcija ~lana mestnega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo
‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v mestni upravi.
Funkcija ~lana mestnega sveta tudi ni zdru‘ljiva s funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje organizacijske
enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v dr‘avni upravi na
delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo pooblastila v
zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja delovna telesa ter imenuje in razre{uje njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– voli predstavnike v pokrajinski svet,
– daje soglasja k imenovanju poslovodnih organov javnih zavodov in javnih podjetij ter soglasja k statutom,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upanov in mestne uprave
glede izvr{evanja odlo~itev mestnega sveta,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, kolikor s tem statutom ali odlokom mestnega sveta za to
ni poobla{~en ‘upan,
– opravlja imenovanje ulic in naselij ter dolo~a obmo~ja
teritorialnih enot,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je mestne uprave na predlog ‘upana,
– odlo~a o najemu posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila pod‘upanoma, ~lanov mestnega sveta, delovnih teles
in nadzornega odbora,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– daje koncesije oziroma soglasje k podelitvi koncesij,
– dolo~a vrste in vi{ine prispevkov za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi
in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo mestnega sveta in uprave ter na~in
njihovega delovanja v vojni,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ajo posamezni
zakoni in ta statut.
24. ~len
Mestni svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pristojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon oziroma akt o prenosu pristojnosti ne dolo~a, da o teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
25. ~len
Mestni svet ima 26 ~lanov. Predsednik, podpredsednik
in ~lani mestnega sveta so ob~inski funkcionarji. Njihov
polo‘aj, pravice in obveznosti se v skladu z zakonom uredijo
v poslovniku mestnega sveta. ^lani mestnega sveta niso kazensko odgovorni za mnenje ali glas, ki so ga izrekli na sejah
mestnega sveta.
Pripadniki romske skupnosti imajo enega predstavnika
v mestnem svetu.

26. ~len
Mestni svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e.
Mestni svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve mestnega sveta se ob~ina razdeli na volilne
enote, ki jih dolo~i odlok mestnega sveta.
27. ~len
Mestni svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo mestnega sveta skli~e dotedanji predsednik
mestnega sveta. Do izvolitve novega predsednika mestnega
sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.
28. ~len
Mestni svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in
podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja svet ter sklicuje in vodi
seje mestnega sveta.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
Mestni svet imenuje sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravi in vodenju sej sveta in organizira strokovno in
administrativno delo za mestni svet, njegove komisije in
odbore. ^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega
razmerja, ga sklene v mestni upravi.
29. ~len
Kandidata za predsednika mestnega sveta lahko predlaga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje najmanj ve~ina vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.
30. ~len
Mestni svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik mestnega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na
zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov sveta, nadzornega odbora in
‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta praviloma enkrat
mese~no, vendar pa najmanj enkrat v treh mesecih.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.
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Na vsaki seji mestnega sveta mora biti posebna to~ka,
rezervirana za vpra{anja in pobude, ki jih postavljajo ~lani
sveta ter za odgovore nanje.
31. ~len
Seje mestnega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izklju~i.
^lani delovnih teles, nadzornega odbora in ‘upan imajo
pravico prisostvovati sejam mestnega sveta.
32. ~len
Mestni svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina njegovih ~lanov.
Mestni svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut ne dolo~a druga~no
ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon, ta statut, in ~e to zahteva ve~ina navzo~ih
~lanov sveta.
33. ~len
Mestni svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
34. ~len
^lanom mestnega sveta preneha mandat:
– ~e izgubi volilno pravico,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, dalj{o od 6 mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnost, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana mestnega sveta,
– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana mestnega sveta,
– ~e odstopi.
^lanom mestnega sveta preneha mandat z dnem, ko
mestni svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
3. @upan
35. ~len
Mestna ob~ina ima ‘upana in dva pod‘upana. @upan in
pod‘upana so ob~inski funkcionarji.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa voli na predlog ‘upana mestni svet z ve~ino glasov vseh
~lanov.
Mandatna doba ‘upana in pod‘upana traja {tiri leta.
@upan opravlja svojo funkcijo poklicno.
36. ~len
^e je ~lan mestnega sveta imenovan za pod‘upana, v
~asu opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije ~lana
mestnega sveta. V tem ~asu opravlja funkcijo ~lana mestnega
sveta naslednji kandidat z iste liste kandidatov. ^e takega
kandidata ni, opravlja funkcijo ~lana mestnega sveta kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista
najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni
enoti.
37. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
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@upan predlaga mestnemu svetu v sprejem prora~un
ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz
pristojnosti mestnega sveta ter skrbi za izvajanje odlo~itev
mestnega sveta.
@upan usmerja in nadzoruje delo mestne uprave.
@upan skrbi za izvajanje predpisov s podro~ja za{~ite in
re{evanja ter po‘arne varnosti in sprejema akte ter ukrepe v
vojnem stanju, ~e se mestni svet ne more sestati.
38. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej mestnega sveta in
na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
mestnega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev
na seji mestnega sveta.
@upan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih aktov ob~ine.
^e predsednik mestnega sveta na predlog ‘upana ne
skli~e seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan.
39. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta mestnega sveta, ~e
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga mestnemu
svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje.
^e mestni svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt
objavi, ‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom poverjena ob~ini, ‘upan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.
40. ~len
Pod‘upana pomagata ‘upanu pri njegovem delu in ga
nadome{~ata v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti. @upan
lahko pooblasti pod‘upana za opravljanje posameznih nalog
iz njegove pristojnosti.
V sklepu o izvolitvi pod‘upanov se dolo~i, kateri od
pod‘upanov nadome{~a ‘upana.
41. ~len
Glede prenehanja mandata ‘upana in pod‘upanov veljajo primerno dolo~be tega statuta glede prenehanja mandata
~lanov mestnega sveta.
42. ~len
@upan lahko za dolo~ena podro~ja iz svoje pristojnosti
ustanavlja in imenuje komisije oziroma druga delovna telesa.
Z aktom o ustanovitvi dolo~i ‘upan delovno podro~je, pristojnosti in sestavo teh teles.
4. Nadzorni odbor
43. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem in premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora~unskih sredstev,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a mestnemu svetu o svojih ugotovitvah.
44. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov.
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Predsednika in ~lane nadzornega odbora imenuje mestni svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani mestnega
sveta, delavci mestne uprave in drugi javni uslu‘benci ter
~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
5. [tab civilne za{~ite
45. ~len
Ob~ina ima {tab civilne za{~ite, ki ga imenuje v skladu
z zakonom, ‘upan mestne ob~ine.
Mestni svet sprejme in dolo~i organiziranost sistema
za{~ite in re{evanja v ob~ini.
4. STALNA IN OB^ASNA DELOVNA TELESA
MESTNEGA SVETA
46. ~len
Mestni svet ima naslednja delovna telesa:
I. odbori
– odbor za urbanizem in urejanje prostora
– odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo in drobno gospodarstvo
– odbor za kmetijstvo in prehrano
– odbor za prora~un in finance
– odbor za dru‘bene dejavnosti
– odbor za gospodarsko infrastrukturo
– odbor za mednarodne odnose
– odbor za civilno za{~ito, po‘arno varnost in redarstvo
– odbor za informiranje
– odbor za turizem in turisti~no promocijo ob~ine
II. komisije
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
– komisija za statut in pravna vpra{anja
– komisija za pro{nje in prito‘be
– komisija za delitev premo‘enja (za~asna komisija)
– komisija za romska vpra{anja
– komisija za nagrade in priznanja
III. sveti
– svet za varnost cestnega prometa
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
47. ~len
Mestni svet lahko po potrebi ustanovi tudi druga stalna
ali ob~asna delovna telesa.
48. ~len
Komisije, odbori in sveti mestnega sveta v okviru svojega delovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti mestnega sveta in dajejo mestnemu svetu mnenja in predloge.
49. ~len
Predsednika in ~lane odborov, komisij in svetov imenuje mestni svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja izmed ~lanov mestnega sveta in drugih
ob~anov.
Predsednika delovnega telesa imenuje mestni svet izmed ~lanov mestnega sveta.
50. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja imenuje mestni svet izmed ~lanov
mestnega sveta.
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51. ~len
Delovno podro~je delovnih teles in njihov sestav dolo~i
mestni svet s posebnim aktom.
Delovna telesa sprejemajo svoje odlo~itve z ve~ino glasov prisotnih ~lanov.
52. ~len
Na~in dela, postopek odlo~anja in druga vpra{anja za
delo delovnih teles se uredijo s poslovnikom o delu mestnega
sveta oziroma s poslovnikom o delu posameznega delovnega
telesa.

5. SVET PREDSTAVNIKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
53. ~len
Svet predstavnikov krajevnih skupnosti predstavlja interese mestnih in ostalih krajevnih skupnosti v mestni ob~ini.
Svet sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti. Svet
vodi predsednik, ki ga izvolijo predstavniki sveta.
Vsaka krajevna skupnost izvoli v svet po enega predstavnika.
54. ~len
Svet daje mnenja mestnemu svetu, nadzornemu odboru
in ‘upanu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nana{ajo na interese mestnih in krajevnih skupnosti, zlasti pa o
zadevah, ki se nana{ajo na ob~inski prora~un, na razvoj ob~ine in na prostorsko ureditev ob~ine.
6. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV
55. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor ob~anov
56. ~len
Zbori ob~anov se lahko skli~ejo za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih ali va{kih skupnosti.
57. ~len
Zbori ob~anov v ob~ini:
– razpravljajo o statutu in spremembah statuta ob~ine,
– razpravljajo o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravljajo o lokalni problematiki,
– razpravljajo o delu mestnega sveta, ‘upana, pod‘upanov in drugih ob~inskih organov,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– dajejo mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
58. ~len
Zbori ob~anov v krajevnih oziroma va{kih skupnostih:
– razpravljajo o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravljajo o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravljajo o delu svojega predstavnika v svetu predstavnikov krajevnih skupnosti,
– razpravljajo o delu ob~inskih organov z vidika interesov svoje skupnosti,
– dajejo mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
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59. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini skli~e ‘upan na lastno pobudo,
na pobudo mestnega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini. Zbor ob~anov v mestni, krajevni oziroma va{ki skupnosti pa tudi na pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na pobudo njenega sveta
oziroma drugega ustreznega organa.
2. Referendum
60. ~len
Mestni svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset procentov volivcev v
ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane mestnega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.
61. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anjih, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
62. ~len
Mestni svet lahko razpi{e svetovalni referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi volja
ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma mestni ali
krajevni skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje organov mestne ob~ine.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 60. in 61. ~lena tega statuta.
3. Ljudska iniciativa
63. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti mestnega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
mestnega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
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65. ~len
Mestno upravo vodi tajnik, ki ga imenuje mestni svet na
predlog ‘upana. Tajnik je ob~inski funkcionar.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
mestnega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik mestne uprave.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~enih aktov poslovanja.
66. ~len
Skladno z zakoni in akti mestne ob~ine 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 upravni 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 seznanja s stanjem na svojem podro~ju in
predlaga potrebne ukrepe.
67. ~len
Uprava se v skladu z naravo in obsegom nalog organizira v upravne organe, upravne organizacije in zavode.
68. ~len
Upravne naloge mestne uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi dolo~i ‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v mestni upravi odlo~a ‘upan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik mestne uprave.
69. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom,
kolektivno pogodbo ter sistemizacijo delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju dolo~i ‘upan.
70. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

Organizacija mestne uprave

71. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske
pristojnosti odlo~a na prvi stopnji ob~inska uprava, na drugi
stopnji pa ‘upan, ~e ni za posamezne primere z zakonom
druga~e dolo~eno.

64. ~len
Organizacijo in delovno podro~je mestne uprave dolo~i
mestni svet na predlog ‘upana z odlokom.
@upan usmerja in nadzoruje delo mestne uprave.

72. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

7. MESTNA UPRAVA
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@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
73. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
74. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a mestni
svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a tajnik.
75. ~len
Ministrstvo, vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, mestni svet in poobla{~eni delavci mestne uprave.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
76. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo mestne uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali mestni svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.
8. KRAJEVNE SKUPNOSTI
77. ~len
Zaradi u~inkovitej{ega uresni~evanja skupnih potreb in
interesov je Mestna ob~ina Murska Sobota razdeljena na
krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti so razdeljene, v skladu s statutom
krajevne skupnosti, na va{ke skupnosti.
78. ~len
Krajevne skupnosti sprejmejo svoj statut. Statut krajevnih skupnosti sprejmejo njihovi sveti.
79. ~len
Pristojnosti krajevnih skupnosti so:
– upravlja in razpolaga s svojim premo‘enjem in sredstvi;
– sprejema program razvoja;
– upravlja in vzdr‘uje lastne komunalne objekte;
– upravlja in vzdr‘uje pokopali{~a;
– vzdr‘uje ceste in druge javne povr{ine, ki so v njihovem upravljanju;
– daje mnenja in predloge k prostorskim planom in prostorsko izvedbenim aktom;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~;
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– opravlja druge naloge v okviru pristojnosti skupnosti.
80. ~len
Mestni svet lahko s posebnim aktom prenese tudi opravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti na krajevne
skupnosti. Za opravljanje teh zadev mestna ob~ina zagotovi
potrebna finan~na sredstva.
81. ~len
Organi krajevnih skupnosti so sveti. Organi va{kih skupnosti so odbori.
82. ~len
Svet volijo za {tiri leta volivci s stalnim prebivali{~em v
krajevni skupnosti.
83. ~len
Za volitve ~lanov svetov krajevnih skupnosti in odborov va{kih skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~be zakona
o lokalnih volitvah.
Volitve navedenih organov se opravijo po ve~inskem
sistemu.
84. ~len
Sveti krajevnih skupnosti odlo~ajo o vseh zadevah v
okviru nalog, ki jih samostojno opravljajo krajevne skupnosti.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela mestnega sveta.
Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovnikom.
85. ~len
Svet izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
Svet imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri
njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po
nalogu predsednika.
86. ~len
Samoupravna organiziranost delov mestne ob~ine, dolo~ena s tem statutom, se lahko spremeni, ~e se zato ugotovi
interes prebivalcev posameznih delov. Interes prebivalcev se
ugotovi na zborih krajanov.
Obrazlo‘en predlog za spremembo organiziranosti z zapisnikom zbora krajanov se po{lje mestnemu svetu in ‘upanu.
Predlog zbora krajanov iz prej{njega odstavka se smatra
kot pobuda za spremembo statuta mestne ob~ine.
Ob obravnavi pobude mestni svet upo{teva, ali so podani razlogi za spremembo samoupravne organiziranosti s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno gospodarskimi ali kulturnimi razlogi.
Mestni svet lahko, da bi preveril izra‘eni interes krajanov na zboru, razpi{e svetovalni referendum.
Sprememba samoupravne organiziranosti stopi v veljavo z veljavnostjo spremembe statuta mestne ob~ine.
87. ~len
Statut krajevnih skupnosti predvsem dolo~a:
– obmo~je krajevnih skupnosti in delitev na o‘je dele
teh skupnosti,
– naloge krajevnih skupnosti,
– organe krajevnih skupnosti in njihove pristojnosti,
– volitve organov krajevnih skupnosti,
– sredstva krajevnih skupnosti,
– na~in financiranja in zbiranja sredstev in njihova uporaba,
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– na~in odlo~anja v krajevnih skupnostih,
– druga pomembna vpra{anja za delo krajevne skupnosti.
9. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
88. ~len
Mestna ob~ina organizira javne slu‘be na naslednjih
podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
89. ~len
Mestna ob~ina skrbi zlasti tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– mestno kopali{~e,
– mestno tr‘nico,
– toplotno oskrbo,
– vzdr‘evanje stanovanjskega fonda,
– vzdr‘evanje mestnega parka, zelenic in poti ter vseh
drugih zelenih povr{in mesta.
90. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja
ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru mestne uprave
ali pa zagotavlja javne dobrine z javnimi kapitalskimi vlo‘ki.
Mestna ob~ina lahko prenese upravljanje dejavnosti iz
89. ~lena na krajevne skupnosti.
91. ~len
Mestni svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Mestni svet z odlokom ustanovi javno podjetje ali javni
zavod.
92. ~len
Mestna ob~ina lahko sama ali skupaj z drugimi ob~inami, zaradi u~inkovitej{ega zagotavljanja izvajanja gospodarskih javnih slu‘b, ustanovi direkcijo, kot del svojih upravnih
slu‘b, javni holding za podro~je posamezne ali ve~ gospodarskih javnih slu‘b.
93. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje mestni
svet posebno telo, sestavljeno iz predstavnikov uporabnikov
javnih dobrin.
94. ~len
S stavbnimi zemlji{~i v lasti ob~ine upravlja in razpolaga Sklad stavbnih zemlji{~ Mestne ob~ine Murska Sobota.
Sklad ustanovi mestna ob~ina in ima status pravne osebe.
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95. ~len
Za financiranje ob~inskega stanovanjskega programa
oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdr‘evanja stanovanj in stanovanjskih hi{ se ustanovi stanovanjski sklad mestne ob~ine.
Sklad je pravna oseba, posluje v svojem imenu in za
svoj ra~un.
96. ~len
Pristojnosti in na~in dela skladov se dolo~ijo z aktom o
njihovi ustanovitvi.
10. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE MESTNE
OB^INE
97. ~len
Premo‘enje mestne ob~ine sestavljajo nepremi~nine in
premi~ne stvari v lasti mestne ob~ine, denarna sredstva in
pravice.
Mestna ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot
dober gospodar.
Mestna ob~ina svoje premo‘enje lahko pove~a s pridobitvijo in zmanj{a z odtujitvijo premi~nin in nepremi~nin. O
tem odlo~a mestni svet. @upan odlo~a o sklepanju pogodb o
pridobitvi in odtujitvi premo‘enja do vi{ine 1 odstotka vrednosti letnega prora~una mestne ob~ine. Zmanj{anje premo‘enja je mo‘no praviloma le odpla~no, razen v izjemnih primerih, ko gre za brezpla~en prenos oziroma podaritev, ~e gre za
humanitarne, izobra‘evalne, vzgojnovarstvene, kulturne ali
druge tovrstne namene. O brezpla~ni odtujitvi premo‘enja
odlo~a mestni svet z dvetretjinsko ve~ino. V primeru prodaje
premo‘enja postane kupnina del premo‘enja mestne ob~ine.
V smislu racionalnih in drugih dru‘benih interesov se
dolo~eno premo‘enje mestne ob~ine lahko zamenja za premo‘enje drugih lastnikov, ~e tako odlo~i mestni svet.
98. ~len
Mestna ob~ina ima lahko svoje premo‘enje oziroma
svoj dele‘ v premo‘enju javnih gospodarskih podjetij in javnih gospodarskih zavodov na podro~ju gospodarske in komunalne dejavnosti, kot tudi v javnih zavodih na podro~ju dru‘benih dejavnosti.
99. ~len
Premo‘enje krajevnih skupnoti je last teh skupnosti. V
smislu {ir{ih interesov je lahko del premo‘enja, ki slu‘i skupnim namenom tudi v lasti mestne ob~ine.
100. ~len
Premo‘enje, ki ga upravlja sklad stavbnih zemlji{~ je
last mestne ob~ine. Sredstva za svojo dejavnost sklad pridobiva:
– s prihodki iz naslova pla~il komunalnega prispevka,
– s prihodki od premo‘enja, s katerim upravlja sklad,
– s prihodki, ki jih za dejavnost sklada nameni prora~un
mestne ob~ine.
101. ~len
Premo‘enje, s katerim razpolaga stanovanjski sklad, je
last mestne ob~ine.
Sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– iz prihodka od premo‘enja, s katerim upravlja sklad,
– iz sredstev prora~una mestne ob~ine,
– iz sredstev republi{kih ustanov ali drugih virov.
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102. ~len
Mestna ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz
davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
103. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu mestne ob~ine.
Prora~un mestne ob~ine sestavljata bilanca prihodkov
in odhodkov ter ra~un finaciranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi prihodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje mestne ob~ine.
Za izkazovanje prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov in za izkazovanje ra~una financiranja se
smiselno uporabljajo dolo~be predpisov, ki se nana{ajo na
dr‘avni prora~un.
104. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu mestne ob~ine se
smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
prora~unu predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
105. ~len
Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora~unska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti ali zanje ni
bilo dovolj sredstev.
O uporabi teko~e prora~unske rezerve odlo~a ‘upan
mestne ob~ine.
O uporabi teh sredstev je dol‘an poro~ati mestnemu
svetu ob obravnavi porabe prora~unskih sredstev v mestnem
svetu.
106. ~len
Prora~un mestne ob~ine se sprejme najkasneje do 30.
aprila v teko~em letu. ^e prora~un mestne ob~ine ni sprejet
pravo~asno, se vr{i za~asno financiranje mese~no na osnovi
ene dvanajstine prora~una mestne ob~ine za preteklo leto.
107. ~len
Za izvr{evanje prora~una mestne ob~ine je odgovoren
‘upan.
108. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve mestne ob~ine ali najame posojilo v vi{ini najve~ do 5 odstotkov
sprejetega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
109. ~len
Mestna ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a
del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj do 0,5 odstotka prihodkov. Odstotek izlo~anja sredstev
v rezerve dolo~i mestni svet na predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezerve se praviloma izvr{i vsak mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra teko~ega leta.
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Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve mestne ob~ine 2 odstotka letnih dose‘enih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
110. ~len
Rezerve se uporabljajo:
1. Za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~,
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a mestni svet, izjemoma pa lahko odlo~a ‘upan, o delni
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke do zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto. O uporabi sredstev iz 2. to~ke
odlo~a ‘upan.
111. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja ter sredstva rezerv.
Mestni svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco mestne ob~ine, na dan 31.
decembra, leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un.
Zaklju~ni ra~un se predlo‘i mestnemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.
112. ~len
Mestna ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih
papirjev ali z najetjem posojil.
Mestna ob~ina izdaja vrednostne papirje v skladu z
zakonom.
Mestna ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na
podlagi zakona.
Mestna ob~ina se sme zadol‘evati le za financiranje
investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za
opravljanje gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
Mestna ob~ina se lahko zadol‘uje le v obsegu, ki ne
presega 10 odstotkov zagotovljene porabe mestne ob~ine v
letu pred letom zadol‘evanja, odpla~ilo glavnice in obresti pa
v posameznem letu odpla~ila ne sme prese~i 5 odstotkov
zagotovljene porabe.
O zadol‘itvi odlo~a mestni svet. O zadol‘itvi mestna
ob~ina obvesti ministrstvo za finance v osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
113. ~len
Javna podjetja, javni zavodi in skladi, katerih ustanoviteljica je mestna ob~ina se smejo zadol‘evati za investicije le
s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju za zadol‘itev odlo~a mestni svet.
Mestna ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih utanoviteljice
je, vendar najve~ do 5 odstotkov zagotovljene porabe v letu,
v katerem se daje poro{tvo.
114. ~len
Za financiranje nalog mestne ob~ine se zagotavljajo
prihodki iz naslednjih virov:
– iz prihodkov za financiranje zagotovljene porabe,
– iz prihodkov za financiranje drugih nalog.
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115. ~len
Za odhodke mestne ob~ine za financiranje opravljanja
nujnih nalog (zagotovljena poraba) se {tejejo:
– sredstva za delo mestnih organov in mestne uprave;
– sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in drugih dejavnosti;
– sredstva za izvajanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti;
– subvencije in teko~e financiranje v gospodarskih javnih slu‘bah;
– sredstva za po‘arno varstvo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
– sredstva za mrli{ko ogledno slu‘bo.
Sredstva za zagotovljeno porabo dolo~a ministrstvo za
finance na podlagi ustreznih meril. Med zagotovljeno porabo
se {tejejo tudi nujne investicije, ki jih v skladu z merili
dolo~ijo pristojna ministrstva.
116. ~len
Prihodki mestne ob~ine za financiranje zagotovljene
porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– dodeljena sredstva po‘arne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo mestni ob~ini
v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada mestni ob~ini tudi del prihodkov od dohodnine, dolo~eni z zakonom.
Kolikor mestna ob~ina s prihodki iz tega ~lena ne more
zagotoviti financiranje zagotovljene porabe se ji zagotovijo
sredstva za finan~no izravnavo v dr‘avnem prora~unu. Pripadajo~i obseg sredstev finan~ne izravnave za mestno ob~ino
ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, in ga mese~no nakazuje v obliki akontacij na ‘iro ra~un mestne ob~ine.
Mestna ob~ina mora ministrstvu, pristojnem za finance
teko~e sporo~ati podatke o prihodkih in odhodkih prora~una, ki
so pomembni za ugotavljanje sredstev za finan~no izravnavo.
117. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnine za spremembo namembnosti kmetijskega
zemlji{~a in gozda,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in
onesna‘evanje okolja,
– prihodki uprave mestne ob~ine,
– posebne od{kodnine od izkori{~enih koli~in rudnin,
– prihodki dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo mestni ob~ini
v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka lahko mestni
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
118. ~len
Financiranje krajevnih skupnosti v okviru mestne ob~ine je urejeno z njihovim statutom.
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Viri financiranja krajevnih skupnosti so:
– lastni viri iz premo‘enja,
– odstopljeni del prora~una mestne ob~ine za financiranje oziroma sofinanciranje programov skupnosti,
– samoprispevek,
– odstopljene takse oziroma pristojbine,
– rente,
– komunalne takse in prispevki,
– drugi viri.
Poleg lastnih virov teh skupnosti, zagotavlja za njihovo
delovanje in usklajeni razvoj sredstva tudi mestna ob~ina, v
okviru razpolo‘ljivih sredstev prora~una, po sprejetih kriterijih.
Krajevne skupnosti lahko svoj program financirajo tudi
z najemanjem kreditov, vendar najve~ do vi{ine 10 odstotkov
prora~una skupnosti.
^e imajo krajevne skupnosti sprejet krajevni samoprispevek, se za izvedbo programa samoprispevka lahko najamejo ve~ji krediti, vendar odpla~ilo anuitet ne sme presegati
zneskov in dobe sprejetja samoprispevka.
Kriteriji za sofinanciranje krajevnih skupnosti, dru{tev
in drugih porabnikov sredstev prora~una se dolo~ijo z odlokom.
119. ~len
Finan~no ra~unovodsko poslovanje mestne ob~ine se
opravlja v okviru finan~no ra~unovodske slu‘be uprave mestne ob~ine.
Finan~no ra~unovodska slu‘ba lahko opravlja finan~no
ra~unovodske storitve za potrebe krajevnih skupnosti v okviru mestne ob~ine, kot tudi za potrebe drugih ob~in.
Delo finan~no ra~unovodske slu‘be nadzoruje ‘upan in
nadzorni odbor.
11. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
120. ~len
Mestni svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
mestnega sveta.
Mestni svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Mestni svet sprejema prostorske in druge plane razvoja
ob~ine, mestni prora~un in zaklju~ni ra~un.
121. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov mestnega sveta.
122. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme mestni svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela mestnega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov mestnega sveta.
123. ~len
Z odlokom mestna ob~ina na splo{ni na~in ureja zadeve
iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe mestne uprave in dolo~a na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja mestna ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
124. ~len
Z odredbo mestna ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
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125. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njihovega izvr{evanja.
126. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov mestne uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
127. ~len
Kadar ne odlo~i z drugim aktom, sprejme mestni svet
sklep.
128. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Mestni prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta.
2. Postopek za sprejetje odloka
129. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan mestnega sveta, ‘upan
ali najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku mestnega sveta.
130. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja,
cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imelo sprejetje odloka.
131. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah mestnega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah mestnega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
132. ~len
Predsednik mestnega sveta po{lje predlog odloka ~lanom mestnega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na
kateri bo obravnavan predlog odloka.
Mestni svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
133. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejetje odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.
^e mestni svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom
zavrne.
Pred za~etkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na podlagi stali{~ in sklepov, ki so bili
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja mestni svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka. Ko mestni svet kon~a
razpravo o posameznem ~lenu predloga odloka, glasuje o
predlogu odloka v celoti.
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Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
kon~ani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odlo~i
mestni svet.
^e na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo pripomb
in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako
besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko mestni svet,
na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti seji
tako, da se prva in druga obravnava predloga odloka zdru‘ita.
134. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko mestni svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Amandma lahko predlaga tudi ‘upan, kadar ni predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odlo~i mestni svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
^e mestni svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka
po hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be statuta, ki veljajo
za prvo obravnavo predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so dolo~eni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
135. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani mestnega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom mestnega sveta v
pisni obliki z obrazlo‘itvijo najmanj 3 dni pred dnem, dolo~enim za sejo mestnega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov mestnega sveta in predlagatelj odloka.
@upan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on ni
predlagatelj odloka.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.
136. ~len
Amandma, ~len odloka, in odlok v celoti so sprejeti, ~e
zanje na seji mestnega sveta glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
137. ~len
Statut mestne ob~ine in poslovnik o delu mestnega sveta se sprejemata po enakem postopku kot velja za sprejemanje odloka.
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega
prora~una, razpravlja in odlo~a mestni svet na eni obravnavi.
138. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga dolo~i mestni svet in pri~nejo veljati 15. dan po objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako dolo~i mestni svet.
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139. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a
ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
140. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravicah, koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
mestne uprave v upravnem postopku, odlo~a na drugi stopnji
‘upan, ~e ni za posamezne primere z zakonom druga~e dolo~eno.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~a dr‘avni organ, ki ga dolo~i zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
12. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
141. ~len
Mestni svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine, oziroma ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine
posega v njene pravice.
142. ~len
Mestni svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
143. ~len
@upan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e
osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

