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Na podlagi 6. ~lena zakona o Dru‘bi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 57/93) in 172. ~lena
svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. maja 1995 sprejel

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. maja
1995 sprejel

ODLOK
o soglasju k programu dela Dru‘be za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d. za leto 1995

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov
odbora

Dr‘avni zbor daje soglasje k programu dela Dru‘be za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1995.
[t. 300-01/93-14/6
Ljubljana, dne 24. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1366.
Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. maja
1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno
politiko in o izvolitvi predsednika, dveh
podpredsednikov in ~lanov odbora
Odlok o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in ~lanov odbora
(Uradni list RS, {t. 12/93, 1/94, 39/94, 64/94 in 20/95) se v II.
to~ki spremeni v naslednjem:
~rta se besedilo pod {tevilko 4:
“Zoran THALER, Liberalno-demokratska stranka”.
izvoli se:
za ~lana odbora pod {tevilko 4:
dr. Janez ZUPANEC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.
[t. 020-02/92-28/29
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Odlok o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora (Uradni list
RS, {t. 12/93, 6/94 in 64/94) se v II. to~ki spremeni v naslednjem:
~rta se besedilo pod {tevilko 4:
“mag. Vida ^ADONI^-[PELI^, Slovenski kr{~anski
demokrati”
izvoli se:
za ~lanico odbora pod {tevilko 4:
Jana PRIMO@I^, Poslanska skupina Slovenskih
kr{~anskih demokratov.
[t. 020-02/92-28/30
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1368.
Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. maja
1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje
in o izvolitvi predsednika, podpredsednice in ~lanov
odbora
I
V odloku o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije za notranjo politiko in pravosodje in o izvolitvi
predsednika, podpredsednice in ~lanov odbora (Uradni list
RS, {t. 12/93 in 64/94) se v I. to~ki v prvem odstavku besedilo: “15 ~lanov” nadomesti z besedilom: “14 ~lanov”. V drugem odstavku se ~rta besedilo: “Poslanska skupina Slovenske nacionalne desnice 1 ~lana”.
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II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:
razre{i se:
~lan odbora pod {tevilko 14:
Marijan POLJ[AK, Poslanska skupina Slovenske nacionalne desnice,
ter se skladno s tem ustrezno pre{tevil~i zadnja zaporedna {tevilka pred imenom ~lana odbora.
[t. 020-02/92-28/24
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1369.
Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. maja
1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi in sestavi Odbora
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za spremljanje
uresni~evanja Resolucije o izhodi{~ih zasnove
nacionalne varnosti Republike Slovenije in o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora
I
V odloku o ustanovitvi in sestavi Odbora Dr‘avnega
zbora Republike Slovenije za spremljanje uresni~evanja Resolucije o izhodi{~ih zasnove nacionalne varnosti Republike
Slovenije in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora (Uradni list RS, {t. 6/94) se v I. to~ki v prvem
odstavku besedilo: “7 ~lanov” nadomesti z besedilom: “6
~lanov”. V drugem odstavku se ~rta besedilo zadnje vrstice:
“Samostojna poslanska skupina 1 ~lana”.
II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:
razre{i se:
~lan odbora:
Marijan POLJ[AK, Samostojna poslanska skupina.
[t. 020-02/92-28/52
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1370.
Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
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je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. maja
1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za gospodarstvo in o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora
I
V odloku o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije za gospodarstvo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora (Uradni list RS, {t. 12/93,
61/93, 39/94 in 64/94) se v I. to~ki v prvem odstavku besedilo: “16 ~lanov” nadomesti z besedilom: “15 ~lanov”. V drugem odstavku se ~rta besedilo zadnje vrstice: “Poslanska
skupina Slovenske nacionalne desnice 1 ~lana”.
II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:
razre{i se:
~lan odbora pod {tevilko 16:
Marijan POLJ[AK, Poslanska skupina Slovenske nacionalne desnice.
[t. 020-02/92-28/23
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1371.
Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. maja
1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za nadzor prora~una in drugih
javnih financ in o izvolitvi predsednika, podpredsednika
in ~lanov odbora
I
V odloku o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije za nadzor prora~una in drugih javnih financ in o
izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora
(Uradni list RS, {t. 12/93, 30/94, 2/95 in 24/95) se v I. to~ki v
prvem odstavku besedilo: “11 ~lanov” nadomesti z besedilom: “13 ~lanov”. V drugem odstavku se besedilo: “Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije 3 ~lane” nadomesti z besedilom: “Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije 4 ~lane” in Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke 1 ~lana” nadomesti z besedilom: “Poslanska skupina
Slovenske ljudske stranke 2 ~lana”.
II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:
izvolita se:
za ~lana odbora pod {tevilko 12:
mag. Janez JUG, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;
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za ~lana odbora pod {tevilko 13:
dr. Franc ZAGO@EN, Poslanska skupina Slovenske
ljudske stranke.
[t. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1374.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
[tefanija BORN[EK, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Celju.

1372.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Ana [FILIGOJ, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Delovnem sodi{~u v Kopru, oddelku v Novi Gorici.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1375.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Milko [KOBERNE, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Celju.

1373.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Vera RA^I^, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Delovnem in socialnem sodi{~u v Ljubljani, oddelku v Kranju.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1376.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
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Ale{ ARH, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na
Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1377.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
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osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Gorazd HO^EVAR, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1380.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Nata{a BUTINA MRAKI^, na sodni{ko mesto okro‘ne
sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Kopru.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Bogomir HORVAT, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1378.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Julijana FANTULIN, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1381.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Barbara MILI^ RO@MAN, na sodni{ko mesto okro‘ne
sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1379.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1382.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
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Mitja SPINDLER, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Darja O@BOLT, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1385.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1383.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Boris SU[EC, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na
Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Tatjana SABOTIN MARKOVI^, na sodni{ko mesto
okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1386.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1384.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Nada [KRJANEC MILOTI^, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1387.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Majda @U@EK, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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Anton BIZJAK, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika
na Okro‘nem sodi{~u v Kranju.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1390.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Vesna BO[TAR, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice
na Okro‘nem sodi{~u v Kranju.

1388.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Janko BILBAN, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika
na Okro‘nem sodi{~u v Kranju.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1389.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

1391.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Irena KRANJC, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Kranju.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1392.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
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osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Du{anka WEISS, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice
na Okro‘nem sodi{~u v Kr{kem.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1393.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Milan BENKO, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika
na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1395.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Helena GOR[E MU[I^, na sodni{ko mesto okro‘ne
sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1396.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Alenka Viktorija GROSEK, na sodni{ko mesto okro‘ne
sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1394.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Mag. Nina BETETTO, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1397.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
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Karmen IGLI^ STROLIGO, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

[t. 30 – 2. VI. 1995

poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Barbara KNOL DROBNI^, na sodni{ko mesto okro‘ne
sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1398.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Agata JAREC, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1401.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Barbara KÜRNER ^AD, na sodni{ko mesto okro‘ne
sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1399.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1402.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Milena JAZBEC LAMUT, na sodni{ko mesto okro‘ne
sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1400.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Darja MA^EK, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1403.

1406.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Janko MARINKO, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Marjutka PA[KULIN, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1404.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jo‘e NOVAK, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na
Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1405.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

1407.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Katja PE^E, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1408.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Mirjana OSOLNIK, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice
na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
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Maru{a PRIMO@I^, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

[t. 30 – 2. VI. 1995

poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Alijana RAVNIK, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice
na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1409.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1412.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Tadeja PRIMO@I^, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice
na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1410.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Mitja RADO[EVI^, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1411.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jelka ROZMAN, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1413.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Primo‘ [AFAR, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika
na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1414.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Mitja [INKOVEC, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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Polona VALENTIN^I^ BERTONCELJ, na sodni{ko
mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1417.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Majda VERSTOV[EK, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.

1415.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Milan [TRUKELJ, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1418.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Mojca ZALAR KOCJAN^I^, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1416.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1419.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
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osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Vesna @ALIK, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1420.

[t. 30 – 2. VI. 1995

1422.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jasna VEDENIK, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice
na Okro‘nem sodi{~u v Murski Soboti.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Stanka @IVI^, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1423.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Igor MAJNIK, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na
Okro‘nem sodi{~u v Novi Gorici.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1421.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Roman PETEK, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika
na Okro‘nem sodi{~u v Murski Soboti.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1424.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
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Bojan FICKO, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na
Okro‘nem sodi{~u v Novem mestu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1427.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
[pela PRODAN, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Kopru.

1425.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Martin FURLAN, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika na Okro‘nem sodi{~u v Novem mestu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1428.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Ana RENER, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Kopru.

1426.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
1429.
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Ana KODRI^, na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na
Okro‘nem sodi{~u v Novem mestu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
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Bojana [TRUKELJ PETROVI^, na sodni{ko mesto
okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v Kopru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

[t. 30 – 2. VI. 1995

poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jo‘e VALI^, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodi{~u v Se‘ani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1430.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Matev‘ GROS, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodi{~u v Piranu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1433.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Milan MLINAR, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodi{~u v [kofji Loki.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1431.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1434.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Toma‘ SMRTNIK, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodi{~u v Postojni.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Boris PODOBNIK, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodi{~u v [kofji Loki.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

1432.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1435.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
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Milojka FATUR JESENKO, na sodni{ko mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Marija BELE VATOVEC, na sodni{ko mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1438.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1436.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Marjana LAP, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Bojan BREZNIK, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1437.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

1439.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jelka PODGOR[EK, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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1440.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

[t. 30 – 2. VI. 1995

Tone URBAS, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodi{~u v Cerknici.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Silvana VREBAC, na sodni{ko mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1443.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1441.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Peter GOLOB, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodi{~u v Dom‘alah.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Marija SIMI^, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Cerknici.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1442.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

1444.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Bo‘ena PEVEC, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Dom‘alah.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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1445.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

Stran 2141

Franc KRIVIC, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodi{~u v Grosupljem.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Mojca SMREKAR TOMELJ, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v Dom‘alah.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1448.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1446.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Stanislava AVBELJ, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v Kamniku.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Nata{a SMREKAR, na sodni{ko mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodi{~u v Dom‘alah.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1449.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1447.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Vladislava LUNDER, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v Ko~evju.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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1450.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

[t. 30 – 2. VI. 1995

Milan KAPLJA, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodi{~u v Litiji.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Roman POKLA^, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodi{~u v Ko~evju.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1453.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1451.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Janja KOVA^, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Litiji.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Bla‘ VOLF, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodi{~u v Ko~evju.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1452.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

1454.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Tja{a POTPARI^ JANE@I^, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v Trbovljah.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1455.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
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Evelin TORO[, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Novi Gorici.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Bojan MISJA, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodi{~u v Lendavi.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1458.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1456.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Andreja BEG, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Novem mestu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Oton NEMEC, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodi{~u v Ljutomeru.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
1459.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1457.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Boris KODRI^, na sodni{ko mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodi{~u v Novem mestu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1460.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
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Marjetica @IBERT, na sodni{ko mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodi{~u v Novem mestu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jasna [AVELJ FRANETOVI^, na sodni{ko mesto
okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v Novem mestu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1463.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

1461.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Marija GRDEN, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodi{~u v Trebnjem.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Janja VRE^I^ PERHAVEC, na sodni{ko mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodi{~u v Novem mestu.
[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1462.
Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
V sodni{ko funkcijo se izvoli:

1464.
Na podlagi drugega odstavka 79. ~lena zakona o dr‘avnem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94) v zvezi s prvo alineo
33. ~lena in ~etrtim odstavkom 35. ~lena zakona o javnem
to‘ilstvu (Uradni list SRS, {t. 10/77, 7/86, 41/87 in Uradni
list RS, {t. 8/90) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48.
~lena, 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor
Republike Slovenije na seji dne 25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o razre{itvi vodje Okro‘nega dr‘avnega to‘ilstva v
Ljubljani
Razre{i se:
Toma‘ MIKLAV^I^ funkcije vodje Okro‘nega dr‘avnega to‘ilstva v Ljubljani.
[t. 700-06/89-3/4
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1465.
Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Ljubljani
Izvoli se:
Lidija ANDOL[EK za sodnico za prekr{ke s sede‘em v
Ljubljani.
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5/91) ter dvanajste alinee 48., 172. in 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o razre{itvi namestnice javnega pravobranilca
Republike Slovenije
Razre{i se:
Du{ica BERDEN funkcije namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije z dnem 31. 5. 1995.
[t. 700-07/89-3/19
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1468.

1466.
Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25.
maja 1995 sprejel
ODLOK
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Logatcu predstojnice organa

Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena zakona o za~asni
organizaciji in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in
ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94),
v zvezi s 23. ~lenom zakona o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, {t. 19/76 in 31/84 ter Uradni list RS, {t. 8/90,
5/91) ter dvanajste alinee 48., 172. in 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o razre{itvi namestnika javnega pravobranilca
Republike Slovenije
Razre{i se:
Marjan KOTAR funkcije namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije z dnem 31. 5. 1995.
[t. 700-07/89-3/19
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Razre{i se:
Mateja TONI funkcije sodnice za prekr{ke s sede‘em v
Logatcu - predstojnice organa s 30. 6. 1995.
[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1467.
Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena zakona o za~asni
organizaciji in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in
ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94),
v zvezi s 23. ~lenom zakona o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, {t. 19/76 in 31/84 ter Uradni list RS, {t. 8/90,

1469.
Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena zakona o za~asni
organizaciji in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in
ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94),
v zvezi s 23. ~lenom zakona o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, {t. 19/76 in 31/84 ter Uradni list RS, {t. 8/90,
5/91) ter dvanajste alinee 48., 172. in 247. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o razre{itvi namestnika javnega pravobranilca
Republike Slovenije
Razre{i se:
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Andrej TIRAN funkcije namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije z dnem 31. 5. 1995.
[t. 700-07/89-3/19
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
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Davorin VIDMAR,
Igor VOJTICA.
[t. 700-06/89-3/4
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1472.
1470.
Na podlagi prvega odstavka 16. ~lena zakona o na~inu
opravljanja in financiranja prometa na obstoje~i ‘elezni{ki
mre‘i ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske ‘eleznice, tretjega odstavka 48. ~lena
in 172. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. maja 1995 sprejel
ODLOK
o soglasju k imenovanju {tirih ~lanov Nadzornega sveta
javnega podjetja Slovenske ‘eleznice
Dr‘avni zbor Republike Slovenije daje soglasje k imenovanju
dr. Francija ^U[A,
dr. Jo‘eta DUHOVNIKA,
dr. Slavka HAN@ELA,
Marka JAKLI^A
za ~lane Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske
‘eleznice.
[t. 412-01/93-9/8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

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 dolgoletnem vodenju Mirovnega komiteja Mednarodnega PEN in uveljavljanju slovenskega ugleda v
svetu podeljujem
srebrni ~astni znak svobode Republike Slovenije Milo{u MIKELNU.
[t. 902-03/95-10
Ljubljana, dne 23. maja 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

1473.
Na podlagi ~etrtega odstavka 9. ~lena zakona o meroslovju (Uradni list RS, {t. 1/95) izdaja minister za znanost in
tehnologijo
ODREDBO
o vrstah meril, za katere so obvezne odobritev tipa in
overitve

1471.
Na podlagi 7. ~lena zakona o skladu kmetijskih zemlji{~
in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 10/93),
tretjega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. maja
1995 sprejel
ODLOK
o imenovanju Nadzornega odbora Sklada kmetijskih
zemlji{~ in gozdov Republike Slovenije
V Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemlji{~ in gozdov
Republike Slovenije se imenujejo:
Jo‘e MAGYAR,
Martin NOSE,
Niko RAINER,

1. ~len
Odobritev tipa in overitve so obvezne za naslednje skupine meril:
1. dol‘inska merila,
2. plo{~inska merila,
3. prostorninska in preto~na merila,
4. kotna merila,
5. merila mase,
6. merila za gostoto (volumenska masa) in koncentracijo,
7. merila za ~as in frekvenco,
8. merila za hitrost vozil,
9. merila za silo in trdoto,
10. merila za tlak,
11. merila za viskoznost,
12. merila za elektri~no energijo,
13. merila za koli~ino toplote,
14. merila za elektri~ni tok, napetost, upornost in ostale
elektri~ne veli~ine,
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15. merilne transformatorje,
16. merila za temperaturo,
17. merila za fotometrijske veli~ine in
18. merila za radiometrijske in ionizirajo~e veli~ine.
Vrste meril posameznih skupin iz prej{njega odstavka
so v prilogi {t. 1, ki je sestavni del te odredbe.
2. ~len
Odobritev tipa ni obvezna za preprostej{a merila, ki so z
ustreznimi meroslovnimi predpisi ‘e tako dolo~ena, da zadostuje prva overitev. Seznam meril iz prej{njega odstavka je v
prilogi {t. 2, ki je sestavni del te odredbe.
3. ~len
Redna overitev ni obvezna za tista merila, ki svojih
meroslovnih lastnosti z uporabo ne spreminjajo.
Seznam meril iz prej{njega odstavka je v prilogi {t. 2, ki
je sestavni del te odredbe.
4. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odredba, se prenehajo uporabljati:
– odredba o vrstah meril, za katera sta obvezna tipski
preskus in pregled (Uradni list SFRJ, {t. 26/84 in 42/91),
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za parkirne ure (Uradni list SFRJ, {t. 26/80),
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za merila za gostoto
magnetnega pretoka v merilnem obmo~ju od 0,01 T do 2 T
(Uradni list SFRJ, {t. 35/86),
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za merila za magnetni
pretok (Uradni list SFRJ, {t. 35/86),
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za dekadnouporovne
skrinjice (Uradni list SFRJ, {t. 56/87),
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za mosti~e za merjenje elektri~ne kapacitivnosti (Uradni list SFRJ, {t. 4/89),
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za mere elektri~ne
kapacitivnosti (Uradni list SFRJ, {t. 4/89),
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za centri~ne libele
(Uradni list SFRJ, {t. 11/89),
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za vzdol‘ne in okvirne libele (Uradni list SFRJ, {t. 24/89) in
– pravilnik o metrolo{kih pogojih za delilne glave in
delilne mize (Uradni list SFRJ, {t. 9/90).
5. ~len
Ta odredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 306-2.0-2/95
Ljubljana, dne 17. aprila 1995.
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
Priloga 1
Vrste meril posameznih skupin
1. Dol‘inska merila
– naprave za merjenje vi{ine teko~inskega stolpca oziroma vi{ine praznega prostora v skladi{~ih in transportnih
posodah
– kljunasta dol‘inska merila z merilnim obmo~jem do
2000 mm, z vrednostjo razdelka 0,1 mm in 0,05 mm
– taksimetri
– plo{~ata ravnila
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– merila za rege
– mikrometri za zunanje merjenje z merilnim obmo~jem do 500 mm
– debelinska merila
– stroji za merjenje dol‘ine ‘ice in kabla
– merilne plo{~e iz litega ‘eleza
– merilne plo{~e iz naravnega trdega kamna
– no‘asta ravnila
– uravnalne letve
– nivelirne letve
– dol‘inska merila splo{nega namena
– merila za {irino in nadvi{ek tira
– fokometri
– merila debeline tankih plasti magnetnega tipa
– merila debeline tankih plasti, ki delujejo po principu
vrtin~nih tokov
– mehanske merilne ure z vrednostjo razdelka skale
0,01 mm in z merilnim pomikom do 100 mm – mejna vzporedna dol‘inska merila (merilne kladice)
– avtomatska merila nivoja teko~ine v nepremi~nih rezervoarjih
– mehanske ure s premi~nim merilnim tipalom z razdelkom skale 0,01 mm ali 0,002 mm
– kilometrski {tevci, merilniki hitrosti in kronotahografi
2. Plo{~inska merila
– stroji za merjenje plo{~ine
3. Prostorninska in preto~na merila
– vodoravni cilindri~ni rezervoarji
– steklena gostinska posoda
– pokon~ni valjasti rezervoarji
– merila za sipke snovi
– okviri za merjenje drv
– zaboji, okvirji in podobna merila valjaste oblike za
gradbeni material
– prostorninska merila za razne teko~ine, ki so v merilnem sestavu
– laboratorijska merila – graduirani merilni valji
– laboratorijska merila – steklene birete za teko~ine
– laboratorijska merila – mikropipete
– medicinske injekcijske brizgalke
– laboratorijska merila – steklena merila – steklena merila za prostornino od 5 cm3 do 500 cm3 (ml) za merjenje
vode in parfumerijskih izdelkov – laboratorijska merila –
pipete z eno merilno ~rto
– laboratorijska merila – steklene merilne bu~e z eno
merilno ~rto
– laboratorijska merila – pipete za me{anje krvi in {tetje
krvni~k
– laboratorijska merila za graduirane merilne pipete
– sodi, kadi, kangle in baloni
– hladilne posode za mleko (bazenski hladilniki), mlekomeri in merilne posode
– merila, ki korigirajo prostornino preto~enega plina
– preto~na merila za prostornino plina
– preto~na merila za koli~ino pare z merilno zaslonko
– preto~na merila za koli~ino plina z merilno zaslonko
– preto~na prostorninska merila za razne teko~ine z neposrednim merjenjem prostornine
– preto~na merila za koli~ino teko~ine z merilno zaslonko
– priprave za merjenje teko~ih goriv
– vodomeri
– avtocisterne, vagoni cisterne in prenosne cisterne
– laboratorijska merila za pline
4. Kotna merila
– kotniki s kotom 90 stopinj in z nazivno dol‘ino do
1500 mm
– sinusna ravnila
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5. Merila mase
– avtomatske tehtnice
– tehtnice za tehtanje premikajo~ih se vozil
– tehtnice za gradbene namene
– neavtomatske – tehtnice to~nostnih razredov I, II, III
in IV
– mostove cestne in tirne tehtnice
– avtomatske tehtnice s se{tevanjem nezveznih rezultatov tehtanja
– etalonske ute‘i z nazivno maso od 50 kg do 5000 kg
– ute‘i z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg
– avtomatske tehtnice na transportnem traku to~nostnih
razredov 1 in 2
– elektromehanski merilni pretvorniki za merilnike mase
6. Merila za gostoto (volumenska masa) in koncentracijo
– butirometri
– urinometri
– alkoholometri
– vlagomeri za ‘itna zrna in seme oljnic
– analizatorji plinov, ki delujejo po principu infrarde~e
spektofotometrije
– izotopska merila za gostoto in vlago
– aerometri s stalno maso
– laktodenzimetri
– ebulioskopi po Malliganu
– ebulioskopi po Salleronu
– avtomatski refraktometri, katerim se meri masni dele‘
sladkorja v mo{tu
– etilometri
7. Merila za ~as in frekvenco
– elektronski sekundomeri
– dajalniki tarifnih impulzov in stikalne ure, ki se uporabljajo v telefonskem in telegrafskem prometu za postavljanje tarife
– mehanski sekundomeri
– stikalne ure
8. Merila za hitrost vozil
– dopplerski radarji
9. Merila za silo in trdoto
– aparati za merjenje trdote po Vickersu
– aparati za merjenje trdote po Brinellu
– naprave z valji za preveritev zaviralne sile po obrobu
koles pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozil
10. Merila za tlak
– manometri za merjenje krvnega tlaka
– manometri za merjenje tlaka v pnevmatikah
– manometri, vakuummetri in manovakuummetri
11. Merila za viskoznost
– viskozimetri s padajo~o kroglico
12. Merila za elektri~no energijo
– indukcijski {tevci za elektri~no energijo to~nostnega
razreda 2,5
– stati~ni {tevci delovne elektri~ne energije to~nostnih
razredov 0,2 S in 0,5 S
– indukcijski {tevci za elektri~no energijo
– kazalniki maksimuma razreda 1,0
13. Merila za koli~ino toplote
– merilniki toplotne energije
14. Merila za elektri~ni tok, napetost, upornost in ostale
el. veli~ine
– instrumenti za merjenje ozemljitvene upornosti, katerih delovanje temelji na kompenzacijski metodi
– digitalni voltmetri za enosmerne napetosti
– instrumenti za merjenje ozemljitvene upornosti, katerih delovanje temelji na metodi merjenja napetosti in toka, in
za visoko frekven~ne instrumente za merjenje ozemljitvene
upornosti
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– instrumenti za merjenje upornosti zanke
– merila za izolacijsko upornost
– elektri~ni kazalni instrumenti z neposrednim delovanjem in njihov pribor
15. Merilni transformatorji
– merilni transformatorji za elektri~ne {tevce
16. Merila za temperaturo
– platinski uporovni termometri
– termoelement platina – rodij (10%) platina
– stekleni teko~inski termometri za posebne namene
– valilni termometri
– termo~leni
– medicinski (humani) termometri
– veterinarski termometri
– sevalni pirometri
– stekleni teko~inski termometri
– opti~ni pirometi z ‘arilno (primerjalno) nitko
– manometrski termometri s kazalno napravo in manometrski termometri s pisalno napravo
– uporovni termometri
– medicinski elektri~ni termometri za kontinuirano merjenje temperature ~love{kega telesa
– medicinski elektri~ne termometre za merjenje maksimalne temperature ~love{kega telesa
– bimetalni termometri
17. Merila za fotometrijske veli~ine
– fotometrijske ‘arnice z ‘are~o volframovo nitko –
merila za svetlobni tok
– fotometrijske ‘arnice z ‘arilno volframovo nitko –
merila za svetilnost
– fotoelektri~ni merilniki svetlosti
– fotoelektri~ni luxmetri – merilniki osvetljenosti
18. Merila za radiometrijske in ionizirajo~e veli~ine –
polprevodni{ki {tevci – spektometri za gama sevanje.
Priloga 2
Seznam meril, za katere ni obvezna odobritev tipa
ali redna overitev
1. Merila, za katera odobritev tipa ni obvezna:
– plo{~ata ravnila,
– merila za rege,
– vodoravni cilindri~ni rezervoarji,
– steklena gostinska posoda,
– pokon~ni valjasti rezervoarji,
– merila za sipke snovi,
– okviri za merjenje drv,
– zaboji, okvirji in podobna merila valjaste oblike za
gradbeni material,
– prostorninska merila za razne teko~ine, ki so v merilnem sestavu,
– laboratorijska merila – graduirani merilni valji,
– laboratorijska merila – steklene birete za teko~ine,
– laboratorijska merila – mikropipete,
– medicinske injekcijske brizgalke,
– laboratorijska merila – steklena merila – steklena merila za prostornino od 5 cm3 do 500 cm3 (ml) za merjenje
vode in parfumerijskih izdelkov,
– laboratorijska merila – pipete z eno merilno ~rto,
– laboratorijska merila – steklene merilne bu~e z eno
merilno ~rto
– sodi, kadi, kangle in baloni,
– avtocisterne, vagoni cisterne in prenosne cisterne ter
– tehtnice za gradbene namene.
2. Merila, za katera redna overitev ni obvezna:
– plo{~ata ravnila,
– merila za rege,
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– dol‘inska merila splo{nega namena – do dveh metrov,
– steklena gostinska posoda,
– laboratorijska merila – graduirani merilni valji,
– laboratorijska merila – steklene birete za teko~ine,
– laboratorijska merila – mikropipete,
– medicinske injekcijske brizgalke,
– laboratorijska merila – steklena merila – steklena merila za prostornino od 5 cm3 do 500 cm3 (ml) za merjenje
vode in parfumerijskih izdelkov,
– laboratorijska merila – pipete z eno merilno ~rto,
– laboratorijska merila – steklene merilne bu~e z eno
merilno ~rto
– valilni termometri,
– medicinski (humani) termometri in
– veterinarski termometri.

1474.
Na podlagi drugega odstavka 60. ~lena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, {t. 9/92) izdaja minister za
zdravstvo
PRAVILNIK
o sestavi, nalogah, pristojnostih in na~inu dela komisije
za medicinsko etiko
SESTAVA KOMISIJE ZA MEDICINSKO ETIKO
1. ~len
Komisijo za medicinsko etiko (v nadaljnjem besedilu:
komisija) sestavljajo predsednik in 12 ~lanov.
Predsednika in ~lane komisije imenuje minister za
zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog Medicinske fakultete, Zdravstvenega sveta in Zdravni{ke zbornice
Slovenije izmed izku{enih in uglednih strokovnjakov s podro~ja medicinskih in psiholo{kih ved, pa tudi s podro~ja
pravnih, sociolo{kih in humanisti~nih strok ter s podro~ja
deontologije.
2. ~len
Komisija se imenuje za {tiri leta in je lahko ponovno
imenovana. Komisija ima sede‘ pri Ministrstvu za zdravstvo,
Ljubljana, [tefanova 5.
NALOGE IN PRISTOJNOSTI KOMISIJE
3. ~len
Naloga komisije je prou~evanje in obravnava vpra{anj s
podro~ja medicinske etike in deontologije ter dajanje mnenj
in pojasnil o posami~nih vpra{anjih s tega podro~ja.
Komisija na predlog ministra, Zdravstvenega sveta,
zbornic, zdravstvenih zavodov in posameznikov preu~uje in
daje mnenja o eti~nih in deontolo{kih vpra{anjih izvajanja
zdravstvene dejavnosti, zlasti v zvezi s pravicami posameznika in njegovo varnostjo med zdravljenjem ali v raziskavi na
ljudeh, varovanjem poklicne skrivnosti in osebnih podatkov
bolnikov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.
Po pooblastilu ministra lahko komisija opravlja tudi
druge svetovalne naloge s {ir{ega podro~ja medicinsko eti~nih vpra{anj.
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4. ~len
Komisija v skladu z zakonom daje soglasja:
– k predlogom znanstvenoraziskovalnih projektov s podro~ja zdravstva,
– za preizku{anje {e nepreverjenih metod prepre~evanja
in odkrivanja bolezni in po{kodb, zdravljenja in rehabilitacije,
– za preizku{anje zdravil,
– za opravljanje drugih biomedicinskih raziskav.
5. ~len
Komisija na predlog ministra prou~uje tudi pobude za
{e ne priznane oblike in metode diagnostike, zdravljenja in
rehabilitacije, {e zlasti tiste, ki niso v skladu s sprejetimi
na~eli medicinske znanosti, z vidika mo‘ne {kodljivosti za
zdravje ljudi in daje ministru mnenje o njihovi uporabi.
6. ~len
Komisija lahko od predlagateljev za izdajo mnenj iz
drugega odstavka 3. ~lena tega pravilnika, za izdajo soglasij
iz 4. ~lena tega pravilnika in od pobudnikov za prou~itev in
dajanje mnenj iz prej{njega ~lena zahteva, da vlogi prilo‘ijo
tudi ustrezne ekspertize priznanih strokovnjakov, ki jih izbere komisija.
7. ~len
Komisija lahko daje mnenje in opredelitve do posameznih medicinsko eti~nih vpra{anj ministru, Zdravstvenemu
svetu, zbornicam ali drugim organom tudi na lastno pobudo.
Komisija lahko glede dolo~enih vlog za mnenja o eti~ni
neopore~nosti raziskav iz svoje pristojnosti zaprosi za mnenje podro~ne komisije za medicinsko etiko, ki jih lahko ustanovijo posamezni ve~ji zdravstveni zavodi. Podro~ne komisije o svojem delu in odlo~itvah poro~ajo komisiji.
Komisija sodeluje s pravno-eti~no komisijo pri Zdravni{ki zbornici Slovenije in z drugimi sorodnimi organi.
8. ~len
Zoper odlo~itve komisije ni prito‘be.
^e o posameznem medicinsko eti~nem vpra{anju Odbor za bioetiko Sveta Evrope ali pristojni organ Svetovne
zdravstvene organizacije odlo~i ali zavzame druga~no stali{~e, je komisija dol‘na to vpra{anje ponovno obravnavati.
NA^IN DELA KOMISIJE
9. ~len
Delo komisije vodi njen predsednik z dvema podpredsednikoma. Komisija ima za vodenje administrativnih nalog
sekretarja.
Komisija podrobneje dolo~i na~in svojega dela s poslovnikom.
10. ~len
Predsednik komisije lahko pooblasti posamezne ~lane
komisije ali manj{o skupino ~lanov za podrobnej{e prou~evanje in obravnavo dolo~enega o‘jega strokovnega podro~ja
ali vpra{anja, za kar morajo imeti na voljo vsa razpolo‘ljiva
gradiva.
V skupino iz prej{njega odstavka lahko predsednik komisije povabi tudi druge strokovnjake, ki niso ~lani komisije,
~e je to potrebno za preu~evanje in obravnavo vpra{anj, ki
sodijo v njeno delovno podro~je.
V skladu s pooblastilom predsednika ~lan komisije ali
skupina:
– prou~i predlo‘eno pobudo ali vpra{anje,
– zahteva dodatno gradivo ali ga pridobi,
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– izdela predlog mnenja ali stali{~a in ga predlo‘i komisiji v obravnavo in sprejem.
11. ~len
Komisija na seji obravnava vpra{anja v skladu s tem
pravilnikom in sprejema sklepe, stali{~a in mnenja, ki jih
po{lje neposredno pobudniku oziroma predlagatelju.
Sklepi, stali{~a in mnenja v zvezi z obravnavanimi vpra{anji so sestavni del zapisnika seje komisije, ki se po seji
po{lje ministru, po presoji komisije pa tudi drugim organom
in posameznikom, ki jih zadeva obravnavano vpra{anje.
Vsa dokumentacija komisije se ohrani kot trajen arhiv.
12. ~len
Predsednik komisije opravlja svoje naloge na podlagi
pogodbe o delu ali delne zaposlitve na Ministrstvu za zdravstvo.
^lani komisije prejmejo za svoje sodelovanje na sejah
sejnino, ki jo dolo~i minister, ~lani, ki imajo svoje stalno
prebivali{~e zunaj kraja seje, pa tudi dnevnico in povrnjene
potne stro{ke.
Materialne obveznosti v zvezi s posebnimi strokovnimi
nalogami se na predlog predsednika komisije uredijo s pogodbo med ~lanom komisije in Ministrstvom za zdravstvo.
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– 6 do 8 ur 1.762 SIT;
– 8 do 12 ur 2.531 SIT;
– nad 12 ur 5.063 SIT;
6. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe
kategorije do 4.425 SIT;
– brez ra~una 1.519 SIT;
7. kilometrina 22 SIT;
8. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni
mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 11 SIT;
9. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.226 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.277 SIT;
10. terenski dodatek 1.063 SIT.
[t. 0510/8-142/122-1/95
Ljubljana, dne 23. maja 1995.
Andrej [ter l. r.
Minister
za notranje zadeve

13. ~len
Administrativne naloge za komisijo zagotavlja Ministrstvo za zdravstvo.

1476.

14. ~len
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in za~ne veljati naslednji dan po objavi.

Na podlagi 57. ~lena zakona o sodni{ki slu‘bi (Uradni
list RS, {t. 19/95) je Sodni svet na 28. seji dne 18. 5. 1995
sprejel

[t. 50-13/95
Ljubljana, dne 24. aprila 1995.
Doc. dr. Bo‘idar Volj~ l. r.
Minister za zdravstvo

1475.
Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. to~ke sklepa Izvr{nega
sveta Skup{~ine Republike Slovenije, {t. 114-02/90-17/11-8
z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, {t. 22/91-I in 66/94) in 9.
~lena zakona o organizaciji in delovnem podro~ju ministrstev (Uradni list RS, {t. 71/94), Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
ZNESKE
povra~il, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v
dr‘avnih organih
Za mesec junij 1995, zna{ajo:
1. mese~ne nagrade za obvezno prakso:
– u~encem 6.683 SIT;
– {tudentom 13.684 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 32.491 SIT;
– za 20 let delovne dobe 48.736 SIT;
– za 30 let delovne dobe 64.981 SIT;
3. solidarnostne pomo~i 64.981 SIT;
4. regres za prehrano med delom 10.126 SIT;
5. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:

SKLEP
o regresu za letni dopust sodnikov
I
Sodnik ima pravico do:
regresa za letni dopust v enaki vi{ini kot poslanci Dr‘avnega zbora Republike Slovenije.
Za leto 1995 pripada sodnikom regres v vi{ini dvakratnega zneska izhodi{~ne pla~e za prvi tarifni razred za negospodarstvo, ki je dolo~ena v vi{ini 31.824 SIT bruto.
II
S tem sklepom se spreminja sklep Sodnega sveta (Uradni list RS, {t. 68/94 z dne 28. 10. 1994) v to~ki I/1.
III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po tem, ko ga
sprejme Sodni svet.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

1477.
Na podlagi 28. ~lena zakona o sodi{~ih (Uradni list RS,
{t. 19/94), 21. ~lena in tretjega odstavka 24. ~lena zakona o
sodni{ki slu‘bi (Uradni list RS, {t. 19/94) je Sodni svet
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Republike Slovenije na 24. seji dne 23. 3. 1995, na 25. seji
dne 30. 3. 1995 in na 28. seji dne 18. 5. 1995 sprejel
SKLEP
o imenovanju sodnikov na sodni{ka mesta vi{jih
sodnikov
Na sodni{ki mesti vi{jih sodnikov na Vi{jem sodi{~u v
Celju se imenujeta:
Maksimilijan BRATU[EK s 30. 3. 1995,
Branko VITEZ z 18. 5. 1995.
Na sodni{ka mesta vi{jih sodnic na Vi{jem sodi{~u v
Ljubljani se imenujejo:
Margareta LUNDER z 18. 5. 1995,
Gordana RISTIN z 18. 5. 1995,
Martina @OR@ z 18. 5. 1995.
Na sodni{ko mesto vi{je sodnice na Vi{jem sodi{~u v
Mariboru se imenuje:
Cvetka SUHODOL^AN s 30. 3. 1995.
Predsednica
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

1478.
Notarska zbornica Slovenije, @upan~i~eva 3, skladno s
17. ~lenom zakona o notariatu dolo~a in objavlja
DATUM NASTOPA POSLOVANJA NOTARJEV
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v Lenartu, Bregar Miro v Litiji, Lep{a Boris v Ljubljani,
Horvat Breda in Matel Erih v Mariboru, Ratnik Jo‘e v Murski Soboti, [oemen Andrej na Ptuju, Kralj Sonja v Slovenj
Gradcu, Margu~ Franc v Slovenskih Konjicah, Braniselj Erika v [kofji Loki, Bevc Ton~ek v Trebnjem
z 2. 6. 1995:
Draga Intihar v Cerknici
s 5. 6. 1995:
^ermelj Laura v Ajdov{~ini, Dokler Andrej v Bre‘icah,
Tav~ar Pasar Mojca v Piranu
z 12. 6. 1995:
Hojs Ho~evar Dragica v Gornji Radgoni, Podgor{ek
Bojan in Ru‘i~ Tratnik Marina v Ljubljani, Vidic Alojz v
Sevnici, Mesar Milan v Se‘ani, Kra{ovec Albina na Vrhniki,
Ke~ek Slavko Alojz v Ormo‘u
s 15. 6. 1995:
Loko{ek Majda v Dom‘alah, Kumer Nada v Ljubljani
s 1. 7. 1995:
Pintar Vojko v Kranju, Rojs Pavel v [marju pri Jel{ah,
Gabrilo Sre~ko v @alcu
s 1. 8. 1995:
Bukovi~ Friderik v Mariboru
z 21. 8. 1995:
Gu{tin~i~ Zdenka v Novi Gorici
s 15. 10. 1995:
Ko{ak Miro v Ljubljani

S 1. 6. 1995 za~nejo s poslovanjem naslednji notarji:
Rojec Anton v Celju, Ro‘man Jo‘e v Dom‘alah, Svetina Nada na Jesenicah, Ferligoj Dravo v Kopru, Le{nik Milo{

Predsednik
Notarske zbornice Slovenije
Andrej [krk l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
CERKNICA
1479.
Na podlagi 29. ~lena in v zvezi s 64. ~lenom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94) je
Ob~inski svet ob~ine Cerknica na svoji 4. redni seji dne 12.
5. 1995, pod 5. to~ko dnevnega reda sprejel
STATUTARNI SKLEP II
Ob~ine Cerknica
1. ~len
Ta statutarni sklep ureja delovanje Ob~ine Cerknica do
sprejema statuta.
2. ~len
Do sprejema prora~unov obeh ob~in za leto 1995 se
sredstva za finan~no izravnavo, del dohodnine, ki pripadajo
ob~ini in drugi prihodki ob~in po 21. ~lenu zakona o financiranju ob~in razporejajo na lo~enem ra~unu.
Do sprejema prora~unov obeh ob~in s sredstvi na lo~enem ra~unu Ob~ine Cerknica razpolagata ‘upana obeh Ob~in
Cerknica in Lo{ka dolina v skladu z nameni iz 20. ~lena
zakona o financiranju ob~in.
@upan lahko pooblasti drugo osebo za razpolaganje s
sredstvi na lo~enem ra~unu.

3. ~len
@upan je dol‘an na vsaki seji ob~inskega sveta do sprejetja prora~una za leto 1995 poro~ati o razpolaganju in porabi
finan~nih in drugih sredstev iz naslova za~asnega financiranja nalog Ob~ine Cerknica za ~as med eno in drugo sejo
ob~inskega sveta.
Poro~ilo je dol‘an dati v pisni obliki, in sicer za obodbje
januar–april 1995 ter na vsaki seji ob~inskega sveta za pretekli mesec. Pri vsakem nakazilu oziroma uporabniku javnih
sredstev morajo biti navedeni podatki o uporabniku, namenu,
pravni osnovi (pogodba ali drug naslov) in znesku.
4. ~len
Vsi veljavni akti, ki jih je sprejela Skup{~ina ob~ine
Cerknica in njeni organi ostanejo v veljavi, dokler Ob~ina
Cerknica ne sprejme novih ali jih razveljavi.
5. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
[t. 029-4/5-69/95
Cerknica, dne 12. maja 1995.
Predsednik Ob~inskega sveta
ob~ine Cerknica
Janez Obreza, dipl. jur. l. r.
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CERKNO
1480.
Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, {t. 35/85 in 48/86), 3. in 56. ~lena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94),
sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na obmo~ju Krajevne skupnosti [ebrelje
in poro~ila o izidu glasovanja na referendumu dne 14. 5.
1995 ter v skladu z dolo~bami statuta KS [ebrelje, so krajani
Krajevne skupnosti [ebrelje na zboru krajanov sprejeli
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na
obmo~ju Krajevne skupnosti [ebrelje
1. ~len
Na obmo~ju Krajevne skupnosti [ebrelje se uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer
od 1. 6. 1995 do 30. 4. 1999.
2. ~len
Krajevni samoprispevek se uvede za:
– raz{iritev vodovoda [ebrelje (izvedba kapta‘ne vrtine),
– raz{iritev in asfaltacija cestnega odseka [ebrelje–Stan,
– priprava dokumentacije za gradnjo mrli{ke ve‘ice in
– ureditev avtobusnih postajali{~.
3. ~len
Skupna vrednost investicij, ki so v srednjero~nem planu
Krajevne skupnosti [ebrelje, zna{a 15 mio SIT. Iz krajevnega samoprispevka bo zagotovljeno 5 mio SIT. Finan~na sredstva bodo zagotovljena tudi iz prora~una Ministrstva za okolje in prostor, iz sredstev za demografsko ogro‘ena obmo~ja
in iz ob~inskega prora~una. Del sredstev bodo krajani Krajevne skupnosti [ebrelje prispevali tudi z delom.
4. ~len
Krajevni samoprispevek bodo pla~evali krajani, ki imajo v ~asu uvedbe samoprispevka na obmo~ju Krajevne skupnosti [ebrelje stalno ali za~asno prebivali{~e, oziroma ~e so
na tem obmo~ju lastniki doma~ij ali vikendov.
5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali krajani po naslednjem:
– krajani, ki prejemajo pla~o iz delovnega razmerja pri
pravnih osebah ali zasebnih delodajalcih oziroma nadomestilo
pla~e v vi{ini 2% od pla~e in nadomestil, zmanj{anih za davek
od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost,
– krajani, ki prejemajo osebno ali dru‘insko pokojnino
v vi{ini 2%, zmanj{ano za davek od osebnih prejemkov in
prispevkov za socialno varnost,
– krajani, ki so zavezanci za davek od opravljanja dejavnosti od neto zavarovalne osnove po stopnji 2%,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti v vi{ini 4% od letnega katastrskega dohodka, negozdnih in gozdnih povr{in.
6. ~len
Pla~ila krajevnega samoprispevka so opro{~eni zavezanci, ki jih dolo~a zakon o samoprispevku.
7. ~len
Pla~ane zneske samoprispevka se od{teje od osnove za
dohodnino (7. ~len zakona o dohodnini, Uradni list RS, {t.
48/90 in 34/92).

[t. 30 – 2. VI. 1995

8. ~len
Samoprispevek obra~unava in odteguje izpla~evalec
pla~ oziroma pokojnin. Samoprispevek od drugih dohodkov
in osnov obra~unava in odteguje RUJP, Izpostava Idrija in
SPIZ.
9. ~len
S sredstvi krajevnega samoprispevka, ki se bodo zbirala
na posebnem ra~unu KS, bo upravljal gradbeni odbor, ki je
odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka.
O zbranih in porabljenih sredstvih poro~a krajanom najmanj enkrat letno.
10. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
[ebrelje, dne 14. maja 1995.
Krajevna skupnost [ebrelje
Predsednik
Miroslav Rejc l. r.