[t. 28 – 26. V. 1995

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme mestni svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statuta pokrajine mestni svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.
147. ~len
S statutom pokrajine ob~ine opredelijo lokalne zadeve
{ir{ega pomena, ki jih pokrajina opravlja v svoji pristojnosti,
organe pokrajine in na~in financiranja.
Pokrajina v skladu z zakonom na podlagi svojih programov zlasti:
– skrbi za graditev in vzdr‘evanje komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastrukturnih objektov ter za
funkcioniranje ustreznih dejavnosti {ir{ega pomena,
– skrbi za graditev in vzdr‘evanje objektov in za funkcioniranje slu‘b na podro~ju dru‘benih dejavnosti ({olstvo,
kultura, zdravstvo, socialno varstvo itd.), ki so pomembne za
razvoj regije in niso del obveznih nalog republike na teh
podro~jih,
– skrbi za odlaganje komunalnih in drugih odpadkov, za
kontrolo in urejanje odplak in za druge oblike varstva okolja
z napravami regionalnih zmogljivosti,
– pospe{uje razvoj gospodarstva, zlasti pa kmetijstva,
obrti in turizma na svojem obmo~ju,
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– opravlja druge zadeve, v skladu z zakonom.
148. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli na predlog komisije za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja mestni svet izmed ~lanov sveta in ‘upana.
149. ~len
Mestna ob~ina lahko izstopi iz pokrajine, ~e tako odlo~i
mestni svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta. Odlo~itev o izstopu iz pokrajine mora mestni svet sprejeti najkasneje 6 mesecev pred zaklju~kom prora~unskega leta. Pred za~etkom postopka za izstop mestne ob~ine iz pokrajine, morata
pokrajina in mestna ob~ina izdelati premo‘enjsko, delitveno
in kadrovsko bilanco.

144. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

150. ~len
Mestna ob~ina se lahko pove‘e v skupnost ali zvezo
dveh ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino.
Odlo~itev o povezovanju mestne ob~ine v skupnost ali
zvezo sprejme mestni svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov
sveta.

145. ~len
Delovna telesa so dol‘na za potrebe mestnega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
mestni svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

151. ~len
Mestna ob~ina in njeni organi se lahko glede na interese
in potrebe na gospodarskem, upravnem, kulturnem, {portnem
in na drugih podro~jih povezujejo z ob~inami v Republiki
Sloveniji in v tujini.

13. POVEZOVANJE MESTNE OB^INE V POKRAJINO
IN DRUGO SODELOVANJE

13. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

146. ~len
Mestna ob~ina Murska Sobota se zaradi urejanja in
opravljanja lokalnih zadev {ir{ega pomena povezuje z drugimi ob~inami v pokrajino.

152. ~len
Pobudo za spremembe ali dopolnitve statuta mestne
ob~ine lahko podajo:
– najmanj ena tretjina ~lanov mestnega sveta,
– nadzorni odbor,
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– ‘upan,
– 5 odstotkov volivcev mestne ob~ine.
Predlagatelj mora utemeljiti predlog za spremembe in
dopolnitve statuta.
153. ~len
Spremembe in dopolnitve statuta pripravi komisija za
statutarna in pravna vpra{anja.
154. ~len
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
14. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
155. ~len
Predpisi prej{nje ob~ine Murska Sobota, s katerimi so
urejene lokalne zadeve iz zakona o lokalni samoupravi in
tega statuta in niso v nasprotju s tem statutom, veljajo od 1. 1.
1995 dalje, kot predpisi Mestne ob~ine Murska Sobota, dokler jih mestna ob~ina ne bo uskladila oziroma nadomestila z
novimi predpisi.
Mestni svet na predlog ‘upana sprejme program za uskladitev teh aktov oziroma njihovo nadomestitev.
156. ~len
Obstoje~e krajevne skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom do konstituiranja novo izvoljenih organov teh
skupnosti v skladu s tem statutom.
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Mestne krajevne skupnosti v roku 6 mesecev po sprejetju statuta mestne ob~ine pripravijo predlog nove organiziranosti krajevne samouprave v mestu Murska Sobota.
Prve volitve organov krajevnih skupnosti se opravijo
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega statuta.
Va{ka odbora naselij Marki{avci in Nem~avci opravljata do izvolitve novih organov funkcijo sveta KS Marki{avci
in KS Nem~avci.
157. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statutarni sklep mestnega sveta (Uradni list RS, {t. 8/95) in statut
Ob~ine Murska Sobota (Uradne objave pomurskih ob~in, {t.
12/80, 36/81, 11/84 in 4/86).
Statutarni sklep o organizaciji in delovnem podro~ju
uprave mestne ob~ine (Uradni list RS, {t. 8/95) velja do
sprejetja odloka o organizaciji in delovnem podro~ju mestne
uprave.
158. ~len
Statut za~ne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 028 5/95
Murska Sobota, dne 18. aprila 1995.
Predsednik
Sveta Mestne ob~ine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.
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PIVKA
1340.
Na podlagi 17. ~lena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, {t. 48/90) in na podlagi 44. ~lena zakona o
financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet
ob~ine Pivka na 4. seji dne 26. 4. 1995 sprejel
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4. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. IV-3/95
Pivka, dne 26. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pivka
Iztok N. ^an~ula l. r.

SKLEP
o za~asnem financiranju javne porabe v letu 1995
1. ~len
Potrebe porabnikov prora~unskih sredstev v ob~ini Pivka se do sprejetja prora~una Ob~ine Pivka za~asno financira
po dvanajstinah dovoljene porabe za leto 1995.
2. ~len
Politi~ne stranke, zastopane v ob~inskem svetu, prejmejo za svoje delovanje mese~no po 30 tolarjev za vsak glas, ki
so ga dobile na volitvah v ob~inski svet.
3. ~len
Odhodki po tem sklepu so sestavni del prora~una Ob~ine Pivka za leto 1995 in morajo biti prikazani v zaklju~nem
ra~unu prora~una.
4. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1995.
[t. IV-4/95
Pivka, dne 26. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pivka
Iztok N. ^an~ula l. r.

1341.
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Pivka na
4. seji dne 26. 4. 1995 sprejel
STATUTARNI SKLEP
1. ~len
Odloki, ki jih je sprejela Skup{~ina ob~ine Postojna in
imajo pravno veljavo, ostanejo pozitivni pravni predpisi do
sprejema ustreznih aktov samoupravne lokalne skupnosti.
2. ~len
Pristojnosti, ki so jih imeli po predpisih iz prej{njega
~lena organi prej{nje Ob~ine Postojna, preidejo v skladu s
tem sklepom na ob~inski svet in ‘upana Ob~ine Pivka.
3. ~len
Ta sklep nadome{~a statutarni sklep, sprejet na 1. seji
ob~inskega sveta dne 23. 12. 1994.

1342.
Na podlagi 29. in v zvezi s 33. ~lenom zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 54/94) je Ob~inski
svet ob~ine Pivka na 4. seji dne 26. 4. 1995 sprejel
STATUTARNI SKLEP
1. ~len
Ta sklep ureja podro~je nalog Sklada stavbnih zemlji{~
v obmo~ju Ob~ine Pivka.
2. ~len
S tem sklepom se poobla{~a ‘upan, da zastopa Ob~ino
Pivka v zadevah, ki se nana{ajo na naloge Sklada stavbnih
zemlji{~ po zakonu o stavbnih zemlji{~ih (Uradni list SRS,
{t. 18/84, 32/85, 33/89), odlo~be ustavnega sodi{~a o razveljavitvi dolo~b od 9. do 28. ~lena zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni list RS, {t. 24/92), odloka o stavbnih zemlji{~ih
(Uradni list RS, {t. 23/91), odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemlji{~ Ob~ine Postojna (Uradne objave, {t. 30/85 in
22/90) in statuta sklada stavbnih zemlji{~, in sicer za obmo~je Ob~ine Pivka.
O vseh zadevah iz pristojnosti sklada stavbnih zemlji{~
odlo~a Ob~inski svet ob~ine Pivka.
3. ~len
@upan predstavlja in zastopa sklad stavbnih zemlji{~ v
obsegu pristojnosti, dolo~enih za Upravni odbor sklada.
4. ~len
Ta sklep velja do sprejema odloka o ustanovitvi Sklada
stavbnih zemlji{~ Ob~ine Pivka.
5. ~len
Ta sklep je sprejet, ko ga z dvetretjinsko ve~ino vseh
~lanov sprejme ob~inski svet.
6. ~len
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in se
uporablja od dneva objave.
[t. IV-2/95
Pivka, dne 26. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pivka
Iztok N. ^an~ula l. r.
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1343.
Na podlagi statutarnega sklepa ob~inskega sveta z dne
23. 12. 1994 je ‘upan Ob~ine Pivka na podlagi 5. ~lena
odloka o stavbnih zemlji{~ih sprejel
SKLEP
o povpre~ni gradbeni ceni stanovanj in povpre~nih
stro{kih komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ na
obmo~ju Ob~ine Pivka
1. ~len
Povpre~na gradbena cena za m² stanovanjske povr{ine v
dru‘beni gradnji na dan 31. 12. 1994 na obmo~ju Ob~ine
Pivka zna{a 85.000 SIT.
2. ~len
Cena stavbnega zemlji{~a (korist) se dolo~i za posamezno naselje v Ob~ini Pivka v odstotku od povpre~ne gradbene cene, ki zna{a
1. 1,2% za Pivko s Petelinjem,
2. 1% za naselja: Dolnja Ko{ana, Kal, Neverke, Selce,
Zagorje,
3. 0,9% za naselja: Gornja Ko{ana, Klenik, Nova Su{ica, Ribnica, Slovenska vas, Stara Su{ica, [mihel, Trnje,
4. 0,8% za naselja: Buje, ^epno, Drskov~e, Gradec,
Juri{~e, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Parje, Pal~je,
Suhorje, Tabor nad Kne‘akom, Velika Pristava, Vol~e.
3. ~len
Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100
do 200 prebivalcev na ha zna{ajo 31. 12. 1994 11.136 SIT/m²
– stro{ki za naprave individualne komunalne rabe za m²
koristne stanovanjske povr{ine 4.793 SIT,
– stro{ki za naprave kolektivne komunalne rabe za m²
koristne stanovanjske povr{ine 6.343 SIT.
4. ~len
Cene dolo~ene v 1., 2. in 3. ~lenu tega sklepa se mese~no valorizirajo z uporabo indeksa rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije – panoga proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec objavlja
Zavod Republike Slovenije za statistiko.
5. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in za~ne veljati osmi dan po objavi.
[t. 54/95
Pivka, dne 9. maja 1995.
@upan
Ob~ine Pivka
Branko Posega, dipl. in‘. les. l. r.