1481.
Volilna komisija Krajevne skupnosti [ebrelje daje
PORO^ILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka dne 14. 5. 1995
Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85), 56. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti [ebrelje ter sklepov sprejetih na zboru ob~anov,
sklepa sveta Krajevne skupnosti [ebrelje je bil dne 14. 5.
1995 opravljen referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti [ebrelje za financiranje naslednjega programa:
1. Zagotovitev pitne vode z izvedbo kapta‘ne vrtine;
2. Rekonstrukcija in asfaltacija ceste [ebrelje–Stan;
3. Ureditev avtobusnih postajali{~;
4. Ureditev dokumentacije za gradnjo mrli{ke ve‘ice.
V Krajevni skupnosti [ebrelje je bilo 1. glasovalno
mesto odprto od 7. do 19. ure.
Volilna komisija ni prejela pripomb na sam potek izjavljanja.
Izidi referenduma so naslednji:
– vseh volilnih upravi~encev, vpisanih v volilni imenik
je 275,
– referenduma se je udele‘ilo 211 upravi~encev ali
76,73%,
– ZA je glasovalo 121 ali 57,35% upravi~encev;
– PROTI je glasovalo 89 ali 42,18% upravi~encev;
– neveljavna glasovnica je bila 1 ali 0,4739%.
Glede na rezultate je veljavnost referenduma podana.
Predsednik volilne komisije
Vladimir Likar l. r.
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^REN[OVCI
1482.
Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. UI-13/94-95,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95) in 1. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine
^ren{ovci (Uradni list RS, {t. 8/95 in 21/95) je Ob~inski svet
ob~ine ^ren{ovci na seji dne 20. 4. 1995 sprejel
STATUT
Ob~ine ^ren{ovci
I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JA IN DELI
OB^INE
1. ~len
Obmo~je Ob~ine ^ren{ovci obsega obmo~ja naslednjih
naselij: ^ren{ovci, @i‘ki, Trnje, Velika Polana, Mala Polana,
Brezovica, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica.
2. ~len
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.
3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog lahko povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.
4. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ Ob~ine ^ren{ovci je v
^ren{ovcih, Ulica Prekmurske ~ete 20.
Ob~ina ima svoj pe~at, okrogle oblike in vsebine: na
pe~atu je na obodu napis OB^INA ^REN[OVCI, v sredini
je grb okrogle oblike, ki predstavlja po vsebini:
– ‘itni klas je simbol rodovitnosti na{ih polj in blagostanja,
– jel{ev list predstavlja gozdove in posebej simbolizira
Polanski gozd,
– plodovi ~rense simbolizirajo ob~insko sredi{~e,
– valovi in mlinsko kolo simbolizirajo zna~ilnosti krajev ob Muri.
Ob~ina ^ren{ovci ima svoj praznik. Datum praznika se
dolo~i s posebnim odlokom.
5. ~len
Ob~ina ^ren{ovci ima tri krajevne skupnosti:
– KS ^ren{ovci z va{kimi skupnostmi: ^ren{ovci, Trnje, @i‘ki.
– KS Bistrica z va{kimi skupnostmi: Gornja Bistrica,
Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica.
– KS Polana z va{kimi skupnostmi: Velika Polana, Mala Polana in Brezovica.
Krajevna skupnost je pravna oseba, ki nastopa v svojem
imenu in za svoj ~as.
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6. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevne
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.
7. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov
krajevne skupnosti ali va{ke skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev samo te skupnosti.
8. ~len
Ob~ina ^ren{ovci se lahko povezuje s pokrajino skupaj
s sosednjimi ob~inami.
Ob~ina ^ren{ovci sodeluje z drugimi ob~inami za opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti, enakopravnosti in solidarnosti.
II. 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;
– predpisuje lokalne davke;
– 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 upravljanja 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 lokalne zadeve javnega pomena;
2. 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;
3. pospe{uje in skrbi za:
– 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.
4. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne povr{ine;
– vodovodne, energetske in komunalne objekte;
5. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami ob~inskega premo‘enja;
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– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
6. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~;
– nadzorstvo med krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
7. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no
dejavnost in njihov razvoj;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– skrbi za razvoj energetike in pospe{uje naloge na podro~ju ekologije;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, odborov ter ob~inske uprave;
– skrbi za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega
izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta, socialnega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
– izvaja subvencije in te~oke transferje v gospodarske
javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost,
cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– skrbi za po‘arno varnost, opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be;
8. 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, geotermalnih
virov, varstvo pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, o uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih v
katere stopa ob~ina;
– pogodbe o sanacijah;
– pogodbe o uporabi javnega in drugih razmerij v katere
stopa ob~ina.
10. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice;
– razgrinjanje volilnih imenikov;
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
svet;
– volitve organov krajevnih oziroma va{kih skupnosti;
– ob~insko upravno nadzorstvo;
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev;
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja;
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine;
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~;
– odlo~anje o rabi prostora;
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo;
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje;
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine;
– 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;
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– organizacijo dimnikarske slu‘be;
– oskrba 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 pokrajine;
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom;
– urejanje lokalnega prometa (povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja);
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma;
– 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.
11. ~len
Ob~ina predpisuje in dolo~a 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,
– dolo~a takse, prispevke, nadomestila in druge dajatve
v skladu z zakonom.
III. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be
12. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, ob~inski odbori
in nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna
komisija.
Ob~ina ima tudi svet krajevnih in va{kih skupnosti.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.
13. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
Sveti krajevnih in va{kih 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 ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnih ob~inskega sveta.
Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
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15. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.
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,
– ustanavlja ob~inske odbore ter voli in razre{uje njihove ~lane,
– imenuje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– nadzoruje delo odborov, ‘upana,
– potrjuje organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave ter nadzoruje njeno delo,
– dolo~a na~rt delovnih mest ob~inske uprave na predlog ‘upana,
– daje soglasje k imenovanju vi{jih upravnih delavcev,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin, kolikor o
tem v skladu s tem statutom 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 ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
– 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,
– sprejema in obravnava prito‘be ob~anov,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut.
17. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstojnikov republi{kih organov, pristojnih za ob~ino.
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 16 ~lanov.
@upan, ~lani nadzornega odbora, ob~inski uradniki in
delavci dr‘avne uprave v ob~ini 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.
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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.
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 pooblastilo opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.
Ob~inski svet lahko ima sekretarja, ki pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in
opravlja druge zadeve po nalogu predsednika. Sekretarja imenuje ob~inski svet.
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.
Predlog za razre{itev predsednika lahko poda najmanj
ena ~etrtina ~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 se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov sveta.
Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta 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.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as,
najmanj pa pol ure rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo
~lani sveta predstavnikom ob~inskih organov ter za odgovore
nanje.
24. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izklju~i.
^lani ob~inskih odborov in ‘upan imajo pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki ob~inskih odborov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje
odbora in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.
25. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
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Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov sveta.
26. ~len
^lanu ob~inskega 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 {est mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnost, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e odstopi.
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat z dnem, ko
ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prej{njega
odstavka.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
3. Ob~inski odbori in komisije
27. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
– Odbor za prora~un, finance in gospodarske dejavno-
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31. ~len
^lani odbora so izvoljeni, ~e je za kandidatno listo
glasovala ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji volijo ~lani odbora posami~no na podlagi javnega
glasovanja. ^e na ta na~in niso izvoljeni svi ~lani odbora, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.
^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih ~lanov
odbora.
32. ~len
Ob~inski svet lahko imenuje ali izvoli tudi komisije, kot
stalna ali ob~asna delovna telesa sveta.
4. Nadzorni odbor
33. ~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.

sti,
– Odbor za dru‘bene dejavnosti,
– Odbor za infrastrukturo in komunalo.
28. ~len
Ob~inski odbor ima pet ~lanov.
^lane ob~inskega odbora izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ob~anov. Predsednika odbora imenuje ob~inski svet izmed ~lanov sveta.
O izvolitvi ~lanov odbora se glasuje tajno na podlagi
odprte liste kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so
jih predlagali najmanj trije ~lani sveta. Kandidate iz vrst
ob~anov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v
ob~ini in ob~ani. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli najve~je
{tevilo glasov. V primeru, da ve~ kandidatov prejme isto
{tevilo glasov, ob~inski svet odlo~a o kandidatu z javnim
glasovanjem.
29. ~len
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja:
– predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristojnosti,
– sprejema pravilnike in druge akte,
– obravnava predloge odlokov, ki jih sprejema ob~inski
svet.
Ob~inski odbor opravlja tudi druge zadeve, ki mu jih
poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v
odlo~anje ob~inskemu odboru z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
30. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~inski svet izre~e nezaupnico ob~inskemu odboru.
Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta izvoli novi odbor.

34. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
Listo kandidatov sestavi predsednik ob~inskega sveta
na podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega
sveta, zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske in dr‘avne uprave ter ~lani poslovodstev, organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
5. Svet krajevnih skupnosti
35. ~len
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese prebivalcev krajevnih skupnosti v ob~ini.
Svet sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti.
36. ~len
Svet daje mnenje ob~inskemu svetu, odborom, 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 petnajstih dneh od sprejema
takega akta.
Odlo~itev o taki zahtevi sprejme svet z ve~ino vseh
~lanov sveta.
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6. @upan
37. ~len
Ob~ina ima ‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah.
@upan lahko opravlja svojo funkcijo tudi poklicno.
38. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta in ob~inskih odborov,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– dolo~a sistemizacijo delovnih mest ob~inske uprave,
– imenuje vi{je upravne delavce in sklepa delovna razmerja zaposlenih v ob~inski upravi,
– 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 poveljnike in {tabe civilne za{~ite ob~ine,
sektorjev ter poveljnikov za civilno za{~ito,
– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja,
– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘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~a lastnike ter uporabnike stanovanjskih
hi{, ki morajo za~asno sprejeti na stanovanje evakuirane in
ogro‘ene osebe,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~inski svet ne more sestati,
– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev
delavcev oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘nost oziroma
na dol‘nost v civilni za{~iti ter uresni~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.
39. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob~inskega sveta ali ob~inskega odbora. ^e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje take odlo~itve na seji ob~inskega
sveta oziroma ob~inskega odbora.
^e se odlo~itev sveta oziroma odbora nana{a na zadevo,
ki je bila z zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
odlo~itve.
40. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta
in ob~inskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo.
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samezne krajevne skupnosti oziroma vasi, za katero se voli
va{ki odbor. Mandatna doba izvoljenih je {tiri leta, oziroma
do zaklju~ka mandata ~lanov Ob~inskega sveta ob~ine ^ren{ovci.
42. ~len
Svet KS odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih
samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovnikom.
43. ~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.
8. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov
44. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so:
– zbor ob~anov,
– referendum in
– ljudska iniciativa.
45. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih oziroma va{kih skupnosti.
46. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini lahko:
– razpravlja o statutu 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 mnenje o zadevah iz prej{njih alinej.
47. ~len
Zbor ob~anov v krajevni oziroma va{ki 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 ali va{kih skupnostih,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti,
– daje mnenje o zadevah iz prej{njih alinej.

7. Organi krajevnih skupnosti
41. ~len
Organi krajevne skupnosti so:
– zbor krajanov,
– svet krajevne skupnosti,
– va{ki odbor.
Svet krajevne skupnosti in va{ki odbor volijo volilci, ki
imajo volilno pravico in stalno prebivali{~e na obmo~ju po-

48. ~len
Zbor ob~anov 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 oziroma va{ki skupnosti pa mora sklicati predsednik sveta te skupnosti oziroma
predsednik va{kega odbora najmanj enkrat letno, ter tudi na
pobudo najmanj petih odstotkov volivcev v tej skupnosti ali
na pobudo njenega sveta.
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49. ~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.
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 volivcev, ki so glasovali.
50. ~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.
51. ~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.
IV. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave
52. ~len
Organizacija in naloge ob~inske uprave se na podlagi
statuta in na predlog ‘upana dolo~i z odlokom.
53. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi ‘upan oziroma tajnik, ~e ga imenuje ob~inski svet, za svoje delo pa je
odgovoren ‘upanu.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~enih aktov iz svoje pristojnosti.
54. ~len
Ob~inski svet sprejme na predlog ‘upana na~rt delovnih
mest v ob~inski upravi.
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
@upan imenuje v skladu z na~rtom delovnih mest ob~inske uprave, ki ga sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana,
vi{je upravne, upravne in strokovno tehni~ne delavce.
Vi{je upravne delavce imenuje ‘upan v soglasju z ob~inskim svetom.
55. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter

[t. 30 – 2. VI. 1995

na~rtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju, ki ju
sprejme ob~inski svet, dolo~i ‘upan.
56. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.
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.
57. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja ‘upan, ki lahko pooblasti delavca uprave, ki izpolnjuje 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.
58. ~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.
59. ~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.
60. ~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.
^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutu.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
61. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, 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.
62. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo
vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.
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Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
63. ~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~ina prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
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– vire financiranja in na~in njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne slu‘be, ki so ob~inska lastnina ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga u‘iva,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne slu‘be.
VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

64. ~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.

70. ~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 odtujitvi nepremi~nin.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

71. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

65. ~len
Ob~ina ^ren{ovci lahko organizira javne slu‘be.
Z javnimi slu‘bami Ob~ina ^ren{ovci zagotavlja in ureja javne dobrine in storitve na podro~jih in v primerih, kadar
je to v javnem interesu.
Materialne javne dobrine oziroma storitve zagotavlja
ob~ina z gospodarskimi javnimi slu‘bami, nematerialne javne dobrine oziroma storitve pa z negospodarskimi javnimi
slu‘bami.
66. ~len
Ob~ina ^ren{ovci lahko organizira in ureja javne slu‘be
s svojimi splo{nimi in posami~nimi akti v skladu z zakonom
na posameznem podro~ju.
67. ~len
Ob~ina ^ren{ovci organizira javne slu‘be kot obvezne
na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadkov 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, pe{ poti in drugih javnih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
68. ~len
Izbirne gospodarske javne slu‘be dolo~i ob~ina z odlokom.
69. ~len
Ob~ina z odlokom dolo~i na~ine in oblike izvajanja
gospodarskih javnih slu‘b.
Za posamezno gospodarsko javno slu‘bo ob~ina z odlokom dolo~i zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja po
vrstah in {tevilu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,

72. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
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~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
73. ~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.
74. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
75. ~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
ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila in uporabi sredstev rezerve odlo~a ‘upan.
76. ~len
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 0,5%
prihodka. 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% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
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77. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalskih ku‘nih bolezni in rastlinskih {kodljivcev;
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 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.
78. ~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 odhodki, predvideni in dose‘eni prihodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.
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 prora~un.
Zaklju~ni prora~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do
konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
79. ~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.
80. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le na financiranju investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
81. ~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 izpolnjevanje obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
82. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebne takse za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
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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.
83. ~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,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni in odloki.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi 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.
84. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
85. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje finan~noknjigovodska
slu‘ba.
Delo finan~noknjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan
oziroma tajnik in nadzorni odbor.
VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
86. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo
in izdaja pravilnike.
Ob~inski svet sprejme poslovnik za svoje delo in izdaja
pravilnike.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
87. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
88. ~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.
89. ~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.
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Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
90. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
91. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
92. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
93. ~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 dve tretjini
vseh ~lanov ob~inskega sveta.
2. Postopek za sprejem odloka
94. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v
ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.
95. ~len
Predlog 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.
96. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta
in na sejah v pristojnih odborih.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
97. ~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.
98. ~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.
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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.
Predlog odloka se pred sprejemom v ob~inskem svetu
lahko da v javno razpravo.
99. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lakho 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 je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
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.
100. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
v pisni obliki najmanj tri dni pred dnem, dolo~enim za sejo
ob~inskega sveta na kateri bo predlagan predlog odloka, h
kateremu je predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
101. ~len
Odlok, amandma, posamezni ~len odloka in naslov odloka je sprejet, kadar zanj glasuje na sklep~ni seji sveta
najmanj ve~ina navzo~ih ~lanov.
102. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega
prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.
103. ~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.
3. Posami~ni akti ob~ine
104. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
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.
105. ~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.
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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 pravne 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.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
106. ~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.
107. ~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.
108. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni 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.
109. ~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.
110. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni 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.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE
111. ~len
Ob~ina ^ren{ovci se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi
ob~inami v {ir{o lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
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
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pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet
dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.
112. ~len
Lokalne zadeve {ir{ega pomena prenesene na pokrajino,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini, so dolo~ene s pokrajinskim statutom.
113. ~len
Pokrajinski svet sestavljajo sorazmerno {tevilo ~lanov
sveta in ‘upan vsake ob~ine, ki je vklju~ena v pokrajino.
^lani so izvoljeni na tajnem glasovanju izmed kandidatov, ki
so dobili najve~ glasov. Med kandidati, ki so dobili enako
{tevilo glasov, se glasovanje ponovi.
114. ~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 oziroma ob~ine. ^e zahteva ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se
lahko o takem povezovanju izvede razprava med ob~ani in
ugotovi njihova volja.
115. ~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, poveljniki in {tabi
civilne za{~ite sektorjev ter poveljniki za civilno za{~ito. V
ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti in na~rte re{evanja.
Poveljniki 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.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
116. ~len
Odloki in drugi splo{ni akti, ki so veljali na dan sprejema tega statuta, ostanejo v veljavi, do ureditve posameznih
zadev iz njihove pristojnosti, kolikor niso v nasprotju s tem
statutom, zakonom in ustavo.
117. ~len
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po
enakem postopku kot to velja za statut.
118. ~len
Ta statut se uporablja takoj, veljati pa za~ne petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. OS – 4/95
^ren{ovci, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^ren{ovci
Daniel Kolenko l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 30 – 2. VI. 1995

1483.
DOBREPOLJE
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95,
45/94 - odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95) in in 18. ~lena statuta Ob~ine Grosuplje
(Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~ine Grosuplje
na 5. seji dne, 24. 4. 1995 sprejel
ODLOK
o prora~unu ob~ine Dobrepolje za leto 1995
1. ~len
S prora~unom ob~ine Grosuplje za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sredstva za
financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v ob~ini
Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: ob~ina) v letu 1995.
2. ~len
Z ob~inskim prora~unom se ureja upravljanje s prihodki
in odhodki ter upravljanje z ob~inskim premo‘enjem in dolgovi.
3. ~len
Ob~inski prora~un sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in ra~un financiranja.
V ra~unu financiranja se izkazuje odpla~evanje dolgov
in zadol‘evanje ob~ine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
Ob~inski prora~un za leto 1995 se dolo~a v naslednjih
zneskih:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Prese‘ek

Bilanca prihodkov in odhodkov

Ra~un financiranja

159,162.000 tolarjev
167,101.000 tolarjev
7,939.000 tolarjev

8,039.000 tolarjev
100.000 tolarjev
7,939.000 tolarjev.

Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in ra~unu financiranja, ki sta sestavni del ob~inskega prora~una.
4. ~len
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev ob~inskega prora~una ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek ob~inskega prora~una, ~e ni s tem odlokom druga~e dolo~eno.
Za prihodke v smislu prej{njega odstavka tega ~lena se
ne {tejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz drugega odstavka tega ~lena se uporabnikom upo{tevajo pri dodeljevanju sredstev iz prora~una.
5. ~len
Od prihodkov ob~inskega prora~una se izlo~i 0,5 % v
prora~unsko rezervo.
O uporabi sredstev prora~unske rezerve za namene iz
prvega odstavka 12. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) do vi{ine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odlo~a ‘upan.
6. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dol‘ni uporabljati sredstva
ob~inskega prora~una le za namene, ki so opredeljeni v po-
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sebnem delu ob~inskega prora~una, ki je sestavni del tega
odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na ra~un ob~inskega
prora~una obveznosti, ki bi presegle z ob~inskim prora~unom dolo~ena sredstva za posamezne namene.
7. ~len
^e se v teku izvr{evanja prora~una ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju prora~una ni bilo mogo~e predvideti, so pa nujna za izvr{evanje
predpisov ali za izvr{itev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega podro~ja prora~una.
O prenosu sredstev med nameni posameznega podro~ja,
dolo~enimi v bilanci odhodkov, ~e s tem ni bistveno ogro‘eno izvajanje nalog na posameznem podro~ju, za katera so
bila zagotovljena sredstva z ob~inskim prora~unom, odlo~a
‘upan.
8. ~len
Sredstva teko~e prora~unske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodlo‘ljive in za katere v prora~unu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni ob~ine in
– za naloge, za katere se med letom izka‘e, da v prora~unu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana{ajo, ~e tak{ne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve ob~inskega prora~una do vi{ine 1,000.000 tolarjev za posamezen
namen odlo~a ‘upan.
9. ~len
Kot sredstva za delo se ob~inski upravi in izvajalskim
organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za pla~e,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stro{ke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za pla~e delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mese~no glede na zasedeno {tevilo delavcev in funkcionarjev v na~rtu delovnih mest, koeficiente za dolo~anje pla~
za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obra~un pla~, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspe{nost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stro{ke in druge odhodke ob~inske uprave in izvajalskih organizacij se dolo~ijo v okviru
potreb in mo‘nosti ob~inskega prora~una.
Sredstva za druge osebne prejemke se dodeljujejo na
podlagi pisnih zahtevkov.
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo le za amortizacijo premi~nin.
10. ~len
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih podro~jih
dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno podro~je dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih
podro~jih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izpla~ajo na podlagi obra~una za izvr{eno nalogo oziroma ra~una.
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Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v teko~em
prora~unskem letu je rok, dolo~en z zakonom o izvr{evanju
prora~una in o prora~unu Republike Slovenije za leto 1995.
11. ~len
Do sprejema zakona o javnih naro~ilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni
prora~un.
12. ~len
Premo‘enjsko bilanco ob~ine sestavi urad ob~ine, pristojen za finance na podlagi premo‘enjskih bilanc vseh uporabnikov ob~inskega prora~una.
O za~asni uporabi teko~ih likvidnostnih prora~unskih
prese‘kov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve teko~e likvidnosti prora~una odlo~a ‘upan na predlog
urada, pristojnega za finance.
13. ~len
Ob~ina lahko daje poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poro{tev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je ob~ina odlo~a ob~inski svet.
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14. ~len
Za realizacijo dolo~enih investicij v gospodarski infrastrukturi se bo Ob~ina Dobrepolje v letu 1995 zadol‘ila z
najetjem posojila do vi{ine, dolo~ene s prora~unom.
O zadol‘itvah iz prej{njega odstavka odlo~a ob~inski
svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prej{njim odstavkom sklene ‘upan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadol‘ijo le s
soglasjem ob~ine. O dajanju soglasij k zadol‘evanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je ob~ina, odlo~a ob~inski svet.
15. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
[t. 402-1/95
Dobrepolje, dne 8. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. in‘. l. r.
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GORNJA RADGONA
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SIT

– skupne prihodke
– skupne odhodke
– prese‘ek prihodkov nad odhodki

1484.
Na podlagi 43. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in statutarnih sklepov Ob~in Gornja
Radgona, Radenci in Sveti Jurij so ob~inski sveti Ob~ine
Gornja Radgona na seji dne 2. 3. 1995, Ob~ine Radenci dne
28. 3. 1995 in Ob~ine Sveti Jurij dne 10. 3. 1995 sprejeli
ODLOK
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Gornja
Radgona za leto 1994
1. ~len
Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Gornja
Radgona za leto 1994, katerega sestavni del je ra~un stalne
prora~unske rezerve ter ra~un sredstev za zdravstveno varstvo ‘ivali.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki se prenese v leto 1995
na ‘iro ra~une prora~unov novo nastalih Ob~in Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij, po dogovorjenem klju~u.
7. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 403-90/93-03
Gornja Radgona, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

2. ~len
1. Zaklju~ni ra~un prora~una izkazuje:

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Radenci
Jo‘e Flegar l. r.

SIT

– skupne prihodke
– skupne odhodke
– prese‘ek prihodkov nad odhodki

841,299.281
780,060.137
61,239.144

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sveti Jurij
Franc Lan~i~ l. r.

2. Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una je sestavni
del tega odloka.
3. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki po 2. ~lenu tega odloka predstavljajo:
1. Razporejena in nerealizirana sredstva po sklepu skup{~ine v vi{ini 34,901.684,60 SIT za investicijo v Osnovno
{olo Negova ter 1,973.799,40 SIT za odprte pogodbene obveznosti.
2. Preve~ nakazana sredstva finan~ne izravnave v vi{ini
11,249.360 SIT.
3. Ter prese‘ek sredstev nelimitirane porabe v vi{ini
13,114.300 SIT.
4. ~len
1. Prese‘ek prihodkov nad odhodki po 1. to~ki 3. ~lena
tega odloka v skupni vi{ini 36,875.484 SIT se kot namenski
prenese na ‘iro ra~un prora~una leta 1995 nove Ob~ine Gornja Radgona.
2. Prese‘ek prihodkov nad odhodki iz naslova finan~ne
izravnave ter nelimitirane porabe v skupni vi{ini 24,363.660
SIT se prenese v leto 1995 na ‘iro ra~une prora~unov Ob~in
Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij po dogovorjenem
klju~u.
5. ~len
Ra~un sredstev rezerv izkazuje:
SIT

– skupne prihodke
– skupne odhodke
– prese‘ek prihodkov nad odhodki

4,375.624,12
–
4,375.624,12

Prese‘ek prihodkov nad odhodki se prenese v leto 1995
na ‘iro ra~une prora~unov novo nastalih ob~in po dogovorjenem klju~u.
6. ~len
Ra~un posebnega ra~una za zdravstveno varstvo ‘ivali
izkazuje:

40,287.294,85
37,373.460,50
2,913.834,35

1485.
Na podlagi ~etrte alinee 29. ~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 in 14/95), in 44. ~lena zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94) so Ob~inski svet ob~ine Gornja
Radgona na seji dne 11. 5. 1995, Ob~inski svet ob~ine Radenci na seji dne 11. 5. 1995 in Ob~inski svet ob~ine Sveti Jurij
na seji dne 6. 5. 1995 sprejeli
SKLEP
o za~asnem financiranju prora~unskih potreb
1
Do sprejetja prora~unov ob~ine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij za leto 1995 se financiranje prora~unskih
potreb za~asno nadaljuje na podlagi prora~una prej{nje ob~ine
za enake naloge oziroma namene kot v letu 1994.
2
Pri za~asnem financiranju se smejo mese~no uporabljati
dvanajstine sredstev po prora~unu za leto 1994.
3
Financiranje Ob~in Gornja Radgona, Radenci in Sveti
Jurij se za~asno nadaljuje preko lo~enega ra~una prora~una
Ob~ine Gornja Radgona.
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4
Prihodki in odhodki na lo~enem ra~unu prora~una se
eviden~no vodijo po ob~inah in so sestavni del prora~unov
novih ob~in za leto 1995.
5
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1995.
[t. 403-10/95-00
Gornja Radgona, dne 12. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Radenci
Jo‘e Flegar l. r.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sveti Jurij
Franc Lan~i~ l. r.

GROSUPLJE
1486.
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95,
45/94 - odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95) in 18. ~lena statuta Ob~ine Grosuplje
(Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~ine Grosuplje
na 5. seji dne 24. 4. 1995 sprejel
ODLOK
o prora~unu Ob~ine Grosuplje za leto 1995
1. ~len
S prora~unom Ob~ine Grosuplje za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sredstva za
financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Ob~ini
Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: ob~ina) v letu 1995.
2. ~len
Z ob~inskim prora~unom se ureja upravljanje s prihodki
in odhodki ter upravljanje z ob~inskim premo‘enjem in dolgovi.
3. ~len
Ob~inski prora~un sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in ra~un financiranja.
V ra~unu financiranja se izkazuje odpla~evanje dolgov
in zadol‘evanje ob~ine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
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Ob~inski prora~un za leto 1995 se dolo~a v naslednjih
zneskih:
Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Prese‘ek

Bilanca prihodkov in odhodkov

Ra~un financiranja

945,360.000 tolarjev
980,466.000 tolarjev
35,106.000 tolarjev

44,897.000 tolarjev
9,791.000 tolarjev
35,106.000 tolarjev

Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in ra~unu financiranja, ki sta sestavni del ob~inskega prora~una.
4. ~len
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev ob~inskega prora~una ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek ob~inskega prora~una, ~e ni s tem odlokom druga~e dolo~eno.
Za prihodke v smislu prej{njega odstavka tega ~lena se
ne {tejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz drugega odstavka tega ~lena se uporabnikom upo{tevajo pri dodeljevanju sredstev iz prora~una.
5. ~len
Od prihodkov ob~inskega prora~una se izlo~i 0,5 % v
prora~unsko rezervo.
O uporabi sredstev prora~unske rezerve za namene iz
prvega odstavka 12. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) do vi{ine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odlo~a ‘upan.
6. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dol‘ni uporabljati sredstva
ob~inskega prora~una le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu ob~inskega prora~una, ki je sestavni del tega
odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na ra~un ob~inskega
prora~una obveznosti, ki bi presegle z ob~inskim prora~unom dolo~ena sredstva za posamezne namene.
7. ~len
^e se v teku izvr{evanja prora~una ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju prora~una ni bilo mogo~e predvideti, so pa nujna za izvr{evanje
predpisov ali za izvr{itev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega podro~ja prora~una.
O prenosu sredstev med nameni posameznega podro~ja,
dolo~enimi v bilanci odhodkov, ~e s tem ni bistveno ogro‘eno izvajanje nalog na posameznem podro~ju, za katera so
bila zagotovljena sredstva z ob~inskim prora~unom, odlo~a
‘upan.
8. ~len
Sredstva teko~e prora~unske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodlo‘ljive in za katere v prora~unu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni ob~ine in
– za naloge, za katere se med letom izka‘e, da v prora~unu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu.

[t. 30 – 2. VI. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Porabljena sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana{ajo, ~e tak{ne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve ob~inskega prora~una do vi{ine 1,500.000 tolarjev za posamezen
namen odlo~a ‘upan.
9. ~len
Kot sredstva za delo se ob~inski upravi in izvajalskim
organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za pla~e,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stro{ke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za pla~e delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mese~no glede na zasedeno {tevilo delavcev in funkcionarjev v na~rtu delovnih mest, koeficiente za dolo~anje pla~
za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obra~un pla~, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspe{nost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stro{ke in druge odhodke ob~inske uprave in izvajalskih organizacij se dolo~ijo v okviru
potreb in mo‘nosti ob~inskega prora~una.
Sredstva za druge osebne prejemke se dodeljujejo na
podlagi pisnih zahtevkov.
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo le za amortizacijo premi~nin.
10. ~len
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih podro~jih
dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno podro~je dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih
podro~jih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izpla~ajo na podlagi obra~una za izvr{eno nalogo oziroma ra~una.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v teko~em
prora~unskem letu je rok, dolo~en z zakonom o izvr{evanju
prora~una in o prora~unu Republike Slovenije za leto 1995.
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11. ~len
Do sprejema zakona o javnih naro~ilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni
prora~un.
12. ~len
Premo‘enjsko bilanco ob~ine sestavi urad ob~ine, pristojen za finance na podlagi premo‘enjskih bilanc vseh uporabnikov ob~inskega prora~una.
O za~asni uporabi teko~ih likvidnostnih prora~unskih
prese‘kov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve teko~e likvidnosti prora~una odlo~a ‘upan na predlog
urada, pristojnega za finance.
13. ~len
Ob~ina lahko daje poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poro{tev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je ob~ina,
odlo~a ob~inski svet.
14. ~len
Za realizacijo dolo~enih investicij v gospodarski infrastrukturi se bo Ob~ina Grosuplje v letu 1995 dolgoro~no
zadol‘ila z najetjem posojila do vi{ine, dolo~ene s prora~unom.
O zadol‘itvah iz prej{njega odstavka odlo~a ob~inski
svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prej{njim odstavkom sklene ‘upan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadol‘ijo le s
soglasjem ob~ine. O dajanju soglasij k zadol‘evanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je ob~ina, odlo~a ob~inski svet.
15. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
[t. 402-5/95
Grosuplje, dne 24. aprila 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje
Angelca Likovi~, dipl. org. l. r.
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1487.
Na podlagi 43. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) so Ob~inski sveti ob~ine Grosuplje na
seji, dne 22. 2. 1995, Ivan~na Gorica na seji, dne 30. 3. 1995
in Dobrepolje na seji, dne 23. 2. 1995 sprejeli
SKLEP
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Grosuplje in
‘iro ra~unov upravnih organov Ob~ine Grosuplje za leto
1994
1. ~len
Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Grosuplje
za leto 1994, katerega sestavni del je tudi zaklju~ni ra~un
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic elementarnih
nesre~.
Sprejmejo se zaklju~ni ra~uni ‘iro ra~unov upravnih
organov ob~ine Grosuplje za leto 1994:
– organ uprave {t. ‘iro ra~una: 50130-637-63064,
– ljudska obramba {t. ‘iro ra~una: 50130-637-63090,
– sredstva za kmetijstvo {t. ‘iro ra~una: 50130-63763160,
– sredstva gospod. infrastr. {t. ‘iro ra~una: 50130-63763134,
– komun. in cestno gospod. {t. ‘iro ra~una: 50130-6371063134,
– stanovanjsko gospodarstvo {t. ‘iro ra~una: 50130-6372063134,
– po‘arno varstvo {t. ‘iro ra~una: 50130-637-3063090,
– sred. skupnosti stanovalcev {t. ‘iro ra~una:50130-67533491.
2. ~len
1. Zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Grosuplje za leto
1994 izkazuje:
a) na rednem ra~unu prora~una {t. ‘iro ra~una: 50130630-13315
prihodke v vi{ini
1.205,394.244,81 SIT,
odhodke v vi{ini
1.089,420.092,80 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
115,974.152,01 SIT;
b) na podpartiji “sredstva dru`benih dejavnosti - republi{ki programi” {t. `iro ra~una: 50130-630-3013315
prihodke v vi{ini
117,430.665,30 SIT,
odhodke v vi{ini
117,040.442,75 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
390.222,55 SIT;
c) na podpartiji “izobra`evanje - osnovno in glasbeno republi{ka sredstva” {t. `iro ra~una: 50130-630-4013315
prihodke v vi{ini
425,735.452,60 SIT,
odhodke v vi{ini
425,495.972,00 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
239.480,60 SIT;
~) na podpartiji “izvr{evanje prora~una Ob~ine Grosuplje za zdravstveno varstvo `ivali” {t. `iro ra~una: 50130-6306013315
prihodke v vi{ini
19,961.508,06 SIT,
odhodke v vi{ini
19,944.333,00 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
17.175,06 SIT;
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d) na podpartiji “kupnine odprodanih stanovanj” {t. `iro
ra~una: 50130-630-7013315
prihodke v vi{ini
20,362.659,38 SIT,
odhodke v vi{ini
11,756.772,00 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
8,605.887,38 SIT;
e) na ra~unu stalne prora~unske rezerve prora~una
ob~ine Grosuplje {t. ‘iro ra~una: 50130-750-13315
prihodke v vi{ini
2,581.416,00 SIT,
odhodke v vi{ini
750.000,00 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
1,831.416,00 SIT.
2. Zaklju~ni ra~un sredstev solidarnosti za odpravljanje
posledic elementarnih nesre~ Ob~ine Grosuplje za leto 1994
{t. ‘iro ra~una 50130-655-57065 izkazuje:
prihodke v vi{ini
6,492.118,74 SIT,
odhodke v vi{ini
5,965.371,09 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
526.747,65 SIT.
3. Zaklju~ni ra~uni upravnih organov ob~ine Grosuplje
za leto 1994 izkazujejo:
a) na ra~unu organa uprave {t. ‘iro ra~una: 50130-63763064
prihodke v vi{ini
261,647.594,37 SIT,
odhodke v vi{ini
257,864.260,80 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
3.783.333.57 SIT;
b) na ra~unu ljudske obrambe {t. ‘iro ra~una: 50130637-63090
prihodke v vi{ini
6,737.734,63 SIT,
odhodke v vi{ini
6,470.063,20 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
267.671,43 SIT;
c) na ra~unu sredstev za kmetijstvo {t. ‘iro ra~una:
50130-637-63160
prihodke v vi{ini
39,658.869,39 SIT,
odhodke v vi{ini
39,537.041,33 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
121.828,06 SIT;
~) na ra~unu sredstev za gosp. infrastrukturo {t. ‘iro
ra~una: 50130-637-63134
prihodke v vi{ini
50.235,20 SIT,
odhodke v vi{ini
0,00 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
50.235,20 SIT;
d) na podpartiji komunalno in cest. gospod. {t. ‘iro
ra~una: 50130-637-1063134
prihodke v vi{ini
415,450.547,67 SIT,
odhodke v vi{ini
349,270.151,73 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
66,240.395,94 SIT;
e) na podpartiji stanovanjskega gospodarstva {t. ‘iro
ra~una: 50130-637-2063134
prihodke v vi{ini
233.800,60 SIT,
odhodke v vi{ini
111.499,59 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
122.301,01 SIT;
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f) na podpartiji po‘arnega varstva {t. ‘iro ra~una: 50130637-3063090
prihodke v vi{ini
12,891.413,70 SIT,
odhodke v vi{ini
12,849.897,67 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
41.516,03 SIT;
g) na ra~unu sredstev skupnosti stanovalcev {t. ‘iro
ra~una: 50130-637-33491
prihodke v vi{ini
20,170.253,62 SIT,
odhodke v vi{ini
8,209.572,25 SIT,
prese‘ek prihodkov nad
odhodki v vi{ini
11,960.681,37 SIT.
3. ~len
Vsi prese‘ki prihodkov nad odhodki, navedeni v prej{njem ~lenu, se prenesejo v prihodke prora~unov ob~in za leto
1995, ki so nastale na obmo~ju biv{e ob~ine Grosuplje:
1. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na ra~unu prora~una
v vi{ini 115,974.152,01 SIT se prenese na:
1.1. prihodke pror. Ob~ine
Grosuplje za leto 1995 v vi{ini
98,239.523,51 SIT:
a) pokritje v letu 1994 danih
avansov in izlo~enih sredstev za
investicije v vi{ini
92,516.233,00 SIT:
- prizidek k {oli [marje Sap
91,591.233,00 SIT,
- LRZNVK - izdelava PUP (25%)
75.000,00 SIT,
- FAGG - izdelava PUP
([marje Sap)
600.000,00 SIT,
- LIMNOS d.o.o. - rastlinske
~istilne naprave
250.000,00 SIT;
b) pokritje vseh v letu 1994
sprejetih obveznosti, ki zapadejo
v pla~ilo v letu 1995 v vi{ini
1,664.500,00 SIT:
- LRZVNK- ostanuek pogodb.
obvezn. za izdelavo PUP (25%)
60.500,00 SIT,
- FAGG - ostanek pogodbene
obveznosti za izdelavo PUP
900.000,00SIT,
- ULA d. o.o. - ostanek pogodbene
obveznosti za izdelavo PUP (Rad. polje) 310.000,00 SIT,
- LUZ -ostanek pogodb. obveznosti
za izdelavo PUP (40%)
144.000,00 SIT,
- LIMNOS d.o.o - ostanek
pogodbene obveznosti za rastlinske
~istilne naprave
250.000,00 SIT;
c) pokritje nepla~anih terjatev iz
leta 1994 v vi{ini
705.328,30 SIT:
- nepla~ani oglasi v Na{i skupnosti
543.570,50 SIT,
- nepla~ane obresti od oglasov v
Na{i skupnosti
116.445,80 SIT,
- nepla~ane obresti od kratkoro~nega
kredita KS [t. Jurij
10.000,00 SIT,
- nepla~ane analize Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj
35.312,00 SIT;
d) prenos ostanka prese‘ka po
kriter. {tev. prebival.
3,353.462,21 SIT;
1.2. na prihodke prora~una Ob~ine
Ivan~na Gorica za leto 1995 v vi{ini
11,678.425,89 SIT:
a) prenos v l.1994 preve~
nakaz. finan. izrav. (64,19%)
4,718.606,90 SIT,
b) pokritje v letu 1994 danih
avansov v vi{ini
975.000,00 SIT:
- LRZVNK- izdelava PUP (75%)
225.000,00 SIT,
- LIMNOS d.o.o.- rastlinske ~istilne
naprave
750.000,00 SIT;
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c) pokritje vseh v letu 1994
sprejetih obveznosti, ki zapadejo v
pla~ilo v letu 1995 v vi{ini
3,056.197,00 SIT,
- LRZVNK- ostanek pogod.
obvezn. za izdelavo PUP (75%)
181.500,00 SIT,
- FAGG - ostanek pogodbene
obveznosti za izdelavo PUP
294.000,00 SIT,
- LUZ -ostanek pogodb. obvezn.
za izdelavo PUP (60%)
216.000,00 SIT,
- LIMNOS d.o.o - ostanek
pogodbene obveznosti za rastlinske
~istilne naprave
750.000,00 SIT,
- O[ [entvid pri Sti~ni - pla~ilo
kon~ne situacije
1,251.290,00 SIT,
- od{kod. za zemlji{~e ob lok.
cesti Vi{nja Gora - Leskovec
233.217,00 SIT,
- sofinan. kraj. ceste na Muljavi
130.190,00 SIT,
d) prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju {tevila prebivalstva
2,928.621,99 SIT.
1.3. prihodke pror. Ob~ine
Dobrepolje za leto 1995 v vi{ini
6,056.202,61 SIT:
a) prenos v letu 1994 preve~
nakaz. finan. izrav. (35,81%)
2,632.393,10 SIT,
b) pokritje vseh v letu 1994
sprejetih obveznosti, ki
zapadejo v pla~ilo v letu 1995 v vi{ini
2,732.154,00 SIT,
- od{kodnina za zemlji{~e ob
lokalni cesti Kompolje - Struge
2,732.154,00 SIT.
c) prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju {tevila prebivalstva
691.655,51 SIT.
2. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na podpartiji
prora~una “sredstva dru‘benih dejavnosti - republi{ki programi” v vi{ini 390.222,55 SIT se prenese na prihodke
lo~enega ra~una prora~una ob~ine Grosuplje za nadomestila
v ~asu porodni{kega dopusta.
3. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na podpartiji prora~una “izobra‘evanje - osnovno in glasbeno - republi{ka
sredstva” v vi{ini 239.480,60 SIT se prenese na prihodke
lo~enega ra~una prora~una ob~ine Grosuplje za izobra‘evanje.
4. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na podpartiji prora~una “izvr{evanje prora~una ob~ine Grosuplje za zdravstveno varstvo ‘ivali” v vi{ini 17.175,06 SIT se prenese po
kriteriju {tevila prebivalstva na:
4.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
8.258,97 SIT,
4.2. prihodke prora~una ob~ine Ivan~na
Gorica v vi{ini
7.212,67 SIT,
4.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
1.703,42 SIT.
5. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na podpartiji prora~una “kupnine odprodanih stanovanj” v vi{ini 8,605.887,38
SIT se prenese na:
5.1. prihodke prora~una ob~ine Grosuplje
v vi{ini
3,900.912,83 SIT
a) prenos ostanka pres. po kriteriju
{tevila prebivalstva
3,900.912,83 SIT
5.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
3,900.406,72 SIT
a) prenos dela pres. iz naslova
popla~. obrokov za dokon~en odkup
v decembru 1994(Rajner)
493.689,00 SIT
b) prenos ostanka pres. po kriteriju
{tevila prebivalstva
3,406.717,72 SIT
5.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
804.567,83 SIT
a) prenos ostanka pres. po kriteriju
{tevila prebivalstva
804.567,83 SIT
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6. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na ra~unu stalne
prora~unske rezerve v vi{ini 1,831.416,00 SIT se prenese po
kriteriju {tevila prebivalstva na:
6.1. prihodke stalne pror. rezerve
ob~ine Grosuplje v vi{ini
880.673,01 SIT,
6.2. prihodke stalne pror. rezerve
ob~ine Ivan~na Gorica v vi{ini
769.103,15 SIT,
6.3. prihodke stalne pror. rezerve
ob~ine Dobrepolje v vi{ini
181.639,84 SIT.
7. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na ra~unu sredstev
solidarnosti za odpravo posledic naravnih nesre~ Ob~ine Grosuplje v vi{ini 526.747,65 SIT se prenese po kriteriju {tevila
prebivalstva na:
7.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
253.297,14 SIT,
7.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
221.207,68 SIT,
7.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
52.242,83 SIT.
8. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na ra~unu organa
uprave Ob~ine Grosuplje v vi{ini 3.783.333,57 SIT se prenese na:
8.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
1,768.090,08 SIT,
a) za pokritje nepla~anih terjatev
653.763,26 SIT,
- iz naslova lokac.dokum.
156.933,50 SIT,
- iz naslova najemnin poslov.prost.
121.438,90 SIT,
- iz naslova raznih refund.
(DU, Zav. za zaposl.)
289.444,20 SIT,
- iz naslova obresti
85.946,66 SIT,
b) za prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju {tev. prebiv.
1,114.326,82 SIT,
8.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
1,620.425,18 SIT,
a) za pokritje nepla~anih terjatev
647.269,13 SIT,
- iz naslova lokac. dokum.
217.307,00 SIT,
- iz naslova najemnin poslov. prost. 112.665,00 SIT,
- iz naslova raznih refund.
(Zavod za zdr. zav., po~. obj.)
242.238,80 SIT,
- iz naslova obresti
75.058,33 SIT,
b) za prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju {tev.prebiv.
973.156.05 SIT,
8.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
394.818,31 SIT,
a) za pokritje nepla~anih terjatev
164.987,10 SIT,
- iz naslova lokac.dokum.
62.842,50 SIT,
- iz naslova najemnin poslov.prost.
25.828,00 SIT,
- iz naslova raznih refund. (Grad Lj.) 58.590,00 SIT,
- iz naslova obresti
17.726,60 SIT,
b) za prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju {tev.prebiv.
229.831,21 SIT.
Delitev prese‘ka prihodka iz naslova 2., 3. in 4. alineje
pod a) po ob~inah je izvedena po kriteriju {tevila prebivalstva.
9. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na ra~unu ljudske
obrambe Ob~ine Grosuplje v vi{ini 267.671,43 SIT se prenese po kriteriju {tevila prebivalstva na:
9.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
128.715,16 SIT,
9.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
112.408,62 SIT,
9.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
26.547,65 SIT.
10. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na ra~unu gospodarske infrastrukture Ob~ine Grosuplje v vi{ini 50.235,20
SIT se prenese po kriteriju {tevila prebivalstva na:
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10.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
24.156,60 SIT,
10.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
21.096,27 SIT,
10.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
4.982,33 SIT,
11. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na podpartiji komunalnega in cestnega gospodarstva Ob~ine Grosuplje v vi{ini
66.240.395,94 SIT se prenese na:
11.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
22,608.189,68 SIT,
a) za pokritje danih avansov, izl.
sred. za inv. in Inv. v teku
22,503.219,30 SIT,
- PGD PZI kanal. Sp. Slivnica
312.000,000 SIT,
- deponija Stehan
1,143.499,00 SIT,
- ter. za inv. kred.
9.169,30 SIT,
- kri‘i{~e Bambi~
16,000.000,00 SIT,
- zavarovanje ‘elezni{. preh. v @alni 4,000.000,00 SIT,
- [uligoj. c. v [marju
347.310,00 SIT,
- parkir. pred ‘el. post. Gros.
691.241,00 SIT,
b) prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju {tev. preb.
104.970,38 SIT,
11.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
43,610.556,00 SIT,
a) za pokritje danih avansov,
izl. sred. za inv. in inv. v teku
43,518.884,00 SIT,
- kanal. Iv. Gor. kanal B
3,500.000,00 SIT,
- nadzor za kanaliz. Ivan~na Gorica
93.450,00 SIT,
- nadzor vodov. Radanja vas
76.832,00 SIT,
- kanaliz. Ivan~. Gor. II.faza
6,376.550,00 SIT,
- kanaliz. Sti~na I. faza
9,240.373,40 SIT,
- kanaliz. Sti~na II. faza
116.300,00 SIT,
- vodovod Muljava-Oslica
192.099,30 SIT,
- vodovod Debe~e
28.350,00 SIT,
- vodovod Petru{nja vas I. faza
38.129,70 SIT,
- vodovod Petru{nja vas II. faza
160.401,10 SIT,
- vodovod Krka-Mali Videm
56.000,00 SIT,
- lokal. cesta Radohova vas -Breg 1,562.660,00 SIT,
- Tom{i~eva c.Vi{nja G.
12,864.944,00 SIT,
- krajevne ceste v Vi{nji Gori
272.702,00 SIT,
- krajevna cesta Obolno
1.036.172,00 SIT,
- parkiri{~e pred samostanom Sti~na 3,115.615,50 SIT,
- cesta Petru{nja vas Jankl
16.082,00 SIT,
- revalor. avans za Tom{i~evo c.
Vi{nja Gora
4,772.223,00 SIT,
b) prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju {tev. preb.
91.672,00 SIT,
11.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
21.650,26 SIT
a) prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju {tev. preb.
21.650,26 SIT
12. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na ra~unu kmetijstva Ob~ine Grosuplje v vi{ini 121.828,06 SIT se prenese po
kriteriju {tevila prebivalstva na:
12.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
58.583,46 SIT,
12.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
51.161,69 SIT,
12.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
12.082,91 SIT.
13. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na podpartiji po‘arnega varstva Ob~ine Grosuplje v vi{ini 41.516,03 SIT se
prenese po kriteriju {tevila prebivalstva na:
13.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
19.963,81 SIT,
13.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
17.434,66 SIT,
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13.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
4.117,56 SIT.
14. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na podpartiji stanovanjskega gospodarstva Ob~ine Grosuplje v vi{ini 140.515,41
SIT se prenese po kriteriju {tevila prebivalstva na:
14.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
58.810,89 SIT,
14.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
51.360,31 SIT,
14.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
12.129,81 SIT.
15. Prese‘ek prihodkov nad odhodki na ra~unu sredstev
skupnosti stanovalcev Ob~ine Grosuplje v vi{ini
11,960.681,37 SIT se prenese na:
15.1. prihodke prora~una ob~ine
Grosuplje v vi{ini
9,493.469,71 SIT
a) za pokritje nepl. terjatev
241.550,20 SIT
- za najemnine stanovanj
28.698,50 SIT
- za najemnine poslovnih prostorov
212.851,70 SIT
b) za pokritje danega avansa
(Trgles d.o. za sam. dom)
148.629,60 SIT,
c) za pokritje ostanka obveznosti
iz l. 94 (Trgles d.o.o.)
99.086,40 SIT,
d) za prenos ostanka prese‘ka
po kriteriju obra~unane najemnine za
december 94
9,004.203,50 SIT,
15.2. prihodke prora~una ob~ine
Ivan~na Gorica v vi{ini
1,987.985,14 SIT
a) za pokritje nepl. terjatev
531.651,00 SIT
- za najemnine stanovanj
39.139,00 SIT
- za najemnine poslovnih prostorov
492.512,00 SIT
b) za prenos ostanka prese‘ka po
kriteriju obra~unane najemnine za
december 94
1,456.334,14 SIT,
15.3. prihodke prora~una ob~ine
Dobrepolje v vi{ini
479.226,53 SIT
a) za pokritje nepl. terjatev
12.067,50 SIT
- za najemnine stanovanj
12.067,50 SIT
b) za prenos ostanka prese‘ka
po kriteriju obra~unane najemnine
za december 94
467.159,03 SIT.
4. ~len
Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una Ob~ine Grosuplje za leto 1994 in bilance prihodkov in odhodkov ‘iro
ra~unov upravnih organov Ob~ine Grosuplje so sestavni del
tega sklepa.
5. ~len
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 402-3/95
Grosuplje, dne 30. marca 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje
Angelca Likovi~, dipl. in‘. l. r.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ivan~na Gorica
mag. Jurij Gori{ek l. r.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje
Brane Brodnik l. r.
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HODO[-[ALOVCI
1488.
Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94, 33/94)
RAZPISUJEM REDNE VOLITVE
v organe krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine
Hodo{-[alovci
1. Redne volitve v Svete Krajevnih skupnosti [alovci,
^epinci, Hodo{, Domanj{evci in va{ke odbore [alovci, Dolenci, ^epinci, Markovci, Budinci, Hodo{ in Krplivnik se
opravijo v nedeljo, 25. junija 1995.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim za~no te~i roki za
volilna opravila, se {teje 25. maj 1995.
3. Za izvedbo volitev skrbi ob~inska volilna komisija in
va{ki volilni odbori.
[t. 13/95
[alovci, dne 18. maja 1995.
@upan
Ob~ine Hodo{-[alovci
Aleksander Abraham l. r.