RIBNICA
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– Metod Jakli~, namestnik
– Marija Pajk, ~lan
– Lea Zajc, namestnik
– Jo‘e Kozina, ~lan
– Anton [obar, namestnik
je dne 24. 4. 1995 za I. krog ob 12. uri in 8. 5. 1995 za II.
krog ob 12. uri ugotovila naslednje:
I. Krog dne 23. 4. 1995:
1
V Ob~ini Ribnica je skupaj vpisanih v imenik 8197
volivcev.
[tevilo volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik je 0.
Skupno {tevilo volivcev, ki so glasovali je 3809 oziroma 46,47%.
2
Rezultati glasovanja za ‘upana:
– {tevilo oddanih glasovnic 3809
– {tevilo neveljavnih glasovnic 242
– {tevilo veljavnih glasovnic 3567
Posamezni kandidati so dobili naslednje {tevilo glasov:
1. Alojzij ^e{arek 569 (15,95%)
2. Jo‘e Tanko 1496 (41,94%)
3. Franc Miheli~ 1184 (33,19%)
4. Franc Lov{in 159 (4,46%)
5. Bojan Pipenbaher 159 (4,46%)
V drugi krog volitev sta se uvrstila:
1. Jo‘e Tanko
2. Franc Miheli~
II. Krog
1
V Ob~ini Ribnica je skupaj vpisanih v imenik 8211
volivcev.
[tevilo volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik je 0.
Skupno {tevilo volivcev, ki so glasovali je 3085 volivcev oziroma 37,57%.
2
Rezultati glasovanja za ‘upana:
– {tevilo oddanih glasovnic 3085
– {tevilo neveljavnih glasovnic 148
– {tevilo veljavnih glasovnic 2937
Kandidata sta dobila naslednje {tevilo glasov:
1. Jo‘e Tanko 1976 (67,28%)
2. Franc Miheli~ 961 (32,72%)
Za ‘upana je izvoljen Jo‘e Tanko.
Komisija je kon~ala z delom ob 14. uri.
[t. 01-OVK-008-1-95
Ribnica, dne 8. maja 1995.
Predsednik
Ob~inske volilne komisije
Ribnica
Bla‘ Volf, dipl. jur. l. r.

1344.
PORO^ILO
o izidu nadomestnih volitev ‘upana I. in II. kroga
Ob~ine Ribnica, dne 23. 4. in 7. 5. 1995
Ob~inska volilna komisija Ob~ine Ribnica v sestavi:
– Bla‘ Volf, predsednik
– Franc Petelin, ~lan

ROGA[KA SLATINA
1345.
Na podlagi 50. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in 11. ~lena za~asnega poslovnika ob~in-
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skega sveta z dne 24. 12. 1994 je Ob~inski svet ob~ine
Roga{ka Slatina na 2. redni seji dne 27. 2. 1995 sprejel
SKLEP
o uskladitvi vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za
uporabo stavbnega zemlji{~a v letu 1995
I
Usklajena vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a v letu 1995 zna{a 0,084 SIT.
II
Vrednost to~ke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
1995 dalje.
III
Ta sklep pri~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Roga{ka Slatina, dne 27. februarja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.

SE@ANA
1346.
Na podlagi 138. in 153. ~lena ustave Republike Slovenije, 1. alinee drugega odstavka 29. ~lena in 64. ~lena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je
Ob~inski svet ob~ine Se‘ana na seji dne 20. 4. 1995 sprejel
STATUT
Ob~ine Se‘ana
1. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem statutom Ob~ine Se‘ana (v nadaljevanju: ob~ina)
se dolo~a temeljna na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in pristojnost ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave in javnih slu‘b, finan~no poslovanje ob~ine, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v
ob~ini in o drugih vpra{anjih skupnega pomena v ob~ini, ki
jih dolo~a zakon in so pomembna za delovanje ob~ine.
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.
2. ~len
Ob~ina Se‘ana je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena z zakonom.
Obmo~je Ob~ine Se‘ana dolo~a zakon.
Postopek za teritorialne sprememba ob~ine, to je za
dolo~itev obmo~ja ob~ine, izlo~itev dela ob~ine iz ob~ine in
njegovo priklju~itev k drugi ob~ini, izlo~itev posameznega
naselja iz ob~ine in njegova priklju~itev k drugi ob~ini ter
ustanovitev ob~ine znotraj sedanje ob~ine dolo~a zakon.

[t. 28 – 26. V. 1995

3. ~len
Ob~ina Se‘ana je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v Se‘ani, Partizanska cesta {t. 4
4. ~len
Ob~ina Se‘ana ima pe~at okrogle oblike v katerem je
napis: OB^INA SE@ANA. Ob~inski svet uporablja pe~at, ki
ima poleg imena ob~ine {e napis OB^INSKI SVET. @upan
uporablja pe~at, ki ima poleg imena ob~ine {e napis @UPAN.
Ob~ina Se‘ana ima svoj grb.
5. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in
sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi, pri ~emer se lahko povezuje
v pokrajino. Z drugimi ob~inami Ob~ina Se‘ana pri zagotavljanju skupnih zadev sodeluje na na~elih prostovoljnosti in
solidarnosti.
6. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb ljudi
na o‘jem obmo~ju ob~ine se s tem statutom ustanovijo naslednje krajevne skupnosti:
KS Avber, KS Dane pri Se‘ani, KS Dutovlje, KS Kazlje, KS Lokev, KS Pliskovica, KS Povir, KS Se‘ana, KS
[tjak, KS [torje, KS Tomaj, KS Vrab~e.
Obmo~je posamezne krajevne skupnosti je enako obmo~ju istoimenskih krajevnih skupnosti, ki so bile ustanovljene na obmo~ju ob~ine Se‘ana do sprejema tega statuta.
Za spremembo obmo~ja posamezne krajevne skupnosti,
dolo~ene s tem statutom, se analogno uporabljajo dolo~be
zakona o lokalni samoupravi v zvezi s spremembo obmo~ja
ob~in.
Krajevna skupnost, ki to opredeli v svojem statutu nastopa v pravnem prometu kot pravna oseba sicer pa imenu in
za ra~un ob~ine.
Premo‘enje in naprave, s katerimi upravlja krajevna
skupnost, so lahko lastnina krajevne skupnosti, sicer so last
ob~ine.
Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s
svojimi sredstvi, oziroma s sredstvi, ki niso lastnina ob~ine
ali s sredstvi, ki niso del ob~inskega prora~una, sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj ra~un.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi sredstvi. Krajevna skupnost se lahko zadol‘i le s
soglasjem ob~inskega sveta.
7. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.
8. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov
krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti. ^e ob~inski svet
organu krajevne skupnosti ne postavi dalj{ega roka, mora
organ krajevne skupnosti posredovati ob~inskemu svetu svoje mnenje o zadevi iz prvega odstavka tega ~lena, v roku 30
dni. ^e organ krajevne skupnosti ob~inskemu svetu ne posreduje svojega mnenja o zadevah iz prvega odstavka tega ~lena
v dolo~enem roku, lahko ob~inski svet odlo~i o zadevi brez
mnenja organa krajevne skupnosti.
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2. NALOGE OB^INE
9. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:
1) na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– sprejema na~rt razvoja ob~ine
– sprejema prostorske plane in prostorske izvedbene
akte
– predpisuje lokalne davke in takse,
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti,
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge
javne povr{ine,
– ureja javni red v ob~ini,
– ureja delovanje ob~inske uprave,
– ureja ob~inske javne slu‘be,
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~ine,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premo‘enja,
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– dolo~a organizacijo in na~in dela v vojni,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2) pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele,
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko,
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost,
– razvoj {porta in rekreacije,
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti za prepre~evanje in bla‘itev posledic naravnih in drugih
nesre~.
3) na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi,
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~.
4) s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti;
– gradi in vzdr‘uje mestne in krajevne ulice in povr{ine
za pe{ce in kolesarje,
– gradi in vzdr‘uje mestne in krajevne parkovne povr{ine, tr‘nice in otro{ka igri{~a,
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no
dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana ter
ob~inske uprave;
– omogo~a delovanje krajevnih skupnosti;
– sofinancira delovanje politi~nih strank zastopanih v
ob~inskem svetu;
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in drugih dejavnosti;
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– zagotavlja subvencije in teko~i transferji v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– sredstva za po‘arno varnost, opravljanje pokopali{ke,
pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be,
– odpravlja arhitektonske ovire,
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,
slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~,
– organizira po‘arno stra‘o, ko je razgla{ena pove~ana
nevarnost po‘arov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe
za varstvo pred po‘arom,
– organizira sistem alarmiranja,
– gradi javna zakloni{~a na obmo~jih, kjer je obvezna
graditev zakloni{~,
– zagotavlja nujna sredstva za za{~ito, nastanitev in
oskrbo ogro‘enih prebivalcev.
5) vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte,
– sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~.
6) s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
– skrbi za ekolo{ki razvoj ob~ine;
– skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dedi{~ine;
– pospe{uje regionalni razvoj Krasa tudi preko meja
ob~ine;
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– pomaga pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju
mobilizacije,
– pomaga pri pripravah in organiziranju proizvodnje in
storitev v vojni.
7) zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov,
– spremljanje nevarnosti ter obve{~anje in alarmiranje
prebivalstva o prete~ih nevarnostih;
– zveze za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i;
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih
nesre~ah;
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne za{~ite za osebno in vzajemno za{~ito, oziroma re{evanje in
pomo~;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~.
8) pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine.
9) sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih v katere stopa ob~ina;
– pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o opravljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja in
pomo~i.
10. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2076

– volitve predstavnikov lokalnih 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,
– izdelava in usklajevanje na~rtov za{~ite in re{evanja,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje soglasij za izdajo lokacijskih in gradbenih
dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih
objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje
parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih prepisov.
11. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in
onesna‘evanje okolja,
– rento na lokacijo profitnih podjetij.
3. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be
12. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor.
Ob~ina ima tudi ob~insko volilno komisijo.
Ob~ina ima tudi svet krajevnih skupnosti, poveljnika in
{tab Civilne za{~ite ob~ine.
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^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno, razen ~e ob~inski svet ne odlo~i druga~e.
13. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
Organi krajevnih skupnosti se volijo za {tiri leta.
14. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in njegovih
delovnih teles. Na~in zagotavljanja javnosti dela se podrobneje opredeli s poslovnikom ob~inskega sveta.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
15. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov, odlo~itev pa sprejemajo z
ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen ~e ni z zakonom ali tem
statutom druga~e dolo~eno.
2. Ob~inski svet
16. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– voli predsednika in podpredsednika sveta,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje in razre{uje volilne komisije za ob~inske
volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje enega ali ve~
pod‘upanov,
– imenuje in razre{uje predsednika, podpredsednika in
~lane ob~inskih odborov in komisij kot svojih delovnih teles,
– nadzoruje delo delovnih teles, ‘upana in pod‘upana,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave ter nadzoruje njeno delo glede izvr{evanja odlo~itev
ob~inskega sveta
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, kolikor o tem v skladu s tem statutom ali odlokom
ob~inskega sveta ne odlo~a ‘upan,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana in pod‘upana, tajnika ter ~lanov ob~inskega sveta, ter odlo~a o na~inu
in obsegu drugih prejemkov in povra~il stro{kov ob~inskih
funkcionarjev, predsednikov, podpredsednikov in ~lanov delovnih teles ob~inskega sveta in drugih organov ob~ine
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– ustanavlja ob~inske sklade in imenuje injihove organe,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,
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– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter
na~in njihovega delovanja v vojni,
– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi po‘arnega sklada,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut.
17. ~len
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pristojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
18. ~len
Ob~inski svet ima 20 ~lanov.
@upan, pod‘upan, ~lani nadzornega odbora, delavci, zaposleni v ob~inski upravi in poslovodni delavci javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je ob~ina Se‘ana
ter na~elnik Upravne enote in vodje notranjeorganizacijskih
enot v Upravni enoti ter delavci, zaposleni v dr‘avni upravi
na delovnih mestih na katerih izvr{ujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo, oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela organov ob~ine ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta.
19. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
20. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta. Na konstitutivni
seji ob~inski svet najprej imenuje komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ki pregleda podane predloge za
predsednika in podpredsednika sveta in jih posreduje svetu.
21. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja ter ga nadome{~a v njegovi
odsotnosti.
22. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko predlaga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
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Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.
23. ~len
Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja druge zadeve po nalogu predsednika. Sekretarja sveta
imenuje ob~inski svet.
24. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, ‘upana nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov sveta.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
dveh mesecih, oziroma v roku enega meseca po podani zahtevi za sklic seje ob~inskega sveta iz prvega tega ~lena.
^e predsednik ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne
skli~e seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as za
vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta predsednikom delovnih teles in ‘upanu ter tajniku za odgovore nanje.
V okviru prve to~ke seje ob~inskega sveta se obravnava
tudi pregled realizacije sklepov prej{nje seje.
25. ~len
^lani delovnih teles ob~inskega sveta in ‘upan imajo
pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki
delovnih teles ob~inskega sveta so se na zahtevo ob~inskega
sveta dol‘ni udele‘iti seje ob~inskega sveta in odgovarjati na
vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.
26. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no
ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje pri volitvah, imenovanjih in razre{itvah, kadar tako dolo~a zakon, ta statut ali
poslovnik sveta ali kadar na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov
sveta tako odlo~i ob~inski svet.
27. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
3. @upan
28. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega ali ve~ pod‘upanov.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana z ve~ino glasov
vseh ~lanov. Pod‘upan se razre{i po istem postopku kot se
imenuje.
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29. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega

da ima ob~ina dva pod‘upana, ‘upan dolo~i, kateri od njiju
ga nadome{~a v njegovi odsotnosti ali zadr‘anosti. ^e ‘upan
ne sprejme odlo~itve v zvezi s tem, ga nadome{~a starej{i od
njiju.

– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una ob~ine, odloke in druge akte
iz pristojnosti ob~inskega sveta,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesre~ami in uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter
za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~,
– imenuje poveljnika in {tab civilne za{~ite ob~ine ter
poverjenike za civilno za{~ito,
– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja,
– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘be, zavode in druge
organizacije, ki opravljajo javno slu‘bo, oziroma naloge za{~ite, re{evanja in pomo~i,
– vodi za{~ito, re{evanje in pomo~,
– dolo~i ostale gospodarske slu‘be, zavode in druge
organizacije na obmo~ju ob~ine, ki morajo izdelati na~rte
za{~ite in re{evanja,
– ugotavlja in razgla{a stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju na obmo~ju ob~ine,
– odredi evakuacijo ogro‘enih in prizadetih prebivalcev ter izjemoma dolo~i lastnike in uporabnike stanovanjskih
hi{, ki morajo za~asno sprejeti na stanovanje evakuirane in
ogro‘ene osebe,
– predlaga dr‘avnemu upravnemu organu za obrambo
razporeditev delavcev, oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘nost v civilni za{~iti ter izvr{evanje materialne dol‘nosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz
pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan. Odlo~itev o
tem sprejme z ve~ino glasov vseh ~lanov.

34. ~len
Zaradi usklajenega dela ‘upana, ob~inskega sveta in
ob~inske uprave ‘upan najmanj enkrat na {tirinajst dni skli~e
sestanek ob~inskega kolegija, na katerega povabi predsednika in podpredsednika ob~inskega sveta, pod‘upana, tajnika
in glede na obravnavano tematiko po potrebi predsednika
posameznega delovnega telesa ali komisije ob~inskega sveta.
Na ob~inskem kolegiju, kot posvetovalnem organu, prisotni
izmenjajo informacije o teko~ih ob~inskih problemih zaradi
usklajenega delovanja ob~inskih organov in ob~inske uprave.

sveta

30. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom prene{ena na ob~ino, mora ‘upan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~itve.
31. ~len
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v ve~jem
obsegu ogro‘eno ‘ivljenje in premo‘enje ob~anov, ob~inski
svet pa se ne more pravo~asno sestati, lahko ‘upan sprejme
za~asne nujne ukrepe. Te mora predlo‘iti v potrditev ob~inskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
32. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta
in njegovih delovnih teles, sej nadzornega odbora pa le na
njegovo povabilo.
33. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz njegovega
podro~ja in ga nadome{~a v njegovi odsotnosti. V primeru,

4. Nadzorni odbor
35. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev. Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
36. ~len
Nadzorni odbor ima predsednika in {tiri ~lane.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja na podlagi predlogov najmanj ~etrtine
~lanov ob~inskega sveta, zainteresiranih organizacij v ob~ini
ali najmanj 15 volivcev v ob~ini. V primeru, da kandidatna
lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se na isti seji imenujejo ~lani nadzornega odbora posami~no. ^e tudi na ta na~in
niso imenovani vsi ~lani, lahko najmanj ~etrtina ~lanov sveta
predlaga imenovanje manjkajo~ih ~lanov, ki jih svet imenuje
posami~no na isti ali naslednji seji.
Predsednika imenujejo ~lani nadzornega odbora izmed
sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov na svoji prvi seji, ki jo
skli~e ‘upan.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, ob~inski uradniki, ~lani poslovodstev organizacij,
ki so uporabniki prora~unskih sredstev in drugi javni uslu‘benci.
5. Delovna telesa ob~inskega sveta
37. ~len
Ob~inski svet imenuje stalna ali za~asna delovna telesa.
Stalna delovna telesa ob~inskega sveta so:
– odbor za prora~un in finance
– odbor za prostorsko na~rtovanje, varstvo okolja, komunalo in infrastrukturo
– odbor za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo
– odbor za kmetijstvo
– odbor za turizem
– odbor za kulturo
– odbor za {olstvo in {port
– odbor za zdravstvo in socialno varstvo
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– odbor za povezovanje v regijo in v {ir{e lokalne samoupravne skupnosti ter za obmejno sodelovanje in mednarodne odnose
– odbor za premo‘enje, stanovanjske in splo{ne zadeve
– komisija za statut, pro{nje in prito‘be
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
38. ~len
Ob~inski svet lahko imenuje tudi druga stalna ali ob~asna delovna telesa izmed ~lanov ob~inskega sveta in ob~anov.
Mandat stalnih delovnih teles je enak mandatu ob~inskega sveta.
Delovna telesa ob~inskega sveta imajo predsednika,
podpredsednika in tri ~lane, razen odbora za prostorsko na~rtovanje, varstvo okolja, komunalo in infrastrukturo in odbora
za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo, ki imata
predsednika, podpredsednika in pet ~lanov.
39. ~len
Delovna telesa sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
ob~inskega sveta in mu dajejo mnenja in predloge.
Delovno podro~je delovnih teles se praviloma dolo~i z
odlokom.
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njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz delovnega podro~ja delovnega telesa.
42. ~len
Posamezen ~lan delovnega telesa, oziroma delovno telo
v celoti lahko odstopi. Odstop mora biti obrazlo‘en. V tem
primeru mora delovno telo, oziroma ~lan opravljati svojo
funkcijo do imenovanja novega delovnega telesa, oziroma
~lana.
Delovno telo se razre{i po istem postopku kot se imenuje.
6. Svet krajevnih skupnosti
43. ~len
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih
skupnosti v ob~ini.
Svet sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti, ki izmed sebe izvolijo predsednika sveta krajevnih skupnosti z
ve~ino glasov vseh ~lanov sveta krajevnih skupnosti na svoji
prvi seji, ki jo v roku 60 dni po konstituiranju krajevnih
skupnosti skladno s tem statutom, skli~e ‘upan ob~ine. Sestanke sveta krajevnih skupnosti sklicuje predsednik sveta
krajevnih skupnosti po potrebi.

40. ~len
Predsednika, podpredsednika in ~lane delovnih teles
imenuje ob~inski svet izmed svojih ~lanov in ob~anov, s tem,
da mora biti najmanj en ~lan delovnega telesa imenovan
izmed ob~anov. Predsednik posameznega delovnega telesa
se imenuje praviloma izmed ~lanov sveta, pri ~emer je potrebno upo{tevati zastopanost politi~nih strank v ob~inskem
svetu.
V komisijo za statut, pro{nje in prito‘be so lahko imenovani poleg ~lanov ob~inskega sveta tudi ob~ani, kar pa ni
obvezujo~e, kot je za sestavo ostalih delovnih teles.
Komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
pa imenuje ob~inski svet samo izmed ~lanov ob~inskega
sveta.

44. ~len
Svet daje mnenje ob~inskemu svetu, njegovim delovnim telesom, nadzornemu odboru in ‘upanu o vseh zadevah
iz njihove pristojnosti, ki se nana{ajo na interese krajevnih
skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nana{ajo na ob~inski
prora~un, na razvoj ob~ine in na prostorsko ureditev ob~ine.
Svet lahko zahteva od ob~inskega sveta, da ponovno
obravnava in odlo~i o spremembi statuta ali o odloku, s
katerim je uredil zadevo iz prej{njega odstavka. To zahtevo
lahko svet poda najkasneje v 15 dneh od sprejema takega
akta. Odlo~itev o taki zahtevi sprejme svet z ve~ino vseh
~lanov sveta. O zahtevi mora ob~inski svet odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

41. ~len
O imenovanju delovnih teles, razen komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja in komisije za statut,
pro{nje in prito‘be, ki ju svet imenuje na svoji prvi seji na
predlog, ki ga lahko poda vsak ~lan ob~inskega sveta, se
glasuje na podlagi liste kandidatov, ki jo dolo~i komisija za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali najmanj trije ~lani sveta. Kandidate iz vrst ob~anov lahko predlagajo zainteresirane organizacije v ob~ini ali najmanj 15
volivcev v ob~ini.
^e je predlaganih ve~ kandidatov kot je ~lanov v posameznem delovnem telesu, imajo prednost uvrstitve na listo
kandidati iz razli~nih politi~nih strank, ki so zastopane v
ob~inskem svetu, in sicer v sorazmerju z zastopanostjo strank
v svetu.
Predsednik, podpredsednik in ~lani delovnih teles so
imenovani, ~e je za kandidatno listo glasovala ve~ina vseh
~lanov ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji imenujejo ~lani delovnih teles posami~no. ^e na ta
na~in niso imenovani vsi ~lani posameznega delovnega telesa, lahko najmanj trije ~lani sveta predlagajo imenovanje
manjkajo~ih ~lanov delovnih teles, ki jih svet nato imenuje
posami~no na isti ali naslednji seji.
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo in
vodi njegovo delo. Podpredsednik pomaga predsedniku pri

7. Organi krajevnih skupnosti
45. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti in
drugi organi, ki jih opredeli njen statut.
Mandat sveta krajevne skupnosti traja {tiri leta, oziroma
do izteka mandata ob~inskega sveta. Redne volitve v svete
krajevnih skupnosti se opravijo isto~asno kot redne volitve v
ob~inski svet. Prve volitve v svete krajevnih skupnosti se
opravijo v enem letu po uveljavitvi tega statuta. Volitve se
opravijo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
Podrobnej{o organizacijo in delo krajevne skupnosti
ureja statut krajevne skupnosti, ki ga sprejme svet krajevne
skupnosti z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta v treh
mesecih po konstituiranju sveta. Statut krajevne skupnosti
pri~ne veljati z dnem, ko da nanj soglasje ob~inski svet.
46. ~len
Krajevne skupnosti v okviru svojih pristojnosti samostojno opravljajo predvsem naslednje zadeve:
– neposredno izvajajo volilna opravila v zvezi z volitvami svetov krajevnih skupnosti,
– na zahtevo pristojnega upravnega organa izdajajo
mnenja v zvezi z uporabo stavbnih zemlji{~ in rabo ostalega
prostora, varstva naravne in kulturne dedi{~ine,
– obravnavajo prostorske izvedbene akte, ki zadevajo
obmo~je krajevne skupnosti in v zvezi s tem sprejemajo
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ustrezne sklepe in jih posredujejo pristojnemu ob~inskemu
ali dr‘avnemu organu,
– na zahtevo pristojnega upravnega organa sprejemajo
mnenja v zvezi z izdajo lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– sprejemajo ukrepe za varstvo okolja v krajevni skupnosti,
– skrbijo za urejanje poljskih poti,
– skrbijo za vzpodbujanje in razvoj ljubiteljske kulturne dejav- nosti v krajevni skupnosti,
– evidentirajo probleme, potrebe in interese prebivalcev s svojega obmo~ja ter jih posredujejo s predlogi re{itev v
obravnavo in odlo~anje pristojnim ob~inskim organom,
– opravljajo druge naloge, ki jih nanjo prenese ob~ina.
8. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov
47. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
48. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih skupnosti oziroma naselij.
49. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih
ob~inskih organov,
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem
delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
50. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravlja o delu svojega predstavnika v svetu krajevnih skupnosti
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
51. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini skli~e ‘upan na lastno pobudo,
na pobudo ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini. Zbor ob~anov v krajevni skupnosti
ali naselju skli~e predsednik krajevne skupnosti ali ‘upan na
lastno pobudo ali tudi na pobudo najmanj pet odstotkov
volivcev v tej skupnosti, oziroma naselju. Zbor ob~anov je
sklep~en, ~e je na njem navzo~ih najmanj 5% volivcev v
ob~ini, oziroma krajevni skupnosti ali naselju. Po preteku
ene ure je zbor ob~anov sklep~en, ~e je prisotnih najmanj 2%
volivcev. Odlo~itve sprejema z ve~ino glasov navzo~ih volivcev.
52. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.
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Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volilcev, ki so glasovali.
53. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
54. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 51. in 52. ~lena tega statuta.
55. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
56. ~len
Operativno strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih
sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v ob~ini izvajajo poveljnik
in {tab civilne za{~ite ob~ine ter poverjeniki za civilno za{~ito. V ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti in na~rte za{~ite in re{evanja.
Poveljnik in poverjeniki za civilno za{~ito iz prej{njega
odstavka so za svoje delo odgovorni ‘upanu in nadrejenim
poveljnikom civilne za{~ite. Pri vodenju za{~ite, re{evanja in
pomo~i imajo tudi posebna pooblastila.
4. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave
57. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad in oddelki za izvajanje dolo~enih nalog uprave.
Podrobnej{a organizacija ob~inske uprave se na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.
58. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
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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.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

59. ~len
Za delovanje organov ob~inske uprave je tajnik odgovoren ‘upanu.

68. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika v upravnem postopku odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe v upravnem postopku odlo~a
‘upan.

60. ~len
Upravne in strokovne naloge ob~ine opravljajo tajnik in
zaposleni v ob~inski upravi. O imenovanju, oziroma sklenitvi
delovnega razmerja zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan, oziroma po njegovem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.
61. ~len
Zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do pla~e, ki
jo v skladu z zakonom ter na~rtom delovnih mest, dolo~i
‘upan.
62. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, sklepe, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
63. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
69. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni delavci ob~inske uprave.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
70. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.
5. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

64. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih dolo~enih z zakonom.
65. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.
@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
66. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko
odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje
teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko
na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
67. ~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.

71. ~len
Ob~ina Se‘ana organizira javne slu‘be na naslednjih
podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje in vzdr‘evanje javnih poti, povr{in za pe{ce
in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest, ki niso
razvr{~ene med magistralne in regionalne ceste,
– urejanje in vzdr‘evanje javnih tr‘nic in javnih parkiri{~,
– oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omre‘ja, ki
zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
– oskrba s teko~im naftnim plinom ali zemeljskim plinom iz plinovodnega omre‘ja,
– oskrba naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
– opravljanje javnega mestnega prometa, ki obsega prevoz potnikov v mestu in primestnih naseljih,
– upravljanje in vzdr‘evanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti ob~ine Se‘ana,
– varstvo pred po‘ari.
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72. ~len
Ob~ina Se‘ana skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.
73. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja
ob~ina javna podjetja in javne gospodarske in druge javne
zavode, podeljuje koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v
okviru ob~inske uprave.
74. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.
6. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
75. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~nine in premi~ne stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odsvojitvi premi~nin in nepremi~nin.
Odsvojitev nepremi~nin je mo‘na, kadar se zanjo opredeli dve tretijni ~lanov ob~inskega sveta.
76. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
77. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~un ob~ine.
78. ~len
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.
V ra~un financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
79. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
80. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. Odredbodajalec prora~una je ‘upan, njegovi namestniki so pod‘upan ter predsednik in podpredsednik ob~inskega sveta. V
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zvezi z izvajanjem prora~una se odredbodajalec in namestniki sproti obve{~ajo. V zvezi z izvajanjem odredb so namestniki v celoti odgovorni ‘upanu.
81. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine, lahko pa se najame posojilo najve~ do 5 odstotkov sprejetega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ob~inski svet.
82. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve v skladu z zakonom.
Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na predlog
‘upana.
Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2 procenta letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
83. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~;
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prvega odstavka tega ~lena odlo~a
ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.
84. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja ter sredstva rezerv.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un.
Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.
85. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
86. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b. Ob~ina se lahko zadol‘i
le v obsegu, ki ne presega deset procentov zagotovljene
porabe ob~ine v letu pred letom zadol‘evanja, odpla~ilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odpla~ila ne sme prese~i pet odstotkov zagotovljene porabe.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
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O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
87. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5 procentov zagotovljene porabe v letu, v
katerem se daje poro{tvo.
O dajanju poro{tev odlo~a ob~inski svet.
88. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic,
– dodeljena sredstva po‘arne takse.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.
89. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in
onesna‘evanje okolja
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni,
– renta na lokacijo profitnih podjetij.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovo uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
90. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
91. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje organ ob~inske uprave,
dolo~en v odloku o ustanovitvi, organizaciji in delovnem
podro~ju organov ob~inske uprave.
Njegovo delo nadzorujejo ‘upan, tajnik in nadzorni
odbor.
7. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
92. ~len
O~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
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Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Delovna telesa lahko sprejmejo poslovnik za svoje delo
in izdajajo pravilnike.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
93. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
94. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
95. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
96. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
97. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njegovega izvr{evanja.
98. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
99. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
2. Postopek za sprejem odloka
100. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta in
‘upan.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.
101. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.
102. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
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103. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta na
kateri bo obravnavan predlog odloka.
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
104. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga odloka, ~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu odloka
in o predlogu odloka v celoti.
105. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
‘upan z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
106. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so dolo~eni za
po{iljanje predloga odloka in za vlaganje amandmajev.
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka. Amandma lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta in ‘upan.
O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
107. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka, naslov odloka in
odlok v celoti je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na
kateri je navzo~ih ve~ina ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih
~lanov.
108. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen statuta in ob~inskega prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni
obravnavi.
109. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi (~e ni v njih druga~e dolo~eno). Za njihovo objavo
skrbi ‘upan.
3. Posami~ni akti ob~ine
110. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
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S posami~nimi akti - sklepom ali odlo~bo - odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.
111. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
8. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
112. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.
113. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
114. ~len
@upan oziroma ob~inski svet lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s
katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastveni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi, ~e osebe javnega in zasebnega
prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
{kodo javnih koristi ob~ine.
115. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.
116. ~len
Delovna telesa so dol‘na za potrebe ob~inskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh in to:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti;
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.
9. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE
117. ~len
Ob~ina Se‘ana se lahko pove‘e z drugimi ob~inami v
{ir{o lokalno skupnost - pokrajino zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
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Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini lahko izvede
referendum.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.
118. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:
– skrb za graditev in vzdr‘evanje komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastrukturnih objektov, pomembnih za pokrajino ter objektov {olstva, zdravstva, kulture,
socialnega skrbstva, pomembnih za razvoj regije, ki presegajo obvezne naloge republike na tem podro~ju;
– skrb za funkcioniranje teh dejavnosti;
– skrb v zvezi z zbiranjem in odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter urejanja odplak;
– varovanje okolja z napravami regionalnih zmogljivosti;
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre~ami;
– pomo~ ob~inam pri opravljanju njihovih nalog.
119. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.
120. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.
121. ~len
Ob~ina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesre~ami sodeluje z drugimi ob~inami ter v ta namen zdru‘uje sredstva in organizira skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.
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Posamezne dolo~be statuta se lahko raz~lenijo z odlokom, ki se sprejme po istem postopku kot statut in ima isto
veljavo kot statut.
11. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
123. ~len
Odloki in drugi splo{ni akti pomembni za delovanje
ob~ine morajo biti sprejeti najkasneje v roku enega leta po
sprejemu tega statuta, razen odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem podro~ju organov ob~inske uprave in poslovnika ob~inskega sveta, ki morata biti sprejeta v roku 30 dni
od sprejema tega statuta.
124. ~len
Odloke in druge ob~inske predpise, ki jih je potrebno
objaviti se objavijo v uradnem glasilu.
125. ~len
Do sprejema novih predpisov, ki bodo dolo~ali naloge
in pristojnosti na posameznih podro~jih, veljajo sprejeti odloki in drugi akti, ki jih je sprejela skup{~ina ob~ine Se‘ana
in Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Se‘ana in niso v nasprotju z
zakonom in tem statutom.
126. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut
ob~ine Se‘ana {t. 011-1/78-1 z dne 14.10.1983 (Uradne objave, {t. 25/83, 1/90, 25/90 in 13/93), statutarni sklep ob~inskega sveta objavljen v Uradnih objavah, {t. 2/95, statutarni
sklep ob~inskega sveta objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije, {t. 16/95 in dolo~be za~asnega poslovnika ob~inskega sveta, ki so v nasprotju s tem statutom.
127. ~len
Ta statut za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 011-6/95
Se‘ana, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Se‘ana
Marko Kosma~, dipl. prav. l. r.

10. SPREMEMBA STATUTA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

122. ~len
Pobudo za spremembo statuta lahko poda najmanj ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta ali ‘upan ali 5% volivcev v
ob~ini. O uvedbi postopka za spremembo statuta odlo~a ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov. Na podlagi
sprejetega sklepa o uvedbi postopka za spremembo statuta
pripravi komisija za statut, pro{nje in prito‘be predlog sprememb stauta in ga posreduje ob~inskemu svetu. Ob~inski
svet obravnava predlog sprememb statuta in ga sprejme ter
da v javno razpravo. Po kon~ani javni razpravi pripravi komisija predlog za drugo obravnavo in ga poda v obravnavo in
sprejem ob~inskemu svetu.
Sprememba statuta je sprejeta, ~e zanjo glasuje dve
tretjini vseh ~lanov ob~inskega sveta.

1347.
Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v
mestnem potni{kem prometu
1. ~len
S to uredbo se dolo~i ukrep dolo~itve cen s pridobitvijo
soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem
prometu.
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Ta uredba dolo~a tudi na~in in postopek za pridobitev
soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem
prometu.
2. ~len
Soglasja iz 1. ~lena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. ~len
Pravne in fizi~ne osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza
potnikov v mestnem potni{kem prometu, vlo‘ijo zahtevek za
soglasje k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem
prometu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
4. ~len
Zahtevek mora vsebovati:
– mnenje ‘upana ob~ine,
– predpis na podlagi katerega vlagatelj zahtevka opravlja dejavnost prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu,
– ime in sede‘ pravne osebe z navedbo dejavnosti, za
katero je pravna oseba registrirana,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec
koncesionar,
– cene po vrstah vozovnic, ki se uporabljajo na dan
vlo‘itve zahtevka in pove~anje teh cen v letu 1994,
– predlagano pove~anje cen po vrstah vozovnic,
– cene po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek z
datumom predvidene uveljavitve,
– povpre~no dose‘eno ceno prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu in njeno strukturo,
– povpre~no ceno prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu, za katero se vlaga zahtevek, in njeno strukturo,
– fizi~ni obseg prepeljanih potnikov in prevo‘enih kilometrov po mesecih v letu 1993 in 1994,
– stanje in {tevilo vozil v voznem parku ter predvidene
investicije za nakup novih vozil v letu 1995,
– {tevilo prog in njihova skupna dol‘ina v letu 1993 in
1994,
– povpre~no {tevilo zaposlenih, ki bremenijo stro{kovni
nosilec mestni potni{ki promet in povpre~no bruto pla~o na
delavca v letu 1993 in 1994,
– podatke o najni‘ji in najvi{ji izpla~ani bruto pla~i v
podjetju po mesecih v letu 1994, skupaj s podatki o bruto
pla~i poslovodnega organa v tem letu,
– strukturo povpre~nega mese~nega prihodka in odhodkov stro{kovnega nosilca mestni potni{ki promet v letu 1993
in v letu 1994.
5. ~len
Pravne in fizi~ne osebe, ki na obmo~ju ob~ine prvi~
opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potni{kem
prometu, vlo‘ijo zahtevek, ki mora vsebovati podatke navedene v prvi, drugi, tretji, ~etrti, sedmi in deveti alinei 4.
~lena in dodatno:
– predvideni fizi~ni obseg prepeljanih potnikov in prevo‘enih kilometrov po mesecih za obdobje enega leta,
– predvideno {tevilo avtobusov in {tevilo prog ter njihova skupna dol‘ina,
– predvideno {tevilo zaposlenih za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu.
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6. ~len
^e zahtevek ne vsebuje podatkov iz prej{njih ~lenov se
{teje, da zahtevek ni popoln. Vlagatelj ga je dol‘an dopolniti
v roku in na na~in, ki ga dolo~i Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, sicer se {teje, da zahtevek ni bil vlo‘en.
7. ~len
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in za~ne veljati 1. junija 1995.
[t. 380-05/93-8/14-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1348.
Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k cenam novih u~benikov
1. ~len
S to uredbo se dolo~i kot ukrep dolo~itve cen pridobitev
soglasja k cenam novih u~benikov in drugih u~nih sredstev
(atlasi, priro~niki, delovni listi ali zvezki in druga avdiovizualna sredstva) (v nadaljnjem besedilu: novi u~beniki), razen alternativnih u~benikov in alternativnih delovnih zvezkov.
Ta uredba dolo~a tudi na~in in postopek pri izdaji soglasja k cenam novih u~benikov.
2. ~len
Novi u~beniki so po tej uredbi tisti u~beniki, ki jih je s
sklepom potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobra‘evanje in se na tr‘i{~u pojavljajo prvi~ ter ponatisnjeni u~beniki, katerih dopolnjena oziroma spremenjena
izdaja pomeni pomembno spremembo vsebine.
3. ~len
Soglasje iz 1. ~lena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
4. ~len
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja u~benikov, vlo‘ijo zahtevek za soglasje k cenam novih u~benikov
na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 5.
5. ~len
Zahtevek za soglasje k cenam novega u~benika, ki ga je
s sklepom potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za
vzgojo in izobra‘evanje in se na tr‘i{~u pojavlja prvi~, mora
vsebovati naslednje podatke:
– ime in sede‘ pravne osebe,
– ime u~benika,
– ime in priimek avtorja,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 28 – 26. V. 1995