1489.
HRPELJE-KOZINA
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94) in na podlagi 43. ~lena zakona o
financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) ter 11. ~lena
za~asnega poslovnika ob~inskega sveta z dne 23. 12. 1995 je
Ob~inski svet ob~ine Hrpelje-Kozina na svoji seji dne 20. 3.
1994 sprejel
ODLOK
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Se‘ana za leto
1994 in ostalih ra~unov Ob~ine Se‘ana
1
Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Se‘ana za
leto 1994, ki izkazuje:
SIT

Prihodke v znesku
Odhodke v znesku

1.232,859.454,76
1.231,028.809,33

Prese‘ek prihodkov zna{a SIT 1,830.645,43 in se prenese v leto 1995 na skupni ra~un financiranja - lo~eni ra~un in
se razdeli med novonastale ob~ine po dogovorjenem klju~u.
2
Sestavni del zaklju~nega ra~una prora~una Ob~ine Se‘ana za leto 1994 je tudi rezervni sklad ob~ine, ki izkazuje
SIT

Prihodke v znesku
Odhodke v znesku
Prese‘ek prihodkov

1,068.136,60
500.000,00
568.136,60

Prese‘ek denarnih sredstev rezervnega sklada se prenese v rezervni sklad na skupni ra~un financiranja ob~in in se
razdeli po dogovorjenem klju~u.
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3
Sredstva za preventivno zdravstveno varstvo ‘ivali izkazujejo naslednje stanje po ZR za leto 1994:
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IDRIJA
1490.

SIT

Prihodke v znesku
Odhodke v znesku

9,807.319,00
9,807.319,00

4
Zaklju~ni ra~un sredstev Upravnega organa Ob~ine Se‘ana za leto 1994 - naziv ra~una: Sekretariat za ob~o upravo
in prora~un izkazuje
SIT

Prihodke
Odhodke
Prese‘ek prihodkov

279,551.824,90
277,179.756,09
2,372.068,81

Na podlagi drugega odstavka 3. ~lena in 4. ~lena zakona
o gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 26.
~lena in tretjega odstavka 95. ~lena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, {t. 32/93) 2. ~lena zakona o gasilstvu (Uradni
list RS, {t. 71/93) in dolo~il zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS, {t. 57/94 in 14/95) je Ob~inski svet ob~ine
Idrija na seji dne 18. 5. 1995 sprejel
ODLOK
o gospodarskih javnih slu‘bah v ob~ini Idrija

Prese‘ek prihodkov sredstev Upravnega organa Ob~ine
Se‘ana za leto 1994 se prenese na skupni ra~un financiranja
novonastalih ob~in in se razdeli po dogovorjenem klju~u.

I. SPLO[NE DOLO^BE

5
Sredstva za solidarnosti za odpravo posledic naravnih
nesre~ Ob~ine Se‘ana izkazujejo po zaklju~nem ra~unu za
leto 1994:

1. ~len
Ta odlok dolo~a dejavnosti, ki se v ob~ini Idrija opravljajo kot gospodarske javne slu‘be (v nadaljevanju: javne
slu‘be) v Ob~ini Idrija (v nadaljevanju: ob~ina) in dolo~a
na~in njihovega opravljanja.

SIT

Prihodke
Odhodke
Prese‘ek prihodkov

7,575.879,10
7,575.879,10

Prese‘ek prihodkov sredstev solidarnosti se prenese na
skupni ra~un financiranja novonastalih ob~in in se deli po
dogovorjenem klju~u.
6
Po zaklju~nem ra~unu Sklada stavbnih zemlji{~ Ob~ine
Se‘ana za leto 1994 zna{ajo
SIT

Prihodki
Odhodki
Prese‘ek prihodkov

53.810.469,80
15.967.804,83
37.842.664,97

Prese‘ek prihodkov sklada stavbnih zemlji{~ se prenese
v Sklad stavbnih zemlji{~ za leto 1995 in se deli po dogovorjenem klju~u novonastalih ob~in.
7
Novonastale ob~ine imenujejo posebno {tiri~lansko komisijo, ki bo v roku enega meseca po sprejemu odloka o
zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Se‘ana za leto 1994 in
ostalih ra~unov ob~ine oblikovala predlog klju~a delitve in
ga posredovala ob~inskim svetom v sprejem.
8
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 47/OSHK
Hrpelje-Kozina, dne 20. marca 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Hrpelje-Kozina
Vitomir Po~kaj l. r.

2. ~len
Javne slu‘be se izvajajo na podlagi predpisanih tehni~nih, oskrbovalnih, stro{kovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
II. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLU@B
3. ~len
Javne slu‘be se izvajajo na podlagi zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, tega odloka in odlokov, ki jih
ob~inski svet sprejme za eno ali ve~ javnih slu‘b in v katerih
so dolo~eni elementi izvajanja javnih slu‘b.
Z odlokom o izvajanju javne slu‘be se dolo~i:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja slu‘be po vrstah in {tevilu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja slu‘be in na~in njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne slu‘be, ki so lastnina ob~ine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga u‘iva,
– pogoje in na~in javne, posebne in podrejene rabe
objektov in naprav, namenjenih za izvr{evanje slu‘be,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne slu‘be.
4. ~len
Ob~ina zagotavlja gospodarske javne slu‘be skladno s
3. ~lenom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v re‘ijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega
obsega ali zna~ilnosti slu‘be neekonomi~no ali neracionalno
ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali ve~ gospodarskih javnih slu‘b, ki jih zaradi
njihove narave ni mogo~e opravljati kot profitne, oziroma ~e
to ni njihov cilj,
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– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali ve~
gospodarskih javnih slu‘b ve~jega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je dolo~ena kot gospodarska javna slu‘ba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogo~e
opravljati kot profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je ta oblika primernej{a od oblik iz prej{njih alinej.
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi Ob~ine
Idrija primerno, se Ob~ina Idrija lahko povezuje z drugimi
ob~inami v enotne funkcionalno in prostorsko zaokro‘ene
oskrbovalne sisteme opravljanja gospodarskih javnih slu‘b.
Razmerja med ob~inami se uredijo s posebno pogodbo.
5. ~len
Posamezno gospodarsko slu‘bo lahko ob~ina z odlokom neposredno prenese v upravljanje krajevnim skupnostim, zasebnim, zadru‘nim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska
pogojenost ali ~e to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva.
Gospodarsko javno slu‘bo iz prej{njega odstavka lahko
opravlja organizacijska oblika iz prej{njega odstavka sama
ali druga pravna ali fizi~na oseba, ~e so izpolnjeni vsi predpisani tehni~ni, sanitarni ali drugi standardi in normativi.
6. ~len
Gospodarske javne slu‘be se financirajo s ceno javnih
dobrin, iz prora~unskih sredstev in iz drugih virov, dolo~enih
z zakonom ali ob~inskim odlokom.
Cena javnih dobrin se oblikuje na na~in in po postopku,
ki ga dolo~a zakon ali ob~inski odlok.
Ob~ina lahko za financiranje lokalnih javnih slu‘b predpi{e davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne
porabe in nalog lokalnih skupnosti.

III. JAVNE SLU@BE
7. ~len
Lokalne javne slu‘be v Ob~ini Idrija so:
– 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,
– gasilstvo
– vzdr‘evanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih
javnih objektov (javnih tr‘nic, javnih igri{~, javnih parkiri{~
in postajali{~, javnih sanitarij)
– sejemska dejavnost in dejavnost tr‘nic,
– vzpostavitev in vzdr‘evanje lokalnega javnega telekomunikacijskega omre‘ja,
– distribucija plina in toplotne energije v javnem omre‘ju,
– opravljanje javnega mestnega prometa,
– javna razsvetljava v naseljih in semaforske naprave,
– pokopali{ka in pogrebna dejavnost,
– plakatiranje,
– vzdr‘evanje lokalnih in javnih cest
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– vzdr‘evanje in upravljanje z objekti in napravami ter
opravljanje posameznih dejavnosti v okviru krajinskih parkov.
Javne slu‘be iz prej{njega odstavka se opravljajo na
celotnem obmo~ju ob~ine, ~e z odlokom o izvajanju za posamezno javno slu‘bo ni dolo~eno druga~e.
Javne slu‘be iz prvih osmih alinej prvega odstavka tega
~lena so obvezne lokalne javne slu‘be.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
javnimi slu‘bami iz prvega odstavka, je obvezna, razen ~e
zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis ne dolo~ita druga~e. Uporaba dobrin, ki se zagotavljajo z ostalimi javnimi
slu‘bami ni obvezna, ~e zakona ali ob~inski odlok za posamezne primere ne dolo~ata druga~e.
IV. STROKOVNOTEHNI^NE IN RAZVOJNE NALOGE
8. ~len
Strokovnotehni~ne, organizacijske in razvojne naloge
na podro~ju gospodarskih javnih slu‘b opravlja direkcija, ki
se ustanovi v okviru ob~inskih slu‘b.
Naloge iz prvega odstavka se nana{ajo zlasti na:
– strokovne naloge na podro~ju razvoja javnih slu‘b,
– strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi z
na~rtovanjem in vzdr‘evanjem objektov in omre‘ij ter drugih
javnih objektov, ~e niso prenesena na re‘ijski obrat, zavod,
javno podjetje, koncesionarja ali osebo, v dejavnost katere
ob~ina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,
– naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih slu‘b
in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega
~lena,
– naloge v zvezi z izgradnjo informacijskega sistema
javnih slu‘b,
– strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi s
pridobivanjem izvajalcev, izbiro izvajalcev za koncesionirane javne slu‘be ter naloge v zvezi s pripravo razpisov in
pogodb,
– dolo~anje pogojev za dovoljenja za priklju~evanje
novih uporabnikov na objekte, naprave in omre‘ja s podro~ja
javnih slu‘b,
– organizira komunalno redarsko slu‘bo,
– vodi register pogodb z izvajalci dejavnosti s podro~ja
javnih slu‘b,
– druge naloge, dolo~ene z zakonom, predpisom ob~ine
in programom dela direkcije.
Naloge direkcije opravlja slu‘ba za gospodarske javne
slu‘be.
9. ~len
Posamezna dela iz pristojnosti direkcije se lahko s pogodbo prenesejo na registrirano izvajalsko organizacijo ali
samostojnega izvajalca, kadar je to ekonomi~no in zagotavlja
ve~jo racionalnost dela direkcije.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
10. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov javnih dobrin, katerega naloge in pooblastila se
natan~neje opredelijo s posebnim aktom.
11. ~len
Svet uporabnikov:
– varuje interese uporabnikov in daje organom ob~ine
predloge s podro~ja javnih slu‘b,
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– zastopa interese uporabnikov v zvezi z na~rtovanjem
in financiranjem javnih slu‘b in s tem povezanih objektov in
naprav, v razmerju do organov ob~ine,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev
storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izbolj{ave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.
Materialne in finan~ne pogoje za delo sveta uporabnikov zagotavlja ob~inski svet.
12. ~len
Pristojni organ ob~ine je dol‘an obravnavati pripombe
in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih stali{~ih in
ukrepih obvestiti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je
prejel njegovo pripombo ali predlog.
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2. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. januarja 1995.
[t. 120/95
Ig, dne 30. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ig
Janez Cimperman l. r.

KAMNIK
VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
13. ~len
Do sprejetja odlokov o izvajanju gospodarskih javnih
slu‘b iz 3. ~lena tega odloka le-te izvajajo izvajalci, dolo~eni
po prej{njih predpisih. Razmerja med ob~ino in izvajalcem
se uredijo s pogodbo.
14. ~len
V primeru, da uporabniki gospodarske javne slu‘be,
organizirani v krajevni skupnosti ali razli~nih zasebnih, zadru‘nih ali drugih organizacijskih oblikah, sami financirajo
izgradnjo infrastrukture za opravljanje ene od lokalnih gospodarskih slu‘b iz 3. ~lena tega odloka, lahko ob~inski svet s
sklepom prenese izvajanje lokalne gospodarske slu‘be na to
organizacijsko obliko.
Razmerja med ob~ino in organizacijsko obliko iz prej{njega odstavka glede izvajanja lokalne gospodarske slu‘be se
uredijo s pogodbo.
15. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Idrija, dne 18. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

IG
1491.
Na podlagi 13. ~lena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemlji{~a (Uradni list SRS, {t. 32/86, 46/88, 39/
89) ter 51. ~lena in 84.b ~lena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, {t. 13/86 in Uradni list RS, {t. 21/91) je Ob~inski
svet ob~ine Ig na seji dne 29. 5. 1995 sprejel
SKLEP
o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo
stavbnega zemlji{~a za leto 1995
1. ~len
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Ig za leto 1995 zna{a
0,0587 SIT.

1492.
Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, {t. 48/90), 39. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84,37/85, 29/86,
Uradni list RS, {t. 26/90) in 29. ~lena zakona o lokalni
samoupravi, je Ob~inski svet ob~ine Kamnik na 2. seji dne 9.
2. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoro~nega in srednjero~nega dru‘benega plana
ob~ine Kamnik
1. ~len
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoro~nega plana ob~ine Kamnik za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, {t. 3/89,
Uradni list RS, {t. 22/92) in srednjero~nega dru‘benega plana
ob~ine Kamnik od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
{t. 31/86, Uradni list RS, {t. 22/92) (v nadaljevanju: prostorskih sestavin) in sicer:
(a) naslov dolgoro~nega plana ob~ine Kamnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjero~nega dru‘benega plana ob~ine Kamnik za obdobje od leta 1986 do leta
1990, se nadomesti z naslovom “Sestavine prostorskega plana ob~ine Kamnik” (v nadaljevanju: sestavine PPOK);
(b) v tekstualnem delu se besedilo poglavja 9. Opredelitve za uresni~evanje prostorskih sestavin dolgoro~nega plana
ob~ine Kamnik, podpoglavja 9.1. Na~ini urejanja obmo~ij s
prostorskimi izvedbenimi akti v delu Plansko makroobmo~je
Kamnik, dopolni z dodatno alinejo “PUP PN-2 Golf center,
LN cestne povezave Gorenjska-[tajerska in LN kamnolomov in peskokopov”, ter v delu Plansko makroobmo~je Laze-Tuhinj z dodatno alinejo “UN PN-3 Terme Snovik” in
poglavje Poselitev s predvidenimi zaokro`itvami in zapolnitvami ureditvenih obmo~ij naselij.
Podpoglavje 9.3. Program dodatnih raziskav, analiz in
{tudij, ki so potrebne za spremljanje, uresni~evanje in dopolnjevanje dolgoro~nega plana, se v sklopu “{tudije, ki se
nana{ajo na posamezne sisteme” 6. alineja dopolni z besedilo, ki se glasi:
“{e posebej na obmo~jih, ki so z geolo{kega, okoljevarstvenega, bivalnega in delovnega ter kulturno-spomeni{kega in prometnega vidika najsprejemljivej{e.”.
(c) v kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoro~nega plana ob~ine Kamnik za obdobje 1986-2000, se spremenijo in dopolnijo:
– karte kartografske dokumentacije v merilu 1:25000;
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– karte kartografske dokumentacije k planu v merilu
1:5000;
– karte ureditvenih obmo~ij drugih naselij v merilu
1:5000;
– publikacijske karte v merilu 1:100000.
2. ~len
Dru‘beni plan ob~ine Kamnik za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Uradni list SRS, {t. 31/86, Uradni list RS, {t.
22/92), se nadomesti s spremenjenimi in dopolnjenimi “Prostorskimi sestavinami” in sicer:
(1) V poglavju Programske zasnove, se tekstualni del
dopolni s slede~im besedilom:
(a) “PN-2 Golf center”
1. Obmo~je PN-2 obsega 43,37ha povr{ine in le‘i na
levi strani robu Kamni{ke Bistrice, severno od Arboretuma
Vol~ji potok, vzhodno od ceste Radomlje-[marca, ki je vzporedna cesti med ob~inskima sredi{~ema Dom‘ale in Kamnik.
2. Obmo~je PN-2 je namenjeno:
– turisti~no-rekreativni dejavnosti (golf igri{~u in vadbi{~u)
– manj obdelanim povr{inam (avtohtona vegetacija, naravni parki)
– potrebnim centralnim in dru‘benim dejavnostim.
3. Prometna povezava je v osnovi izvedena s povezovalno cesto Vol~ji potok - Rudnik. Izvedejo naj se nove
gozdne poti tako, da omogo~ajo neoviran prehod uporabnikom.
Vsa ostala infrastruktura se na tehni~no obi~ajen na~in
priklju~i na mestno omre‘je.
4. Urbanisti~ni koncept obmo~ja urejanja Golf centra
temelji na jasnih krajinsko-oblikovalskih usmeritvah s poudarkom na ekolo{ko uravnote‘enem razvoju {ir{ega obmo~ja:
– lo~evanju obmo~ja vasi od turisti~no rekreativnih programov;
– zagotovitvi naselju optimalno mo‘nost razvoja z navezavo na skupne infrastrukturne objekte in naprave;
– zagotovitvi primerne oddaljenosti bivalnih objektov
od kmetij;
– eliminaciji medsebojnih vplivov prometnih tokov in
bivalnih obmo~ij.
(b) “PN-3 Terme Snovik”
1. Obmo~je PN-3 obsega 22,33ha povr{ine v Tuhinjski
dolini. Obmo~je se nahaja v bli‘ini regionalne ceste KamnikVransko, ju‘no od naselja Snovik.
2. Obmo~je PN-3 je namenjeno:
– turisti~no rekreativni dejavnosti
– zdravili{kemu turizmu
– del pa se ohranja v prvotni kmetijski in gozdni rabi.
Funkcija obmo~ja je dolo~ena s planskimi izhodi{~i.
3. Prometna povezava je v osnovi izvedena s povezovalno cesto iz Tuhinjske doline. Nanjo se navezujejo dovozi
do objektov in parkirne povr{ine.
– Elektro omre‘je bo navezano na RTP preko nove TP.
– Kabelsko PTT omre‘je bo izvedeno za potrebe centralnih objektov in apartmajskih sklopov.
– Ogrevanje bo izvedeno z delovanjem toplotnih ~rpalk,
ki izkori{~ajo odpadno termalno vodo, za rezervni vir toplotne energije pa se izvede zemeljski plin, plinska kotlovnica je
locirana na severnem delu kompleksa.
– Kanalizacijsko omre‘je je dolo~eno za vsak sklop
objektov posebej, za tehnolo{ke odplake se predvideva izgradnja ustrezno dimenzionirane ~istilne naprave.
– Vodovodno omre‘je se napaja na krajevno obi~ajen
na~in, ob predhodni preveritvi vodnih kapacitet.
4. Posebno pozornost je potrebno pri oblikovanju nameniti regionalni kompoziciji in na oblikovno nevsiljiv na~in
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prilagoditi specifi~no tehni~ne re{itve (dvi‘no dno pri bazenu, mo‘nost delitve in zdru‘enja prostorov).
5. Pozornost se posveti urejanju v sozvo~ju z naravno
krajino ter ohranitvi gozdnih povr{in.
Objekti naj se v prostor nanizajo tako, da v ~im ve~ji
meri izkori{~ajo naravno danost termalne vode in okolja.
6. Z ustreznim prostorskim izvedbenim na~rtom se podrobneje obdelajo programske zasnove.
(c) Izdelajo se programske zasnove za LN cestne povezave Gorenjska-[tajerska in LN za sanacijo kamnolomov in
peskokopov ter programske zasnove klju~nih odsekov rekonstrukcije ceste skozi Tuhinjsko dolino.
(2) Kartografski del dru‘benega plana ob~ine Kamnik
se nadomesti s spremenjenim in dopolnjenim kartografskim
delom “Prostorskih sestavin”.
3. ~len
Kartografski del Prostorskih sestavin je podlaga za pripravo prostorskih izvedbenih aktov.
4. ~len
^e se v postopku priprave programskih zasnov oziroma
prostorskih izvedbenih aktov za posamezni infrastrukturni
sistem in napravo iz prej{njega ~lena ugotovi, da je potrebno
posamezni odsek oziroma traso tak{nega objekta oziroma
naprave zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma
finan~nega vzroka deloma spremeniti, se tak{na sprememba
{teje kot dopustna toleranca, kadar se z njo varujejo naravne
in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni zna~aj krajine, zmanj{ujejo vplivi na okolje ter ne spreminjajo vplivi na
na~rtovani videz obmo~ja oziroma ureditvenih obmo~ij ostalih infrastrukturnih naprav.
5. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 02101-20/95
Kamnik, dne 9. februarja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kamnik
Igor Podbre‘nik l. r.

1493.
Na podlagi 39. in 43. ~lena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, {t. 26/90) ter 29. ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/94), je Ob~inski
svet ob~ine Kamnik na 2. seji dne 9.2.1995 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Ob~ine Kamnik
1. ~len
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Ob~ine Kamnik (Uradni list RS, {t. 52/92, v nadaljevanju: odlok), se
spremeni in dopolni tako, da se na koncu 1. ~lena doda nov
odstavek:
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“Ureditveno obmo~je PN-2 Golf center se ureja po projektu {t. 20/94, ki ga je izdelal Razvojni zavod Dom`ale v
marcu 1994.”

ljati, da se javne slu‘be opravljajo v okviru racionalno funkcionalno in prostorsko zaokro‘enih oskrbovalnih sistemih.

2. ~len
Na koncu prvega stavka 2. ~lena odloka se ~rta pika in
doda besedilo:
“in odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana
ob~ine Kamnik.”

II. NA^IN OPRAVLJANJA JAVNIH SLU@B

3. ~len
V 33. ~lenu odloka se spremeni prva alinea prvega
odstavka tako, da se glasi:
“– od parcelne meje morajo biti objekti odmaknjeni
najmanj 4m, za manj{i odmik pa mora investitor izpolniti
pismene pogoje meja{a.”
4. ~len
Ta odlok pri~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
[t. 02101-21/95
Kamnik, dne 9. februarja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kamnik
Igor Podbre‘nik l. r.

KR[KO
1494.
Na podlagi 3. in 7. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 26. in 105. ~lena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, {t. 32/93), 61. in 62. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 57/94) je
Ob~inski svet ob~ine Kr{ko na seji dne 11. 5. 1995 sprejel
ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih slu‘bah
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Ta odlok dolo~a dejavnosti, ki so gospodarske javne
slu‘be (v nadaljevanju: javne slu‘be) na obmo~ju Ob~ine
Kr{ko (v nadaljevanju: ob~ina) in ureja na~in njihovega
opravljanja.
Kot javne slu‘be se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom dolo~ene kot obvezne lokalne gospodarske javne slu‘be
in dejavnosti, ki so kot lokalne javne slu‘be dolo~ene s tem
odlokom.
2. ~len
Javne slu‘be se izvajajo na podlagi predpisanih tehni~nih, oskrbovalnih, stro{kovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Pri predlaganju odlo~itev na podro~ju javnih slu‘b, ki
jih sprejema ob~inski svet lokalne skupnosti ter pri sprejemanju odlo~itev, ki so v njegovi pristojnosti, je dol‘en zagotav-

3. ~len
Ob~ina z odloki podrobneje uredi na~in opravljanja posamezne ali ve~ javnih slu‘b oziroma podrobneje dolo~i elemente iz 7. ~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘bah
(Uradni list RS, {t. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prej{njega ~lena niso predpisani za celotno dr‘avo, se predpi{ejo z
akti iz prej{njega odstavka.
III. JAVNE SLU@BE
4. ~len
Na obmo~ju Ob~ine Kr{ko se kot javne slu‘be opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3. ravnanje s komunalnimi odpadki
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
5. javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in
6. urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in
7. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov ter druge naloge zaradi
varstva zraka in varstvo pred po‘arom
8. oskrba z industrijsko in po‘arno vodo
9. vzdr‘evanje kategoriziranih ob~inskih cest z zimsko
slu‘bo
10. urejanje in vzdr‘evanje pokopali{~
11. pogrebne storitve
12. urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest v mestih
in naseljih, ki niso razvr{~ene med magistralne, regionalne in
lokalne ceste
13. urejanje in vzdr‘evanje javnih tr‘nic
14. urejanje in upravljanje sejmi{~
15. oskrba s toplotno energijo
16. oskrba s plinom
17. nadzor hi{nih plinskih napeljav
18. urejanje javnih parkiri{~
19. javna razsvetljava v naseljih
20. javni potni{ki promet
21. plakatiranje in okra{evanje
22. deratizacija in dezinfekcija.
Javne slu‘be iz prej{njega odstavka se opravljajo na
celotnem obmo~ju sedanje ob~ine, glede na prostorske razporeditve javnih dobrin in potreb po spremljanju javnih slu‘b
in se lahko z odloki iz 3. ~lena dolo~ijo druga~e.
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. to~ke prvega
odstavka tega ~lena so obvezne lokalne javne slu‘be, dejavnosti iz 8. do 22. to~ke prvega odstavka tega ~lena pa so
izbirne lokalne javne slu‘be.
5. ~len
Kot izbirne javne slu‘be se lahko izvajajo tudi druge
dejavnosti, ki jih kasneje dolo~i ob~inski svet oziroma pristojni organ lokalne in {ir{e lokalne skupnosti.
6. ~len
Z akti iz 3. ~lena tega odloka se podrobneje opredelijo
objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih slu‘b, dolo-

Stran 2178

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

~ijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in
na~in rabe objektov in naprav ter uredijo druga vpra{anja, ki
jih dolo~a 7. ~len zakona o gospodarskih javnih slu‘bah.
IV. NA^IN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLU@B
7. ~len
Izvajanje gospodarskih javnih slu‘b zagotavlja ob~ina
neposredno z javnim podjetjem ali re‘ijskim obratom, z dajanjem koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost
oseb zasebnega prava, v skladu s 3. ~lenom tega odloka in 7.
~lenom zakona o gospodarskih javnih slu‘bah.
8. ~len
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini ob~ine
ali kot podjetje v me{ani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne slu‘be.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvr{uje
ob~inski svet ob~ine.
Re‘ijski obrat se oblikuje z odlokom o organiziranosti
in delu ob~inske uprave.
9. ~len
Za izvajanje gospodarskih javnih slu‘b lahko ob~ina da
koncesijo pravni ali fizi~ni osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi
z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti dolo~i ob~inski svet ob~ine s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarke javne slu‘be.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji ‘upan ob~ine v imenu in za ra~un ob~ine.
10. ~len
Na podlagi odlo~itve ob~inskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih slu‘b tudi z vlaganjem finan~nih in drugih sredstev v zasebno-pravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.).

V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLU@B
11. ~len
Dejavnosti iz 4. ~lena tega odloka opravlja javno podjetje, ali se zagotavljajo z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebno-pravne subjekte.
12. ~len
Vpra{anja, povezana s polo‘ajem in poslovanjem izvajalskih podjetij, ki opravljajo gospodarske javne slu‘be in
druga vpra{anja, se uredijo s posebnimi odloki.
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14. ~len
Naloge iz 13. ~lena so naslednje:
1. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi
z upravljanjem, na~rtovanjem, vzdr‘evanjem in izgradnjo
objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih slu‘b, ~e z
aktom o ustanovitvi re‘ijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo
ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prene{ene na re‘ijski
obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja
ali osebo v dejavnosti, katere ob~ina vlaga kapital zaradi
zagotavljanja javnih dobrin
2. investicijsko na~rtovanje, gospodarjenje z objekti in
napravami gospodarske infrastrukture in javnimi povr{inami,
vodenje investicij gradbeni nadzor
3. dolo~anje lokalnih komunalnih standardov, normativov cen in predlogov za prispevke
4. nadzor nad kakovostjo in ekonomi~nostjo poslovanja
gospodarskih javnih slu‘b
5. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih slu‘b
in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega
~lena, v zadevah izvajanja teh nalog
6. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe javnih slu‘b
7. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi
z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne
slu‘be ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter
pripravo pogodb
8. strokovne tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem javnih slu‘b
9. dolo~anje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor, ~e ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave, ~e ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
javnih slu‘b
10. dajanje predpisanih dovoljenj za priklju~itev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih slu‘b, ~e ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih slu‘b
11. administrativna opravila za svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
12. druge naloge dolo~ene z zakonom ali predpisom in
programom dela ob~ine.
V skladu z zakonom in sklepom ob~inskega sveta lahko
ob~ina s pogodbo preveri izvajanje posameznih nalog iz prej{njega odstavka tega ~lena za opravljanje tak{nih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
15. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje ob~inski
svet.
Ob~inski svet sprejme tudi pravilnik o sestavi, pristojnostih in funkcioniranju sveta.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLU@B

VI. STROKOVNO-TEHNI^NE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE
13. ~len
Strokovno-tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge
na podro~ju gospodarskih javnih slu‘b v ob~ini opravlja pristojni ob~inski organ, dolo~en z odlokom o organizaciji in
delu ob~inske uprave.

16. ~len
Storitve javnih slu‘b, ki so individualno dolo~ljive in
izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo pla~ujejo njihovi
uporabniki glede na koli~ino porabe.
Storitve gospodarskih javnih slu‘b, pri katerih ni mogo~e ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stro{ki, se financirajo iz prora~unskih sredstev.
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Javne slu‘be se tako financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki
tarife, takse, nadomestila ali povra~ila
– iz sredstev prora~una
– iz davka ob~ine
– iz prihodkov izvajalcev javnih slu‘b
– iz posojil in
– iz ostalih virov.

prora~unskih sredstev na osnovi prora~una iz leta 1994 in
sicer preko lo~enega ra~una prora~una pri Mestni ob~ini
Murska Sobota.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

3. ~len
Dose‘eni prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni
del prora~una Ob~ine Kuzma za leto 1995.

17. ~len
Do sprejetja aktov iz 3. ~lena tega odloka, se za ureditev
zadev, ki nisto urejene s tem odlokom, uporabljajo dolo~be
predpisov, izdanih na podlagi 41. ~lena zakona o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, {t. 8/82) oziroma dolo~be drugih predpisov, ~e niso v nasprotju s tem odlokom.
Akte iz 3. ~lena tega odloka sprejme ob~inski svet.
18. ~len
Prenos objektov in naprav in informacijske baze za
potrebe gospodarskih javnih slu‘b, ki so na osnovi 77. ~lena
zakona o gospodarskih javnih dru‘bah postali last ob~ine,
izvr{i pristojni ob~inski organ, ki z njimi tudi opravlja.

2. ~len
Finan~na realizacija nakazil posameznim porabnikom
prora~unskih sredstev lahko mese~no obsega najve~
povpre~no porabljeno dvanajstino v letu 1994.

4. ~len
Z vsemi sredstvi, ki so namenjena financiranju
prora~unskih dejavnosti za Ob~ino Kuzma, razpolaga ‘upan.
5. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja se pa od 1. 1. 1995 dalje.
[t. 41/95
Kuzma, dne 26. maja 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

19. ~len
Za vse ostale zadeve v zvezi z javnimi slu‘bami, ki niso
urejene s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi.
Za uveljavitev dolo~il tega odloka je s strani ob~ine
pristojen ‘upan.
20. ~len
Dolo~ila odloka o komunalnih dejavnostih Ob~ine Kr{ko (Uradni list SRS, {t. 30/88) se uporabljajo do sprejetja
odlokov o izvajanju posameznih gospodarskih javnih slu‘b,
kolikor niso v nasprotju z dolo~ili tega odloka.
21. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 1-028-3/95
Kr{ko, dne 11. maja 1995.
Podpredsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kr{ko
Robert Kerin l. r.

KUZMA
1495.

LJUTOMER
1496.
Glede na sklep Ob~inskega sveta ob~ine Ljutomer z dne
6. 4. 1995, da je Ludviku Bratu{i prenehal mandat na podlagi
drugega odstavka 43. ~lena v zvezi s 37.a in 37.b ~lenom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94
in 14/95), je Ob~inska volilna komisija Ljutomer na 17. seji,
dne 15. 5. 1995 na podlagi 18. ~lena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94)
u g o t o v i l a,
da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Ljutomer
pre{el na naslednjega kandidata z liste SLS – Slovenske
ljudske stranke, to je
Janeza KUHARJA, roj. 4. 6. 1941 iz Ljutomera, J.
Baukarta 19.
Kandidat je dne 12. 5. 1995 podal izjavo, da sprejema
mandat ~lana ob~inskega sveta.
[t. 008-1/95
Ljutomer, dne 15. maja 1995.

Na podlagi prvega odstavka 44. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet
ob~ine Kuzma na seji dne 26. 5. 1995 sprejel
ODLOK
o za~asnem financiranju javne porabe Ob~ine Kuzma
do sprejetja prora~una za leto 1995
1. ~len
Do sprejetja prora~una Ob~ine Kuzma za leto 1995 se
financira zakonsko dolo~ene obveznosti do porabnikov

Predsednik
Ob~inske volilne komisije
Oton Nemec l. r.
^lani Ob~inske
volilne komisije
Franc [ömen l. r.
Valentin Odar l. r.
Jo‘e Sre{ l. r.
Marja Dolami~ l. r.
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1497.
Glede na sklep Ob~inskega sveta ob~ine Ljutomer z dne
25. 4. 1995, da je Davorinu Kurbosu prenehal mandat na
podlagi 37.a in 37.b ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95), je Ob~inska volilna
komisija Ljutomer na 17. seji, dne 15. 5. 1995 na podlagi 18.
~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/
94 in 33/94)
u g o t o v i l a,
da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Ljutomer
pre{el na naslednjega kandidata z liste SKD – Slovenski
kr{~anski demokrati, to je
Maksimiljan INDIHAR, roj. 19. 11. 1944 iz Nor{inec
24.
Kandidat je dne 5. 5. 1995 podal izjavo, da sprejema
mandat ~lana ob~inskega sveta.
[t. 008-1/95
Ljutomer, dne 15. maja 1995.
Predsednik
Ob~inske volilne komisije
Oton Nemec l. r.
^lani Ob~inske
volilne komisije
Franc [ömen l. r.
Valentin Odar l. r.
Jo‘e Sre{ l. r.
Marja Dolami~ l. r.
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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
Mozirje, dne 11. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

POD^ETRTEK
1499.
Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) je
Ob~inski svet ob~ine Pod~etrtek na seji dne 11. 4. 1995
sprejel
STATUT
Ob~ine Pod~etrtek
1. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
Obmo~je ob~ine Pod~etrtek obsega obmo~ja naslednjih
naselij: Bistrica ob Sotli, Brezovec pri Polju, Cmere{ka Gorca, ^re{njevec ob Bistrici, Dekmanca, Golobinjek ob Sotli,
Gostinca, Hrastje ob Bistrici, Imeno, Imenska Gorca, Jer~in,
Kri‘an Vrh, Kun{perk, Lastni~, Nezbi{e, Pecelj, Ples, Pod~etrtek, Polje ob Sotli, Polje pri Bistrici, Prelasko, Pristava pri
Lesi~nem, Pristava pri Mestinju, Roginska Gorca, Rudnica,
Sedlarjevo, Sela, Slake, Sodna vas, Sopote, Srebrnik, Sv.
Ema, Treb~e, Vera~e, Vidovica, Vir{tanj, Vonarje in Zagaj.

1498.
MOZIRJE
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 Mozirje na 4. seji
dne 11. 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 Mozirje 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
Ob~ina varuje koristi svojih ob~anov. 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.
3. ~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.
4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.
5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine Pod~etrtek je v
Pod~etrtku 13. Ob~ina ima svoj pe~at.
6. ~len
Ob~ina Pod~etrtek ima grb in zastavo, ki ju dolo~a
ob~inski odlok.
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7. ~len
V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti: Bistrica
ob Sotli, Pod~etrtek, Pristava pri Mestinju, Polje ob Sotli in
Vir{tanj.
Obmo~ja krajevnih skupnosti ostanejo nespremenjena,
pri ~emer se naselje Pecelj vklju~i v Krajevno skupnost Pod~etrtek, naselje Pristava pri Lesi~nem pa v Krajevno skupnost Vir{tanj.
Naselje ali del naselja se lahko priklju~i k drugi krajevni
skupnosti ali ustanovi svojo krajevno skupnost. Odlo~itev o
tem sprejmejo krajani tega naselja oziroma njegovega dela na
referendumu. Odlo~itev je sprejeta, ~e je zanjo glasovala
ve~ina volilnih upravi~encev, ki so glasovali.
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Lastnina s katero ob uveljavitvi tega statuta upravljaljo
krajevne skupnosti postane last ob~ine, razen ~e zakon ne
dolo~a druga~e. Pri razpolaganju s to lastnino mora ob~inski
svet pridobiti soglasje sveta te krajevne skupnosti.
V okviru krajevne skupnosti se lahko ustanovijo va{ke
skupnosti. Pravni status va{kih skupnosti dolo~ijo statuti krajevnih skupnosti.
Krajevne skupnosti morajo sredstva, ki so jih pridobila
od ob~ine uporabiti za namene, za katere so jih pridobile.
O svojem poslovanju krajevne skupnosti letno poro~ajo
ob~inskemu svetu in mu predlo‘ijo program dela za prihodnje leto.
Finan~no ra~unovodske zadeve za krajevne skupnosti
se opravljajo v okviru ob~inske uprave.
Krajevne skupnosti se smejo zadol‘iti le s soglasjem
ob~inskega sveta.
8. ~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.
9. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov
krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.
Organi iz prvega odstavka tega ~lena morajo dati mnenje najkasneje v 20 dneh od dneva prejema obvestila oziroma
zahteve ob~ine. ^e v danem roku mnenja ne dajo, lahko
ob~ina odlo~a samostojno.
10. ~len
Ob~ina Pod~etrtek je turisti~na in kmetijska ob~ina.
Turisti~na obmo~ja ob~ine Pod~etrtek, urejenost teh obmo~ij ter specifi~ne pogoje, ki se nanje nana{ajo ureja odlok.
11. ~len
Ob~ina Pod~etrtek se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina Pod~etrtek lahko sodeluje z drugimi ob~inami
za opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti in
solidarnosti.
2. NALOGE OB^INE
12. ~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;
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– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– 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~i 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;
– razvoj po‘arne varnosti in prostovoljnega gasilstva;
– 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;
– 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 in odborov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja sredstva za 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 transferje v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom in druge
dejavnosti);
– sredstva za po‘arno varnost;
– opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne
slu‘be.
– vlaga denarna sredstva v zasebnopravne subjekte in
kupuje vrednostne papirje v obsegu, ki ne ovira opravljanja
njenih javnopravnih funkcij;
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,
slu‘be in druge opertivne 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{~;
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– zagotavlja nujna sredstva za za~asno nastanitev in
oskrbo ogro‘enih prebivalcev;
5) vzdr‘evanje:
– lokalne javne ceste, javne poti, gozdne ceste, 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;
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
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) ustanavlja:
– zavode s podro~ja dru‘benih dejavnosti;
– zavode s podro~ja prostorskega planiranja in gospodarjenje s premo‘enjem;
– gospodarska in druga pridobitna podjetja in ustanove
v obsegu, ki ne ovira opravljanja njenih javnopravnih funkcij;
11) pomaga:
– pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju mobilizacije;
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev
v vojni.

– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine, ki ni v pristojnosti mestne ob~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;
– 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,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zrako, 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,
– statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje
potrebe.

13. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

15. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.