– {tevilo izvodov - naklade,
– tehni~ni opis (vrsta tiska, papirja, vezave in podobno),
– navedba tiskarne,
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene
z navedbo normativov:
· papir in drugi material
· stro{ki tiska in grafi~nih storitev
· avtorski honorarji
· nabavna cena za zalo‘bo (fco zalo‘ba)
· stro{ki zalo‘nika (raz~lenitev in klasifikacija)
· lastna cena
· rabati, mar‘e
· prometni davek,
– datum izdaje u~benika,
– pogodbe, sklenjene s tiskarno,
– pogodbe, sklenjene z avtorjem.
6. ~len
Zahtevek za soglasje k ceni novega u~benika, katerega
dopolnjena oziroma spremenjena izdaja predstavlja pomembno spremembo u~benika, mora poleg podatkov iz prej{njega
~lena vsebovati tudi naslednje podatke:
– datum prve izdaje u~benika,
– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine u~benika,
– opredelitev dele‘a vsebine u~benika, ki se dopolnjuje
oziroma spreminja glede na prvotno vsebino,
– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega u~benika na
dan vlo‘itve zahtevka,
– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.
7. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta uredba, preneha veljati
uredba o dajanju soglasij k cenam novih u~benikov (Uradni
list RS, {t. 7/95).
8. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 620-07/93-2/23-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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alternativnih u~benikov in alternativnih delovnih zvezkov, ki
so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na
tr‘i{~u na dan uveljavitve te uredbe, se v nadaljevanju oblikujejo v skladu z dolo~bami te uredbe.
2. ~len
Drobnoprodajne cene u~benikov in delovnih zvezkov,
ki z davkom na promet:
– ne presegajo 1.500 SIT, se lahko pove~ajo najve~ za 6
odstotkov,
– zna{ajo od 1.501 SIT do vklju~no 2.999 SIT se lahko
pove~ajo najve~ za 4 odstotke,
– dosegajo raven 3.000 SIT, se ne spremenijo.
Cene u~benikov in delovnih zvezkov, katerih sestavni
deli so kosi lesa, bakra in nerjave~e ‘ice ipd. se lahko v ~asu
trajanja te uredbe pove~ajo najve~ za 9 odstotkov.
3. ~len
Ne glede na dolo~be prej{njega ~lena, drobnoprodajne
cene u~benikov in delovnih zvezkov z davkom na promet s
podra‘itvijo, ne smejo prese~i 3.000 SIT.
4. ~len
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja ali izdajanja u~benikov so dol‘ne pet dni pred uveljavitvijo cene
u~benikov v skladu s to uredbo o tem obvestiti Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj.
Obvestilo iz prej{njega odstavka mora vsebovati:
– ime in sede‘ pravne osebe,
– ime u~benika,
– navedba avtorja,
– drobnoprodajna cena brez davka na promet proizvodov, oblikovana s predpisi in uveljavljena na tr‘i{~u na dan
uveljavitve te uredbe,
– drobnoprodajna cena brez davka na promet proizvodov, oblikovana v skladu z dolo~ili te uredbe,
– navedba odstotka pove~anja cene,
– navedba datuma uveljavitve cene na tr‘i{~u.
V primeru, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj ugotovi, da je v obvestilu napa~no upo{tevan odstotek
pove~anja cene za posamezni u~benik, o tem obvesti pravno
osebo. Ta mora v roku in na na~in, ki ga dolo~i ministrstvo,
napako odpraviti. Do odprave napake pri oblikovanju cene
u~benika, le-te ni mogo~e uveljaviti na tr‘i{~u.

1349.

5. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta uredba, preneha veljati
uredba o dolo~itvi najvi{jih cen u~benikov (Uradni list RS,
{t. 7/95).

Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

6. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

UREDBO
o na~inu oblikovanja cen u~benikov
1. ~len
Drobnoprodajne cene u~benikov in drugih u~nih sredstev (atlasi, priro~niki, delovni listi ali zvezki ter druga avdiovizualna sredstva) (v nadaljnjem besedilu: u~beniki), razen

[t. 620-07/93-1/3-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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1350.
Na podlagi 40. ~lena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, {t. 72/94) in 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada
Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvi uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki
vozi po cestah v Republiki Sloveniji
1. ~len
4. ~len uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi
po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 29/93) se
spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Za vozilo, za katerega izda ministrstvo pristojno za
promet posebno dovoljenje na podlagi sedmega odstavka 34.
~lena zakona o prevozih v cestnem prometu se pristojbina iz
2. ~lena uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po
cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 29/93) pove~a
za 50 %.
Za vozilo, za katero izda carinski organ posebno dovoljenje na podlagi 35. ~lena zakona o prevozih v cestnem
prometu, se pristojbina iz 2. ~lena uredbe o cestni pristojbini
za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 29/93) pove~a za 20 %.”
2. ~len
5. ~len uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi
po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 29/93) se
dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Za tovorno motorno vozilo, tovorni priklopnik in polpriklopnik, registriran v dr`avah Portugalski, Franciji
– za tranzit, Gr~iji, Nem~iji, Veliki Britaniji in Severni
Irski, Danski, Avstriji, Slova{ki, Poljski - za tranzit, Romuniji, Bolgariji - za tranzit, Hrva{ki, Bosni in Hercegovini,
[vedski, Finski, Norve{ki, Belorusiji - za tranzit, Estoniji,
Latviji, Litvi zna{a pristojbina, ki se pla~a v ameri{kih dolarjih:
– za vozilo do 15 ton skupne mase 0,0030
– za vozilo nad 15 ton skupne mase 0,0041
– za druga vozila (delovno vozilo, traktorje in samovozne delovne stroje) za vsak brutotonski kilometer 0,0041.
Brutotonski kilometer je vo‘nja ene tone skupne mase
vozila na razdalji enega kilometra. Vsaka za~etna tona oziroma za~eti kilometer se {teje kot cela tona oziroma cel kilometer.
Pristojbina se pla~a v gotovini, v tolarski protivrednosti
po srednjem te~aju Republike Slovenije, ki velja na dan
pla~ila pristojbine.
3. ~len
Tovorno motorno vozilo registrirano v dr‘avah Franciji
– za bilateralo, Italiji, Luxemburgu, Belgiji, Nizozemski,
[vici in Lichensteinu, Mad‘arski, ^e{ki, Poljski - za bilateralo, Bolgariji - za bilateralo, Makedoniji, Ukrajini, Belorusiji za bilateralo, Rusiji, na osnovi reciprocitete ne pla~ujejo
pristojbin.
Avtobus in avtobusni priklopnik registriran v drugi
dr‘avi, ki opravlja redne mednarodne linije ne pla~uje pristojbine.
Za avtobuse in avtobusne priklopnike registrirane v
dr‘avah Ukrajine, [vedske, [panije, Rusije, Nizozemske,
Makedonije, Mad‘arske, ^e{ke, ki opravljajo ob~asni mednarodni prevoz oseb se na osnovi reciprocitete ne pla~uje
pristojbin.”
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4. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 427-02/93-1/6-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1351.
Na podlagi 7. in 9. ~lena zakona o cenah (Uradni list
RS, {t. 1/91-I) je Vlada Republike Slovenije na 144. seji 25.
maja 1995 sprejela
SKLEP
o vzpostavitvi tr‘nega reda za p{enico 1995/96
1. Tr‘ni red za p{enico temelji na oceni letne bilance
porabe p{enice in izdelkov na bazi p{enice (moka, zdrob) za
potrebe mlinske industrije v Sloveniji, ki je slede~a:
a) skupna potro{nja za potrebe mlinske industrije
230.000 ton,
b) odkup doma pridelane p{enice 100.000 ton,
c) uvoz za potrebe mlinske industrije 130.000 ton.
Manjkajo~e koli~ine p{enice, moke in zdroba do zapolnitve bilan~nih potreb mlinskopredelovalne industrije v Slovenije se dokupi iz uvoza, in sicer:
a) Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve (v
nadaljnjem besedilu: direkcija) na podlagi odlo~itve Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj brez pla~ila carinskih, necarinskih in drugih posebnih dajatev pri uvozu.
b) Uvozniki s pla~ilom vseh carinskih, necarinskih in
posebnih uvoznih dajatev.
c) Uvozniki, ki pridobijo kvoto za uvoz na podlagi
uredbe o carinskih kvotah za uvoz blaga v letu 1995 (Uradni
list RS, {t. 26/95) na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.
2. Odkupna cena p{enice zna{a 25,29 SIT/kg fco odkupno mesto in velja za naslednje lastnosti p{enice:
– koli~ina vlage: 13 %
– koli~ina vseh primesi: 2 %
– hektolitrska masa: 76 kg/100 litrov
– koli~ina surovin beljakovin: 11,5 %.
Odkupna cena p{enice letine 1995 se dolo~i na podlagi
cene, dolo~ene v predhodnem odstavku, valorizirane z 80 %
ugotovljene rasti cen na drobno v obdobju april - junij 1995.
3. P{enico letine 1995 odkupi direkcija. Podrobnej{e
pogoje za odkup p{enice letine 1995 dolo~i minister za
ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. Direkcija odkupi vse ponujene koli~ine doma pridelane p{enice letine 1995, ki ustrezajo kakovostnim zahtevam
v veljavnem predpisu.
P{enico, katere kakovost ne ustreza veljavnemu predpisu, se ne odkupuje, razen v primeru, ko se z analizo, po ‘e
opravljenem prevzemu ugotovi, da prevzeta p{enica ne ustreza predpisani kakovosti. Tako p{enico se odkupi po ceni
18,00 SIT/kg.
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5. Direkcija odkupuje p{enico letine 1995 na podlagi
analize kakovosti. Analizo kakovosti opravi s strani direkcije
poobla{~eno podjetje, stro{ke analize nosi prodajalec.
6. Odkupna cena za posamezne oddane koli~ine p{enice
se ugotovi na podlagi dolo~ene odkupne cene iz 3. to~ke tega
tr‘nega reda in dejanskih kakovostnih lastnosti p{enice, in
sicer:
6.1. Koli~ina vlage (%)
Odkupna cena se ugotovi glede na neto koli~ino p{enice
(prera~unano na 13 % vlage). Su{enje p{enice, ki vsebuje nad
13 odstotki vlage, pla~a prodajalec.
6.2. Hektolitrska masa (kg/100 l)
Odkupna cena za p{enico, ki odstopa od p{enice s hektolitrsko maso 76 kg/100 l, se ugotovi tako, da se vsakih
0,1 % cena zmanj{a ali pove~a za 0,05 %.
6.3. Koli~ina vseh primesi (%)
Odkupna cena p{enice se ugotovi glede na neto koli~ine
p{enice (prera~unano na 2 % primesi).
6.4. Koli~ina surovih beljakovin (%)
Odkupna cena za p{enico, ki odstopa od p{enice s
koli~ino surovin beljakovin 11,5 %, se ugotovi na podlagi
tabele 1, ki je sestavni del tega tr‘nega reda.
7. Direkcija pla~a prodajalcu p{enico letine 1995 na
temelju ra~una prodajalca, kateremu mora biti prilo‘en analizni izvid o kakovosti skupaj z obra~unskim listom v 30.
dneh po prevzemu p{enice na odkupnem mestu. ^e v tem
~asu analiza kakovosti {e ni opravljena, se prodajalcu izpla~a
akontacija, dolo~ena v odkupnih pogojih.
8. Direkcija prodaja p{enico in moko ‘itnim podjetjem
in drugim predelovalcem oziroma porabnikom p{enice, moke
in zdroba po ceni, ki jo dolo~i minister za ekonomske odnose
in razvoj po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.
9. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. julija 1995 do 30. junija 1996.
[t. 331-04/94-2/6-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
Tabela 1: Koli~ina surovih beljakovin (%)
Zmanj{anje
cene za (%)

11,4
11,3
11,2
11,1
11,0
10,9
10,8
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,1

0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6
6,3
7,0
7,7
8,4
9,1
9,8

Dejansko
ugotovljena
koli~ina
surovih
beljakovin (%)

Zmanj{anje
cene za (%)

Dejansko
ugotovljena
koli~ina
surovih
beljakovin (%)

Pove~anje
cene za (%)

10,0

10,5

13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0 in ve~

10,5
11,2
11,9
12,6
13,3
14,0
14,7
15,4
16,1
16,8
17,5
18,2
18,9
19,6
20,3
21,0
21,7
22,4
23,1
23,8
24,5

1352.
Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) v zvezi s 84. ~lenom zakona o
obrambi (Uradni list RS, {t. 82/94) je Vlada Republike Slovenije na 144. seji dne 25. maja 1995 sprejela naslednji
SKLEP

Vlada Republike Slovenije

Dejansko
ugotovljena
koli~ina
surovih
beljakovin (%)

Stran 2089

Dejansko
ugotovljena
koli~ina
surovih
beljakovin (%)

Pove~anje
cene za (%)

11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9

0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6
6,3
7,0
7,7
8,4
9,1
9,8

1. Za Dan Slovenske vojske se dolo~i 15. maj.
2. Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 800-11/94-2/2-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1353.
Na podlagi 10. ~lena zakona o dru‘benem varstvu du{evno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, {t. 41/83)
in 37. ~lena zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list RS, {t. 26/94) ter sklepa
Vlade Republike Slovenije o valorizaciji nadomestila za invalidnost in dolo~itvi dodatkov za tujo nego in pomo~ (Uradni list RS, {t. 19/95) je Vlada Republike Slovenije na 144.
seji dne 25. maja 1995 sprejela
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UGOTOVITVENI SKLEP
o vi{ini nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo
nego in pomo~

BANKA SLOVENIJA

I
Nadomestilo za invalidnost zna{a od 1. aprila 1995
dalje 15.056,90 SIT.

Na podlagi 42. ~lena zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, {t. 1/91-I in {t. 71/93), drugega odstavka 20.
~lena in 44. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
{t. 1/91-I) in drugega odstavka 12. ~lena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizpla~anih deviznih vlog (Uradni list
RS, {t. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije

II
Dodatek za tujo nego in pomo~ zna{a od 1. aprila 1995
dalje:
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo~ pri opravljanju vseh osnovnih ‘ivljenjskih potreb 8.601,30 SIT;
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo~ pri opravljanju ve~ine osnovnih ‘ivljenjskih potreb 4.302,50 SIT.
III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 192-03/93-1/6-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1354.
Na podlagi 4. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
SOGLASJE
k ceni uteko~injenega naftnega plina v jeklenkah
1. ~len
S tem soglasjem se cena uteko~injenega naftnega plina
v jeklenkah dolo~i kot najvi{ja in sicer do naslednje ravni:
drobnoprodajna cena uteko~injenega naftnega plina sme
zna{ati najve~ 64,70 SIT za kilogram (prometni davek ni
vklju~en).
2. ~len
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati v prvem
~lenu uredbe o dolo~itvi najvi{jih cen naftnih derivatov (Uradni list RS, {t. 23/93) naslednje besedilo:
“Drobnoprodajna cena uteko~injenega naftnega plina
sme zna{ati najve~ 62,20 SIT za kilogram (prometni davek ni
vklju~en).”
3. ~len
To soglasje za~ne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 380-05/93-3/26-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1355.

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanj{em
znesku deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke
1. V prvem odstavku 1. to~ke sklepa o najmanj{em
znesku deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke (Uradni
list RS, {t. 80/94, 5/95, 11/95, 18/95 in 22/95) se zamenja
tabela z novo tabelo, in sicer:
1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 300,1 mio ECU
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor
193,8 mio ECU
3. Abanka d.d., Ljubljana
93,6 mio ECU
4. Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana
16,1 mio ECU
5. Hipotekarna banka d.d., Bre‘ice
2,5 mio ECU
6. Bank Austria d.d., Ljubljana
81,9 mio ECU
7. Probanka d.d., Maribor
9,0 mio ECU
8. Slovenska investicijska banka d.d.,
Ljubljana
8,0 mio ECU
9. SKB banka d.d., Ljubljana
135,7 mio ECU
10. UBK banka d.d., Ljubljana
5,0 mio ECU
11. Slovenska zadru‘na kmetijska
banka d.d., Ljubljana
7,1 mio ECU
12. Komercialna banka Triglav d.d.,
Ljubljana
5,0 mio ECU
13. Banka Celje d.d., Celje
64,9 mio ECU
14. Splo{na banka Koper d.d., Koper
109,6 mio ECU
15. Gorenjska banka d.d., Kranj
69,8 mio ECU
16. Dolenjska banka d.d., Novo mesto
40,9 mio ECU
17. LB Banka Dom‘ale d.d., Dom‘ale
22,6 mio ECU
18. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje
10,0 mio ECU
19. LB Posavska banka d.d., Kr{ko
6,4 mio ECU
20. LB Splo{na banka Velenje d.d., Velenje 17,4 mio ECU
21. LB Koro{ka banka d.d., Slovenj Gradec 21,8 mio ECU
22. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota 43,6 mio ECU
23. Banka Noricum d.d., Ljubljana
2,5 mio ECU
24. Ljudska banka d.d., Celje
5,4 mio ECU
25. M banka d.d., Ljubljana
2,5 mio ECU
26. Banka Vipa d.d., Nova Gorica
20,6 mio ECU
27. Krekova banka d.d., Maribor
25,7 mio ECU
28. Factor banka d.d., Ljubljana
2,5 mio ECU
29. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana
2,5 mio ECU
30. Po{tna banka Slovenije d.d
0,2 mio ECU
Skupaj
1.326,7 mio ECU
2. V 6. to~ki se datum zamenja z novim datumom “6. 6.
1995”.
3. Ta sklep za~ne veljati 1. junija 1995 in se od tega dne
tudi uporablja.
Ljubljana, dne 23. maja 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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VSEBINA
DR@AVNI ZBOR
1288. Zakon o spremembi carinskega zakona
1289. Zakon o dopolnitvah zakona o mati~nih
knjigah
1290. Odlok o izvolitvi pridru‘ene delegacije
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije v
Severnoatlantski skup{~ini
1291. Sklep o spremembi sklepa o drugih osebnih
prejemkih in povra~ilih poslancev Dr‘avnega
zbora Republike Slovenije
1292. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra~il
poslancev Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije in delavcev slu‘b Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
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2005
2005

1304.
1305.

2006
2006

1306.
1307.
1308.

2006

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
1293. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak
svobode Republike Slovenije
2007
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
1294. Uredba o spremembi uredbe o prepovedi
vo‘nje z vozili v naravnem okolju
1295. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi
finan~nih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem
trimese~ju leta 1995
1296. Uredba o spremembi uredbe o dolo~itvi
kmetijskih in ‘ivilskih proizvodov, za katere
se ob uvozu pla~uje posebna dajatev
1347. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov
potnikov v mestnem potni{kem prometu
1348. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih
u~benikov
1349. Uredba o na~inu oblikovanja cen u~benikov
1350. Uredba o dopolnitvi uredbe o cestni
pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v
Republiki Sloveniji
1297. Sklep o kriterijih za izdajo dovoljenj za
nalo‘be doma~ih pravnih oseb v podjetja v
tujini
1298. Sklep o povi{anju rejnin
1351. Sklep o vzpostavitvi tr‘nega reda za p{enico 1995/96
1352. Sklep o dolo~itvi Dneva Slovenske vojske
1353. Ugotovitveni sklep o vi{ini nadomestila za
invalidnost in dodatka za tujo nego in pomo~
1354. Soglasje k ceni uteko~injenega naftnega plina
v jeklenkah
1299. Odlo~be o imenovanjih dr‘avnih to‘ilcev

1303.

2007

2007

1309.

nance sporo~ati dolo~eni javni zavodi, skladi
in zavarovalne organizacije
Pravilnik o kazenski evidenci in o evidenci
izre~enih vzgojnih ukrepov
Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku
za sprejem {tudentov v {tudentske domove
Pravilnik o spremembi pravilnika o
poslovanju notarjev
Pravilnik o spremembi pravilnika o delovnem
~asu notarjev
Pravilnik o spremembi pravilnika o izdajanju
in uporabi upravnih in sodnih kolkov
Navodilo o pooblastilih za imenovanja in
razre{itve v Slovenski vojski
Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za
telekomunikacijsko opremo v prvih {tirih
mesecih leta 1995

2011
2011
2016
2025
2027
2027
2007
2028

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE
1310. Odlo~ba o ugotovitvi, da 128. ~len zakona o
sodi{~ih ni v neskladju z ustavo
2032
1311. Odlo~ba o odpravi drugega odstavka 6. ~lena
pravilnika o merilih in oblikovanju cen za
uporabo pokopali{kih objektov in naprav ter
o izvajanju drugih storitev pokopali{ke in
pogrebne dejavnosti Ob~ine @alec
2033
BANKA SLOVENIJE

2008
2085
2086
2087
2088
2008
2009
2088
2089
2089
2090
2009

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI
1300. Odredba o dolo~itvi cen belega kristalnega
sladkorja iz republi{kih blagovnih rezerv
2010
1301. Odredba o vi{ini stro{kov vozni{kega izpita,
preizkusa znanja predpisov o varnosti
cestnega prometa in preverjanja vozni{kega
znanja
2010
1302. Odredba o spremembi odredbe o podatkih in
poro~ilih, ki jih morajo Ministrstvu za fi-

1355. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
najmanj{em znesku deviz, ki ga morajo imeti
poobla{~ene banke
2090
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE
1312. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 1995
1313. Sklep o najni‘ji pokojninski osnovi in najni‘ji
pokojnini za polno pokojninsko dobo
1314. Sklep o najvi{ji pokojninski osnovi
1315. Sklep o zneskih dodatka za pomo~ in
postre‘bo
1316. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1317. Sklep o uskladitvi pre‘ivnin po zakonu o
pre‘ivninskem varstvu kmetov
1318. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

2034
2035
2035
2035
2036
2036
2036

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1319. Sklep o spremembi sklepa o prostovoljnem
zavarovanju za primer brezposelnosti
delavcev, ki se za~asno zaposlijo v tujini
2037
1320. Notarska tarifa
2037
1321. Objava datuma nastopa poslovanja notarjev 2041
ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
1322. Statutarni sklep Mestne ob~ine Ljubljana III 2042
1323. Odlok o organizaciji in delovnih podro~jih
ob~inske uprave Ob~ine Gornji Grad
2043
1324. Sklep o dolo~itvi javne infrastrukture na
podro~ju kulture Ob~ine Gornji Grad
2046
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1325. Odlok o delovnem podro~ju delovnih teles
ob~inskega sveta Ob~ine Hrpelje-Kozina
1326. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank
v Ob~ini Hrpelje-Kozina
1327. Statutarni sklep Ob~ine Kobarid
1328. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
ob~inskega samoprispevka v denarju in delu
za obmo~je Ob~ine Kobilje
1329. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank
v Ob~ini Ko~evje
1330. Za~asni sklep o pla~ah funkcionarjev Ob~ine
Ko~evje
1331. Za~asni sklep o sejnini funkcionarjev Ob~ine
Ko~evje
1332. Pravilnik o oddaji slu‘benih stanovanj
Ob~ine Ko~evje v najem
1333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih v Ob~ini
Komen
1334. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoro~nega in
dru‘benega plana Ob~ine Komen v letu 1995
1335. Statutarni sklep Ob~ine Kuzma
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2052
2052
2053
2054
2055
2055
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1336. Sklep o vrednosti to~ke za dolo~itev
nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a
v letu 1995
1337. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
dodatnega krajevnega samoprispevka v KS
Selo–Fokovci za naselje Selo
1338. Sklep o povpre~ni gradbeni ceni stanovanj in
povpre~nih stro{kih komunalnega urejanja
stavbnega zemlji{~a v Ob~ini Mozirje
1339. Statut Mestne ob~ine Murska Sobota
1340. Sklep o za~asnem financiranju javne porabe
v letu 1995
1341. Statutarni sklep Ob~ine Pivka
1342. Statutarni sklep Ob~ine Pivka
1343. Sklep o povpre~ni gradbeni ceni stanovanj in
povpre~nih stro{kih komunalnega urejanja
stavbnih zemlji{~ na obmo~ju Ob~ine Pivka
1344. Poro~ilo o izidu nadomestnih volitev ‘upana
I. in II. kroga Ob~ine Ribnica
1345. Sklep o uskladitvi vrednosti to~ke za izra~un
nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a
v letu 1995
1346. Statut Ob~ine Se‘ana

2057
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2058
2058
2072
2072
2072
2073
2073
2073
2074

ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI
s komentarjem mag. Marije Krisper-Kramberger, dr. Kre{a Puhari~a,

dr. Lojzeta Udeta in dr. Bojana Zabela
Delo je razdeljeno na {est vsebinskih sklopov. V prvem dr. Kre{o Puhari~, dr. Lojze Ude in mag. Marija
Krisper-Krambergerjeva komentirajo zakon o industrijski lastnini. V razlago vseh teoreti~no zahtevnej{ih
~lenov zakona so avtorji komentarja vklju~ili tudi razvojnost obravnavanega pravnega instituta oziroma
kategorije in opozorili na novodobne tendence v primerjalnem pravu. Drugi sklop zajema monografijo dr.
Bojana Zabela: “Industrijska lastnina v konkuren~nem pravu”. Tretji in ~etrti sklop sta namenjena objavi
izvr{ilnih predpisov k zakonu o industrijski lastnini ter izvle~kov iz predpisov, ki se dotikajo problematike industrijske lastnine. V petem delu knjige bodo bralci na{li dolo~be o inovacijah v na{ih kolektivnih
pogodbah. [esti del knjige pa obsega vse mednarodne konvencije, pogodbe in sporazume s podro~ja
industrijske oziroma intelektualne lastnine: od Pari{ke konvencije do Konvencije o sodelovanju na
podro~ju patentov. Dodan pa je tudi prevod pomembnej{ih ~lenov Konvencije o podeljevanju evropskih
patentov.
Cena 5.670 SIT

(10260)

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 SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, 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)