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,
– izdelavo in usklajevanje na~rtov za{~ite in re{evanja,

14. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ino in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– krajevne in komunalne takse,
– 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
ob~inskega premo‘enja,
– dolo~a prispevke gospodarskim subjektom, ki slu‘ijo
turisti~nim dejavnostim.
3. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be

16. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
17. ~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 ob~inskih odborov ter na druge na~ine, ki
jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.
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Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
18. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.
2. Ob~inski svet
19. ~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,
– ustanavalja ob~inske odbore ter imenuje in razre{uje
njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane komisij
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta ob~ine za varstvo
uporabnikov javnih dobrin,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana in pod‘upana
– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave,
– nadzoruje delo ob~inske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, kolikor z odlokom ob~inskega sveta za odlo~anje o tem
ni poobla{~en ‘upan,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje ponudbo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– odlo~a o na~inu izvajanja ob~inskih javnih slu‘b,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut,
– 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.
Ob~inski svet lahko z odlokom posamezne pristojnosti
iz drugega odstavka tega ~lena prenese na ‘upana, ob~insko
upravo ali delovna telesa.
20. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju na~elnikov upravnih enot.
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.
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21. ~len
Ob~inski svet ima 16 ~lanov.
22. ~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.
23. ~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.
24. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in enega
podpredsednika.
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.
Ob~inski svet imenuje sekretarja, ki pomaga predsedniku ob~inskega sveta pri pripravljanju in vodenju sej sveta ter
opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za
ob~inski svet, njegove komisije in odbore.
25. ~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.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje najmanj polovica vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.
26. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo nadzornega odbora, na zahtevno najmanj
~etrtine ~lanov ter na zahtevo ‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta praviloma enkrat v
treh mesecih.
^e predsednik ne skli~e seje sveta v skladu s prvim odstavkom tega ~lena, jo lahko skli~e podpredsednik ali ‘upan.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo, na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta ali na predlog ‘upana. 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.
27. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izklju~i.
Predstavniki ob~inskih odborov, komisij in delavci ob~inske uprave so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni ude-
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le‘iti seje sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.

28. ~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 navzo~ih
~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut, in kadar tako zahteva najmanj
~etrtina ~lanov sveta.

35. ~len
Nadzorni odbor {teje predsednika in {tiri ~lane. ^lane
nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed ob~anov. V
nadzornem odboru morajo biti zastopane vse krajevne skupnosti ob~ine Pod~etrtek.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta. Listo kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na
podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

29. ~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. Stalna in ob~asna delovna telesa ob~inskega sveta
30. ~len
Ob~ina ima poveljnika in {tab Civilne za{~ite ob~ine ter
poveljnike in {tabe Civilne za{~ite sektorjev oziroma krajevnih skupnosti.
31. ~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, poveljniki in {tabi Civilne
za{~ite sektorjev oziroma krajevnih skupnosti ter poverjeniki
za Civilno za{~ito. V ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti in na~rte za{~ite in re{evanja.
Poveljniki 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.
32. ~len
Ob~inski svet ima pet~lansko komisijo za mandatna
vpra{anja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet lahko ustanovi stalne ali ob~asne odbore
ali komisije kot delovna telesa:
– za obravnavo strokovnih podlag za odlo~itve sveta,
– za prou~evanje posameznih podro~ij,
– za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj iz pristojnosti sveta,
– za pripravo in obravnavo odlokov in drugih splo{nih
aktov.
33. ~len
Delovna telesa ustanovi ob~inski svet z aktom, s katerim dolo~i sestavo, delovno podro~je in na~in dela delovnega
telesa.
4. Nadzorni odbor
34. ~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.

5. @upan
36. ~len
Ob~ina ima ‘upana. @upan je izvoljen na neposrednih
volitvah.
Ob~ina ima lahko tudi pod‘upana, ki ga imenuje na
predlog ‘upana ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.
37. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine
in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta,
– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta,
– 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~,
– opravlja vse naloge na osnovi veljavnih zakonskih
predpisov s podro~ja varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami. Podrobnej{e naloge so dolo~ene z odlokom.
38. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob~inskega sveta. ^e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje
take odlo~itve na seji ob~inskega sveta.
@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 poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.
39. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta
in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta.
40. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posami~nih nalog iz 37. ~lena tega statuta.
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41. ~len
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
6. Organi krajevnih skupnosti in mestnih ~etrti
42. ~len
Najvi{ji organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni
skupnosti za {tiri leta.
43. ~len
Svet krajevne skupnosti sprejme statut in poslovnik, v
katerem opredeli naloge KS in na~in dela organov krajevne
skupnosti ter volitve organov krajevne skupnosti.
7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov
44. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
45. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih skupnosti.
46. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– 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 spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
47. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravla o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
48. ~len
Zbor ob~anov 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 pa tudi na
pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.
49. ~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.
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 volivcev, ki
so glasovali.
50. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
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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.
51. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{eta 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 posamezno krajevno skupnost.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini, o vpra{anjih, ki se
nana{ajo na celo ob~ino.
O vpra{anjih, ki se nana{ajo na dolo~eno krajevno skupnost se mora razpisati referendum na zahtevo najmanj pet
odstotkov volilcev v konkretni krajevni skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 38. in 39. ~lena tega statuta.
52. ~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.
4. OB^INSKA UPRAVA
1. Organizacija ob~inske uprave
53. ~len
Organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave dolo~i ob~inski svet na predlog ‘upana z odlokom.
Ob~insko upravo praviloma vodi ‘upan. Ob~insko upravo lahko vodi tajnik, ki je za pravilno in zakonito delovanje
ob~inske uprave odgovoren ‘upanu.
Tajnika imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.
54. ~len
Ob~inska uprava opravlja vse naloge, ki so potrebne za
funkcioniranje ob~ine.
Ob~inska uprava opravlja vsa administrativno tehni~na
dela za ob~inski svet, njegove komisije in odbore. Tajnik
ob~ine je tudi sekretar ob~inskega sveta.
55. ~len
Ob~ina Pod~etrtek ima lahko za opravljanje nekaterih
nalog skupnega delavca z drugo ob~ino ali ob~inami, javnimi
zavodi ali drugo pravno osebo. Opravljanje nekaterih nalog z
drugo pravno osebo je podrobneje dolo~eno z odlokom o
organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave.
56. ~len
Sistematizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.
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Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan, razen, ~e je v
odloku o organizaciji ob~inske uprave zato dolo~en tajnik.
57. ~len
Vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci so
upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter sistematizacijo in pravilnikom o nagrajevanju, dolo~i ‘upan.
58. ~len
Ob~inska uprava pripravlja gradivo za ob~inski svet,
izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
59. ~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.
60. ~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.
61. ~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.
62. ~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.
63. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, 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.
64. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnih zadevah odlo~a ob~inski
svet.
O izlo~itvi v upravnih zadevah tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe v upravnih zadevah odlo~a
tajnik.
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2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
65. ~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.
66. ~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
67. ~len
Ob~ina Pod~etrtek 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.
– varstvo pred po‘ari.
68. ~len
Ob~ina Pod~etrtek lahko skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.
69. ~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 ob~inske uprave.
70. ~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
71. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
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Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin.
72. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
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~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
73. ~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.
74. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
75. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanja prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5 % sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
76. ~len
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 0,5 %
prihodka. 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 % letni dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
77. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci: 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 2. to~ke prvega odstavka
odlo~a ‘upan. O uporabi sredstev iz 3. to~ke pa odlo~a ob~inski svet.
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78. ~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.
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 prora~una se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
Pismeno gradivo zaklju~nega ra~una mora biti poslano
~lanom ob~inskega sveta najkasneje petnajst dni pred sejo
ob~inskega sveta, na kateri bo ta to~ka dnevnega reda.
79. ~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.
80. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
81. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustavnoviteljica
je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, kateri ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5 % zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
82. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke 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.
83. ~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,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
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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.
84. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
85. ~len
Finan~no ra~unovodske zadeve izvr{uje finan~no ra~unovodska slu‘ba v okviru ob~inskega urada.
Delo ra~unovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali tajnik
in nadzorni odbor.
Na~in pregleda porabe sredstev po krajevnih skupnostih
se dolo~i z odlokom.
7. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
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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
~lanov ob~inskega sveta.
94. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati 15 dni po objavi
(~e ni v njih druga~e odlo~eno).
2. Posami~ni akti ob~ine
95. ~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, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

1. Splo{ni akti ob~ine
86. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
87. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta
na dveh obravnavah.
88. ~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, postopek sprejemanja splo{nih aktov
ob~ine ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov ob~inskega sveta.
89. ~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 ureja podro~je javnih slu‘b.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan ali najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
90. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
91. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
92. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali odloka.
93. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

96. ~len
Ob~inska uprava odlo~a 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
97. ~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.
98. ~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.
99. ~len
Ob~inski odbor ali ‘upan lahko kot stranka v upravnem
sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastni 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.
100. ~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.
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9. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

podlagi odlo~be Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije, ali
zaradi spremembe zakonodaje.

101. ~len
Ob~ina Pod~etrtek se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi ob~inami v {ir{o lokalno skupnost zaradi uresni~evanja
skupnih koristi svojega prebivalstva.
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 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.

108. ~len
Po kon~ani javni razpravi pripravi pristojna komisija za
pripravo statuta predlog sprememb in dopolnitev statuta ter
predlog novega statuta in ga da v sprejem ob~inskemu svetu.

102. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:
– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,
– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest,
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami.
103. ~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.
104. ~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.

11. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
109. ~len
Prve volitve v svete krajevnih in va{kih skupnosti se
opravijo v enem letu po uveljavitvi tega statuta.
Volitve v svet krajevnih in va{kih skupnosti razpi{e
‘upan.
Sveti krajevnih skupnosti {tejejo najve~ 11 ~lanov.
Volitve v svete krajevnih skupnostih se opravijo po
ve~inskem volilnem sistemu.
Za volitve v svete krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~ila zakona o lokalnih volitvah za volitve v
ob~inske svete.
110. ~len
[tevilo ~lanov prvega sveta krajevne skupnosti dolo~a
ta statut.
Krajevna skupnost Bistrica ob Sotli ima 11 ~lanov sveta,
Krajevna skupnost Pod~etrtek ima 11 ~lanov sveta,
Krajevna skupnost Pristava pri Mestinju ima 11 ~lanov
sveta,
Krajevna skupnost Polje ob Sotli ima 9 ~lanov sveta,
Krajevna skupnost Vir{tanj ima 9 ~lanov sveta.
111. ~len
Ta statut pri~ne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 061-16/95
Pod~etrtek, dne 11. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pod~etrtek
Marko Stadler l. r.

105. ~len
Ob~ine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesre~ami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
zdru‘ujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.
10. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
106. ~len
Predlog za spremembo in dopolnitev statuta oziroma za
pripravo novega statuta lahko da najmanj ~etrtina ~lanov,
predsednik sveta ali ‘upan.
O predlogu za spremembo, dopolnitev oziroma pripravo
novega statuta odlo~a ob~inski svet.
107. ~len
Osnutek dopolnitev in sprememb statuta in osnutek novega statuta izdela komisija pristojna za pripravo statuta,
sprejme pa ga ob~inski svet z ve~ino glasov prisotnih ~lanov.
Ob~inski svet da sprejet osnutek sprememb, dopolnitev
oziroma osnutek novega statuta v javno razpravo.
Javna razprava osnutka sprememb in dopolnitev statuta
ni potrebna, ~e so te spremembe in dopolnitve izdelane na

POSTOJNA
1500.
Na podlagi 2. in 6. ~lena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, {t. 48/90), z
upo{tevanjem 19., 20., 21., 31., 32. in 43. ~lena zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, {t. 18/84, 15/89 in Uradni
list RS, {t. 18/93), smiselnim upo{tevanjem 23., 25., 38. in
39. ~lena navodil o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov ob~ine
(Uradni list SRS, {t. 20/85) ter na podlagi 29. ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95)
je Ob~inski svet ob~ine Postojna na 5. seji dne 11. 5. 1995
sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Srednjero~nega plana
Ob~ine Postojna za obdobje 1986–1990 ter spremembah
in dopolnitvah dolgoro~nega plana Ob~ine Postojna za
obdobje 1986–2000
1. ~len
Srednjero~ni plan Ob~ine Postojna za obdobje 1986–
1990 (Uradne objave, 40/87), se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih, kartografskem delu in ustrezno v kartografski dokumentaciji:
Razvoj gospodarstva po podro~jih
Poglavje 7: Komunalno in cestno gospodarstvo – Zbiranje in odvoz odpadkov: namesto obstoje~ega teksta se pravilno glasi:
– sanacija obstoje~e centralne deponije nad Staro vasjo
pri Postojni;
– uvedba lo~enega zbiranja komunalnih odpadkov na
celem obmo~ju Ob~ine Postojna;
– sanacija (ukinitev) vseh deponij komunalnih odpadkov (razen centralne) na obmo~ju Ob~ine Postojna.
Poglavje 9: Energetska skupnost – doda se nova alinea:
“Ob~ina Postojna zagotavlja plinifikacijo mesta Postojna s
koncesijsko pogodbo. Plinifikacija obsega ureditev plinske
postaje s polnilnico plina in razvod po mestnih ulicah.
Urejanje prostora in varstvo okolja
Poglavje 2: Naloge v zvezi z urejanjem prostora – Obmo~je Krajevne skupnosti Razdrto; doda se nova alinea:
– kamnolom Razdrto povr{.: 47 ha prost. izvedb. akt:
PUP
Kartografski del, karta 1/1, 1 : 25.000
Vri{e se povr{ina PUP Kamnolom Razdrto.
Kartografski del, karta Se‘ana 8, 1 : 5.000
Vri{e se obmo~je kamnoloma Razdrto z dodatnimi parc.
{tevilkami: 2840, 2841, 2842, 2839/1, 2839/3, 2839/4, 694,
691/1, 690/1, 670/2, 689/1, 2699/2, 667/2, 656/2, 666/2, 656/
3 – vse k.o. Razdrto.
2. ~len
Dolgoro~ni plan Ob~ine Postojna za obdobje 1986–
2000 (Uradni lsit SRS, 41/87 in 36/90), dopolnjen 1989
(Uradni list RS, 25/93) se spremeni in dopolni v naslednjih
poglavjih, kartografskem delu in ustrezno v kartografski dokumentaciji:
Poglavje 4.8.1.2. – Oskrba s plinom; doda se nov odstavek: “Poleg izgradnje magistralnega plinovoda je v dolgoro~nem obdobju predvidena tudi plinifikacija Postojne z izgradnjo samostojnega omre`ja in plinske postaje.”
Poglavje 5.3.3. Zasnove krajinskega urejanja (Postojnska kotlina); v drugem odstavku se doda nov stavek: “Isto
velja tudi za pridobivanje novih povr{in za izkori{~anje mineralnih surovin ter za njihovo postopno sanacijo do dokon~nega zaprtja”.
Kartografski del, karta Zasnova namenske rabe, 1 :
25.000
Vri{e se raz{irjeno obmo~je kamnoloma Razdrto.
Kartografski del, karta Se‘ana 8, 1 : 5.000.
Vri{e se obmo~je kamnoloma Razdrto z dodanimi parc.
{tevilkami: 2840, 2841, 2842, 2839/1, 2839/3, 2839/4, 694,
691/1, 690/1, 670/2, 689/1, 2699/1, 667/2, 656/2, 666/2,
656/3, vse k.o. Razdrto.
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3. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
[t. 06100/001/95
Postojna, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Postojna
Daniel Mislej, dipl. in‘. stroj. l. r.

1501.
Na podlagi 37. ~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) ter 33. ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 28/93, 57/94, 14/95)
izdajam
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za obmo~ji S5 in P3 v Postojni
1
Javno se razgrne osnutek dopolnitev PUP S5 – P3 Postojna, ki ga je izdelala Area-Line, d.o.o., Cerknica pod {t.
94/X-13 v aprilu 1995.
2
Osnutek iz 1. to~ke tega sklepa bo razgrnjen v avli v 1.
nadstropju stavbe Ob~ine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna,
v delovnem ~asu upravnih organov ter v prostorih Krajevne
skupnosti Postojna 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V ~asu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava osnutka.
3
Ob~ani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih po{ljejo Zavodu za urbanisti~no na~rtovanje Ob~ine Postojna.
4
Ta sklep za~ne veljati takoj.
Postojna, dne 5. maja 1995.
@upan
Ob~ine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

1502.
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 54/94) in 10. ~lena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji{~a (Uradni list RS, {t. 1/92
in 8/93) je Ob~inski svet ob~ine Postojna na 5. seji dne 11. 5.
1995 sprejel
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SKLEP
1
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Postojna za leto 1995
zna{a 0,0080 SIT.
2
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja od 1. 1. 1995.
[t. 462-5/95
Postojna, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Postojna
Daniel Mislej, dipl. in‘. stroj. l. r.

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 RS.
[t. 352-01/95
Rogatec, dne 15. marca 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Rogatec
Anton Ro{kar, dipl. in‘. l. r.

1503.
V zvezi s sklepom Ob~inskega sveta ob~ine Postojna z
dne 13. 4. 1995, da je ~lanu ob~inskega sveta Toma‘i~ Francu v skladu s 37.a in 37.b ~lenom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95 in {t. 6/94 –
odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95, {t. 45/94 – odlo~ba US-I144/94-18) prenehal mandat zaradi nezdru‘ljivosti funkcije
~lana ob~inskega sveta s funkcijo v.d. na~elnika upravne
enote, je ob~inska volilna komisija na podlagi 18. ~lena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94,
33/94) dne 8. 5. 1995
ugotovila
da je pravica do prevzema mandata ~lana Ob~inskega
sveta ob~ine Postojna pre{la na naslednjega kandidata z liste
kandidatov Zdru‘ene liste socialnih demokratov.
Ta kandidat je Zdravko ^erneti~ – nestrankarski kandidat, rojen 3. 4. 1955, Hrenovice 44, Postojna.
Kandidat je dne 26. 4. 1995 podal izjavo, da sprejema
mandat.
[t. 003/008/94
Postojna, dne 16. maja 1995.
Predsednica
Ob~inske volilne komisije
ob~ine Postojna
Margareta Srebotnjak
Borsellino, dipl. jur. l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA
1505.
Na podlagi 13. in 43. ~lena zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet ob~ine Slovenska
Bistrica na 3. redni seji dne 30. marca 1995 sprejel
ODLOK
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Slovenska
Bistrica za leto 1994
1. ~len
Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Slovenska Bistrica za leto 1994, katerega sestavni del je zaklju~ni
ra~un rezervnega sklada.
2. ~len
Dose‘eni prihodki in njihova razporeditev po zaklju~nem ra~unu za leto 1994 so:
SIT

1. Prora~un
prihodki
odhodki
prese‘ek prihodkov
2. Rezervni sklad
prihodki
odhodki
prese‘ek prihodkov

1.319,202.428,13
1.261,552.587,80
57,649.840,33
5,125.827,30
2,694.925,60
2,430.901,70

1504.

3. ~len
Prese‘ek prihodkov po zaklju~nem ra~unu prora~una v
znesku 57,649.840,33 SIT se prenese v prora~un Ob~ine
Slovenska Bistrica za leto 1995.

Na podlagi 50. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in 8. ~lena za~asnega poslovnika
ob~inskega sveta (z dne 23. 12. 1994) je Ob~inski svet ob~ine
Rogatec na 3. seji z dne 8. 3. 1995 sprejel

4. ~len
Prese‘ek prihodkov po zaklju~nem ra~unu rezervnega
sklada v znesku 2,430.901,70 SIT se prenese v rezervni sklad
Ob~ine Slovenska Bistrica za leto 1995.

ROGATEC
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5. ~len
Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una za leto 1994
je sestavni del tega zaklju~nega ra~una.
6. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Slovenska Bistrica, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Slovenska Bistrica
dr. Janko ^ar l. r.

1506.
Na podlagi 44. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) ter 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) je
Ob~inski svet ob~ine Slovenska Bistrica na 3. redni seji dne
30. marca 1995 sprejel
ODLOK
o za~asnem financiranju javne porabe v Ob~ini
Slovenska Bistrica v letu 1995
1. ~len
Financiranje potreb uporabnikov prora~unskih sredstev
Ob~ine Slovenska Bistrica iz 20. in 22. ~lena zakona o financiranju ob~in, se do sprejema odloka o prora~unu Ob~ine
Slovenska Bistrica za leto 1995, za~asno nadaljuje na podlagi prora~una prej{nje ob~ine za enake naloge oziroma namene kot v letu 1994.
Pri za~asnem financiranju po prej{njem odstavku se
smejo mese~no uporabljati dvanajstine sredstev po prora~unu za leto 1994.
2. ~len
Dose‘eni prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni
del prora~una Ob~ine Slovenska Bistrica za leto 1995.
3. ~len
Za~asno financiranje politi~nih strank ostaja v skupnem
obsegu v enaki vi{ini. Med posamezne stranke se sredstva
delijo v razmerju, kot so zastopane v ob~inskem svetu.
4. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995.
Slovenska Bistrica, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Slovenska Bistrica
dr. Janko ^ar l. r.
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SLOVENSKE KONJICE
1507.
Na podlagi 29. ~lena zakona o financiranju javne
porabe (Uradni list RS, {t. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/
92, 7/93 in 43/93) ter 43. ~lena zakona o financiranju
ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) so Ob~inski sveti ob~ine
Slovenske Konjice na seji dne 10. 5. 1995, ob~ine Vitanje
na seji dne 30. 3. 1995 in ob~ine Zre~e na seji dne 25. 4.
1995 sprejeli
ODLOK
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Slovenske
Konjice za leto 1994
1. ~len
Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Slovenske Konjice za leto 1994, ki zajema tudi podatke rezervnega
sklada in podpartije – sredstva za zdravstveno varstvo ‘ivali
Ob~ine Slovenske Konjice.
2. ~len
I. Prora~un ob~ine izkazuje:
SIT

– prihodki
858,725.122,96
– odhodki
842,139.149,18
– prese‘ek prihodkov nad odhodki
16,585.973,78
Prese‘ek prihodkov nad odhodki v znesku 16,585.973,78
SIT je obveznost do republike in se prenese kot akontacija
finan~ne izravnave novim ob~inam za leto 1995, in sicer:
Ob~ini Slovenske Konjice 63,44% ali 10,522.141,78
Ob~ini Vitanje 8,11% ali
1,345.122,50
Ob~ini Zre~e 28,45% ali
4,718.709,50
3. ~len
II. Rezervni sklad ob~ine izkazuje:
– prihodki
1,631.337,20
– odhodki
603.525,00
– prese‘ek prihodkov nad odhodki
1,027.812,20
Prese‘ek prihodkov nad odhodki se prenese v naslednje
leto in se deli med vse tri nove ob~ine.
4. ~len
III. Podpartija – sredstva za zdravstveno varstvo ‘ivali
izkazuje:
– prihodki
23,895.290,97
– odhodki
23,886.571,35
– prese‘ek prihodkov nad odhodki
8.719,62
Prese‘ek prihodkov nad odhodki se prenese v naslednje
leto v prora~un Republike Slovenije.
5. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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[t. 401-1/95-0
Slovenske Konjice, dne 10. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Slovenske Konjice
Stane Frim, dipl. ek. l. r.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Zre~e
Gorazd Koro{ec, dipl. ek. l. r.
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stor, pomo‘nih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za
katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo,
gradijo in izvajajo na podlagi dovoljenja o prigla{enih delih
(Uradni list SRS, {t. 30/86 in Uradni list RS, {t. 82/94).
5. ~len
Za posami~en poseg ali ve~ posegov se lahko zahteva
podrobna analiza prostorskih pogojev, kolikor je to potrebno za:
– ugotovitev in odpravo motenj, ki jih bo investitor
povzro~il s predvideno dejavnostjo,
– ugotovitev morebitnih sprememb splo{nih pogojev, ki
bodo nastali skozi dalj{e obdobje,
– zagotovitev enakih mo‘nosti uporabnikom glede razre{evanja njihovih prostorskih potreb glede racionalne rabe
prostora,
– zagotovitev enotnega oblikovanja {ir{ega obmo~ja.
II. OPIS IN MEJA OBMO^IJ UREJANJA

1508.
Ob~inski svet Slovenske Konjice je na podlagi 37. in
39. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni
list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 29.
~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) na seji dne 12. 4. 1995 sprejel
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 obmo~ja v centru
Slovenskih Konjic in obmo~je dela ZN [kalce III
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za 4 obmo~ja v centru Slovenskih Konjic in obmo~je dela
ZN [kalce III (v nadaljevanju besedila: PUP), ki jih je izdelal
Profil d.o.o Velenje, pod {t. proj. 24/93 v juniju 1994.
2. ~len
Sestavni del tega odloka so vsa soglasja k projektu iz 1.
~lena tega odloka.
3. ~len
Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usmeritvami dolo~ajo:
– meje in funkcije obmo~ij urejanja,
– merila in pogoje za posege v prostor in spremembe
namembnosti,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
– merila za dolo~anje parcel in funkcionalnih zemlji{~,
– merila ni pogoje za komunalno urejanje zemlji{~,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena
obmo~ja,
– merila in pogoje za varovanje in izbolj{anje bivalnega
okolja.
4. ~len
Za vse posege v prostor po tem odloku izda lokacijsko
dovoljenje Upravna enota Slovenske Konjice na podlagi lokacijske dokumentacije.
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za objekte, ki so opredeljeni v odloku o dolo~itvi objektov oziroma posegov v pro-

6. ~len
Ureditveno obmo~je PUP sestavlja 5 zaklju~enih celote
zemlji{~ - obmo~ja urejanja, ki so vsa znotraj ureditvenega
obmo~ja naselja Slovenske Konjice:
– obmo~je urejanja 1 - obmo~je poslovno-stanovanjskega bloka Mestni trg
– obmo~je urejanja 2 - obmo~je Liptovske ulice in sodi{~a
– obmo~je urejanja 3 - obmo~je dela ZN [kalce III
– obmo~je urejanja 4 - obmo~je stanovanjskih blokov
Slom{kova ulica
– obmo~je urejanja 5 - obmo~je stanovanjskih blokov
Ulica T. Melive.
7. ~len
Opis mej za posamezna obmo~ja urejanja je podan v
smeri urinega kazalca.
a) Obmo~je urejanja 1 - obmo~je poslovno-stanovanjskega bloka Mestni trg:
Za~etna to~ka meje (T1) je v jugovzhodnem vogalu
parcele {t. s168/2 k.o. Konjice. Od tu poteka meja obmo~ja 1
po ju‘nem in zahodnem robu parcel s168/2, zahodnem robu
parcele {t. 442, pre~ka parcelo {t. 1322 ter poteka po zahodnem robu parcele {t. 441/5. Meja se obrne proti vzhodu ter
poteka po severnem robu parcele {t. 441/2, nato pa pre~ka
parcelo {t. 1371/5 ter se po 40 m obrne proti jugu in poteka
po vzhodnem robu parcele {t. 346/2 ter vzhodnem in ju‘nem
robu parcele {t. 346/1. Meja se nadaljuje po ju‘nem robu
parcele {t. 441/5, se obrne proti jugu, pre~ka parcelo {t. 1322
in se nadaljuje po vzhodnih robovih parcel {t. 442 in s168/2
ter se kon~a v za~etni to~ki (T1). Vse parcele so v k.o.
Konjice.
Velikost obmo~ja urejanja 1 - znotraj opisane meje je
0,71ha.
b) Obmo~je urejanja 2 - obmo~je Liptovske ulice in
sodi{~a:
Za~etna to~ka meje (T2) je v jugovzhodnem vogalu
parcele {t. 194/10 k.o. Konjice (vzhodni vogal Kulturnega
doma). Od za~etne to~ke dalje poteka meja v smeri proti
severozahodu po jugozahodnem robu parcele {t. 194/10, pre~ka parceli {t. 196/2 in 188/2, nato poteka po zahodnem robu
parcele {t. 188/2 in jo po 35 m pre~ka. Nato poteka meja po
zahodnih robovih parcele {t. 194/5 in 194/11, se obrne proti
vzhodu in poteka po severnih robovih parcel {t. 194/11,
194/5 ter 1416/1 (interna dovozna cesta). Po 180 m se meja
obrne in poteka v smeri proti jugozahodu preko parcele {t.
1315 (plo{~ad za pe{ce zahodno ob 140 stanovanjskem bloku), pre~ka parcelo {t. 194/9 (zelenica ob stavbi sodi{~a),
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poteka ob jugozahodnem robu stavbi{~a {t. 428 (stavba sodi{~a) ter po vzhodnem robu parcele {t. 194/10 (zelenica ob
Kulturnem domu) in se zaklju~i v za~etno to~ki T1. Vse
parcele so v k.o. Konjice.
Velikost obmo~ja urejanja 2 - znotraj opisane meje je
1,50 ha.
c) Obmo~je urejanja 3 - obmo~je dela ZN [kalce III:
Za~etna to~ka meje (T3) je v vzhodnem vogalu parcele
{t. 1391/4 k.o. Konjice. Od za~etne to~ke dalje poteka meja v
smeri proti jugozahodu po jugovzhodnih robovih parcel {t.
1391/4, 1391/3, 1392/1, 1392/2, 1394/1, 1395 in 1394/2 k.o.
Konjice. Po 160 m meja pre~ke parcelo {t. 1316 k.o. Konjice
(lokalna cesta), se obrne proti severozahodu in poteka v tej
smeri po zahodnem robu parcele {t. 1316 k.o. Konjice (lokalna cesta) v dol‘ini 135 m. Meja se nato obrne proti severovzhodu, pre~ka parcelo {t. 1316 ter poteka po severozahodnih
robovih parcel {t. 1391/7 in 1048/2 k.o. Konjice, ter pre~ka
mejo med katastrskima ob~inama Konjice in Tepanje. Od tu
dalje poteka meja po parcelah k.o. Tepanje v isti smeri po
severozahodnem robu parcele 1392/3 k.o. Tepanje. Ko meja
dose‘e severni vogal parcele {t. 1392/3 k.o. Tepanje, se
obrne proti jugovzhodu in poteka po severovzhodnih robovih
parcel {t. 1392/3, 1045, 1044/2, 1038/2 in 1044/4 k.o. Tepanje in parcele {t. 1391/4 k.o. Konjice, ki je obenem tudi meja
med katastrskima ob~inama Konjice in Tepanje, ter se zaklju~i v za~etni to~ki T2.
Velikost obmo~ja urejanja 3 je 1,62 ha.
~) Obmo~je urejanja 4 - obmo~je stanovanjskih blokov
Slom{kova ulica:
Obmo~je urejanja 4 ima skoraj pravokotno tlorisno obliko. Za~etna to~ka meje (T4) je v jugozahodnem vogalu
obmo~ja urejanja 4. Zahodno stranico predstavlja zahodni
a)

b)

c)

~)

d)
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rob parcele {t. 1413/2, v dol‘ini 45 m. Meja pre~ka parcelo
{t. 1475 (cesta) in poteka v smeri proti vzhodu preko te
parcele, vzporedno z ju‘nim robom, v stalni oddaljenosti 7
m, in predstavlja tako severni rob obmo~ja 1. Meja se nato
obrne proti jugu, pre~ka parcele {t. 1474, 238/10, 232/2, 238/
6 in 230/10 in se po 68 m obrne proti zahodu. Ju‘ni rob
obmo~ja predstavlja potek meje v smeri proti zahodu, v dol‘ini 130 m. Pri tem poteka meja delno po ju‘nem robu
parcele {t. 238/6, pre~ka to parcelo, se nadaljuje po ju‘nem
robu parcele {t. 232/2, pre~ka to in parcele {t. 218/1, 218/4,
218/3 in 1413/2, ter se zaklju~i v za~etni to~ki (T4). Vse
parcele so v k.o. Konjice.
Velikost obmo~ja 4 znotraj opisane meje je 1,02 ha.
d) Obmo~je urejanja 5 - obmo~je stanovanjskih blokov
Ulica T. Melive:
Obmo~je urejanja 5 ima skoraj pravokotno tlorisno obliko. Za~etna to~ka meje (T5) je v severozahodnem vogalu
parcele {t. 392/1 k.o. Konjice. Severno stranico obmo~ja
urejanja 5 predstavljajo severni robovi parcel {t. 401/2, 392/
1, 394/6, 387/2, 388/1, 380/1, 386/3, 374/2 in 359/5, po
katerih poteka meja obmo~ja 5 od za~etne to~ke v smeri proti
zahodu. Meja poteka nato proti jugu po vzhodnem robu parcele {t. 359/4, v dol‘ini 105 m. Meja se nato obrne proti
zahodu ter pre~ka naslednje parcele {t.: 359/4, 374/2, 368/3,
382/2, 287/2, 386/1, 394/4, 394/2, 401/2 in 399/1, v dol‘ini
220 m. Meja se obrne proti severu, pre~ka parcelo {t. 399/1,
poteka po zahodnem robu parcele {t. 401/2, v dol‘ini 30 m,
ter se zaklju~i v za~etni to~ki (T5).
8. ~len
Obmo~ja urejanja zajemajo naslednje parcele:

Obmo~je urejanja 1 - obmo~je poslovno-stanovanjskega bloka Mestni trg:
k.o. Konjice:
stavbi{~a:
168/2 del
parcele {t.:
346/1, 4; 441/2, 5; 442 del;
1332 del, 1371/5 del.
Obmo~je urejanja 2 - obmo~je Liptovske ulice in sodi{~a:
k.o. Konjice:
stavbi{~a:
327, 328, 329, 405, 407 in 408;
parcele {t.:
188/2(del);
194/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 196/1, 2;
1315(del);
1378/2;
1416/1(del).
Obmo~je urejanja 3 - obmo~je dela ZN [kalce III:
k.o. Konjice:
stavbi{~a:
520, 521, 522, 647 in 882;
parcele {t.:
1316;
1391/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
1392/1, 2, 3;
1393;
1394/1, 2;
1395.
k.o. Tepanje:
stavbi{~a:
208;
parcele {t.:
1038/2;
1044/1, 2, 3, 4;
1045;
1048/2
Obmo~je urejanja 4 - obmo~je stanovanjskih blokov Slom{kova ulica:
k.o. Konjice:
parcele {t.:
216/4, 218/1 del, 218/3 del, 218/4 del, 218/9
230/10 del, 232/2 del, 232/3 del, 238/6 del, 238/10 del, 1413/2
del, 1475 del.
Obmo~je urejanja 5 - obmo~je stanovanjskih blokov Ulica T. Melive:
k.o. Konjice:
stavbi{~a:
248, 443, 452
parcele {t.:
359/4 del, 368/3 del, 368/4 del, 374/2 del,
380/1, 3, 4; 382/2 del, 383/1, 386/1 del, 387/2 del, 388/1,
392/1, 394/2 del, 394/4 del, 394/6, 399/1 del, 401/2 del.
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III. FUNKCIJA OBMO^IJ IN VRSTE POSEGOV V
PROSTOR
1. Opredelitev mo‘nih posegov v prostor
9. ~len
Na vseh obmo~jih, ki so navedena v 3. ~lenu tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi:
a) ureditve komunalnega, energetskega omre‘ja in
omre‘ja zvez;
b) gradnje nadomestnih objektov, ki so locirani na mestu obstoje~ega objekta;
c) ureditve obstoje~ih in novih povr{in za pe{ce in zelenih povr{in;
~) ureditve parkirnih povr{in skladno z zasnovo iz grafi~nih prilog tega projekta.
10. ~len
Poleg posegov, ki so na{teti v 9. ~lenu tega odloka, so
na posameznih obmo~jih urejanja dovoljeni {e naslednji posegi:
1. V obmo~ju urejanja 1 - obmo~je poslovno-stanovanjskega bloka Mestni trg so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
a) v objektu starega zdravstvenega doma (1) so dovoljene preureditve prostorov za potrebe centralnih dejavnosti, ki
so pomembne za razvoj naselja Slovenske Konjice.
b) pri objektu 1 so dovoljene gradnje prizidkov, v tlorisnih gabaritih kot so opredeljeni v grafi~nih prilogah projekta
iz 1. ~lena tega odloka.
c) gradnja gara‘ v nizu, ki naj bodo delno zasute, je
dovoljena na lokaciji ob Dravinji oziroma vzhodno od objekta 3.
~) na prostoru zahodno od objekta 1 je mo‘na gradnja
podzemnih gara‘, po predhodni pridobitvi hidrogeolo{kih
podatkov in izdelavi presoje mo‘nosti za umestitev gara‘ v
prostor (maksimalni tlorisni gabarit, dol‘ina potrebnih ramp,
itd.). Nad gara‘o mora biti urejena zelenica ali prostor za igro
otrok.
2. V obmo~ju urejanja 2 - obmo~je Liptovske ulice in
sodi{~a so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
a) na parceli {t. 194/4 k.o. Konjice gradnja novega
poslovno stanovanjskega objekta;
b) na parcelah {t. 194/5, 194/6, 194/4, 194/15, 197/7 in
194/17 k.o. Konjice gradnje prizidkov k obstoje~im stanovanjskim hi{am na ju‘ni strani objektov in preureditve pritli~ij objektov za potrebe centralnih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj naselja Slovenske Konjice; dovoljene so tiste
dejavnosti, ki ne potrebujejo novih dostavnih in manipulacijskih povr{in ter parkirnih prostorov;
c) v objektih na stavbi{~ih {t. 329 in 407 ter na parceli
{t. 194/4 k.o. Konjice preureditve prostorov za potrebe centralnih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj naselja Slovenske Konjice.
3. V obmo~ju urejanja 3 - obmo~je dela ZN [kalce III
so dovoljeni:
a) na parcelah {t. 1393 in 1395 k.o. Konjice ter na
parceli {t. 1395 k.o. Tepanje novogradnja prostostoje~ih individualnih stanovanjskih objektov v smislu zapolnitve in ob
upo{tevanju pogojev za novogradnje;
b) na parcelah {t. 1391/1, 1392/1, 1392/2 in 1395 k.o.
Konjice gradnja objektov za opravljanje obrtnih storitev, vendar le za tisto dejavnost, ki nima motilnih vplivov na okolje
oziroma, kjer je motilne vplive z ustreznimi ukrepi mo‘no
zmanj{ati na sprejemljivo stopnjo;
c) na parcelah {t. 1391/3, 1391/5 ter na stavbi{~u {t. 921
k.o. Konjice in na parcelah {t. 1044/1, 1044/2, 1044/3 in
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1045 k.o. Tepanje gradnja prizidkov k stanovanjskim hi{am;
~) na parceli {t. 1394/1 k.o. Konjice gradnja prizidka k
obrtni delavnici;
d) gradnja pomo‘nih objektov, ~e v sklopu obstoje~ega
objekta ni mogo~e zagotoviti potreb po pomo‘nih povr{inah;
za gradnjo pomo‘nih objektov veljajo isti pogoji kot pri
gradnji novih objektov.
Pomo‘ni objekti morajo biti funkcionalno in oblikovno
usklajeni z obstoje~imi objekti. Vrsto, namen, velikost in
na~in gradnje pomo‘nih objektov, za katere zadostuje potrdilo o priglasitvi del, dolo~a odlok o dolo~itvi pomo‘nih objektov za potrebe ob~anov in njihovih dru‘in ( Uradni list SRS,
{t. 30/86 in Uradni list RS, {t. 82/94).
4. V obmo~ju urejanja 4 - obmo~je stanovanjskih blokov Slom{kova ulica so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
a) gradnja gara‘ v nizu, ki naj bodo delno zasute, je
dovoljena na lokacijah ob dovoznih cestah, kot so opredeljene v grafi~nih prigah projekta iz 1. ~lena tega odloka. Pri
izvedbi je potrebno upo{tevati odmik gradbene linije niza
gara‘ od roba dovoznih cest, ki mora biti min 5m.
b) v primeru, da gara‘e ne bodo zgrajene, je ob dovoznih cestah mo‘no urediti parkirne prostore, skladno z zasnovo iz grafi~ih prilog projekta iz 1. ~lena tega odloka.
5. V obmo~ju urejanja 5 - obmo~je stanovanjskih blokov Ulica T. Melive so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
a) gradnja stanovanjskih vila-blokov (objekti 7, 8, 9, 10
in 11) skladno z zazidalno zasnovo iz projekta ZN Spremembe in dopolnitve ZN Prevrat (RC Celje, {t. proj. 343/89 odlok v Uradnem listu SRS, {t. 33/89).
b) gradnja gara‘ v nizu, ki naj bodo delno zasute, je
dovoljena na lokacijah ob dovoznih cestah, kot so opredeljene v grafi~nih prilogah projekta iz 1. ~lena tega odloka. Pri
izvedbi je potrebno upo{tevati odmik gradbene linije niza
gara‘ od roba dovoznih cest, ki mora biti min 5m.
c) v primeru, da gara‘e ne bodo zgrajene, je ob dovoznih cestah mo‘no urediti parkirne prostore, skladno z zasnovo iz grafi~ih prilog projekta iz 1. ~lena tega odloka.
11. ~len
Novogradnja prostostoje~ih objektov, prizidkov, nadzidav, nadomestnih gradenj, preureditev stropno stre{nih konstrukcij in adaptacij je dopustna pod naslednjimi pogoji:
– mo‘ni so posegi v prostor, ki trajno ne spreminjajo
bivalnih in delovnih pogojev, ekolo{kega ravnovesja in prostorskih zna~ilnosti v prostoru;
– vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o varnosti
in sanitarno tehni~nimi predpisi;
– intenzivnost rabe se s posameznim posegom ne sme
bistveno spremeniti.
2. Pogoji za spremembo namembnosti
12. ~len
Spremembe namembnosti objektov so na~eloma dovoljene, vendar objekti z novimi namembnostmi ne smejo motilno vplivati na bivalne in delovne pogoje, ekolo{ko ravnovesje in prostorske zna~ilnosti prostora.
V posameznih obmo~jih urejanja so dovoljene naslednje spremembe namembnosti:
a) v obmo~jih 1 in 2 za mestotvorne dejavnosti, ki so
pomembne za razvoj naselja Slovenske Konjice, pod pogoji,
ki so dolo~enimi s tem odlokom;
b) v obmo~ju 3 za drobne obrtne in storitvene dejavnosti.
13. ~len
Spremembe namembnosti objektov so dovoljene ob upo{tevanju naslednjih pogojev:
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a) v obmo~ju urejanja 2 naj se ohranja tudi bivalna
funkcija objektov, ~emur so namenjene predvsem eta‘e in
podstre{ja, je pa mo‘no, kolikor je potrebno, tudi spreminjati
namembnost objektov;
b) v obmo~jih urejanja 1 in 2 mora imeti nova namembnost mestotvoren karakter: javen parter, intenziven stik z
obiskovalci, atraktivnost (specializirana trgovina, obrt, drobna
gostinska ponudba, kultura, intelektualne in druge storitve );
c) v obmo~jih urejanja 4 in 5 so mo‘ne spremembe
namembnosti v vseh delih stanovanjskih blokov, vendar le v
primeru, da nova dejavnost ne bo dodatno obremenjevala
prostora;
~) v vseh obmo~jih urejanja 1, 2, 3, 4 in 5 mora nova
namembnost izpolnjevati pogoje kompatibilnosti, ter ne sme
imeti motilnih vplivov na okolico; zagotoviti je potrebno
primerno urejen promet, s poudarkom na nemotenem gibanju
pe{cev, predvsem v obmo~jih urejanja 2, 4 in 5;
d) nova dejavnost mora pomeniti izbolj{anje obstoje~ih
dejavnosti v obmo~ju.
14. ~len
Spremembe namembnosti v obmo~jih javnega zelenja
in prometnih povr{in niso dovoljene.
3. Vzdr‘evanje objektov
15. ~len
Za vse obstoje~e objekte, naprave, pozidane in nepozidane povr{ine so dovoljena teko~a vzdr‘evalna dela, pri katerih je treba ohranjati funkcionalno-tehni~ne in arhitektonskoambientalne zna~ilnosti.
Poleg splo{nih pogojev za novogradnje je upo{tevati {e
naslednje pogoje:
– ohranjati je obstoje~e gradbene linije objektov, zna~ilne arhitektonske elemente in ~lenitve fasad;
– pri obnovah streh je potrebno uporabiti enake materiale in barve, oziroma je potrebno kritino prilagoditi prevladujo~emu tipu v obmo~ju urejanja;
– pri spremembah znotraj objektov je upo{tevati osnovne funkcionalno-tehni~ne elemente stavbne zasnove.
4. Postavitev za~asnih in pomo‘nih objektov in naprav
16. ~len
Gradnja pomo‘nih objektov, ki jih dolo~a ob~inski odlok o dolo~itvi pomo‘nih objektov za potrebe ob~anov in
njihovih dru‘in (Uradni list SRS, {t. 30/86 in Uradni list RS,
{t. 82/94) je dovoljena le v obmo~ju urejanja 3 - obmo~je
dela ZN [kalce III, vendar le v primeru, kadar v sklopu
obstoje~ega objekta ni mo‘no zadovoljiti manjkajo~ih prostorskih potreb.
Za gradnjo pomo‘nih objektov veljajo isti pogoji kot pri
novogradnjah.
17. ~len
Postavljanje kioskov za drobne storitvene dejavnost ali
uli~no prodajo ni dovoljeno.
Znotraj obmo~ja urejanja 2 in 5 je na utrjenih pe{povr{inah dovoljeno postavljati privizori~ne stojnice v ~asu javnih
prireditev, ob upo{tevanju vseh drugih predpisov, ki urejajo
dejavnosti javnih prireditev.
18. ~len
Postavljanje ograj je dovoljeno v obmo~jih urejanja 2 in
3 na zemlji{~ih individualne stanovanjske gradnje ob upo{tevanju pogojev iz tega odloka.
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IV. POGOJI ZA URBANISTI^NO ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
1. Gabariti novogradenj in pomo‘nih objektov
19. ~len
Horizontalni gabariti morajo biti prilagojeni obstoje~im
gradbenim linijam oziroma zna~ilnim prostorskim potezam v
urbanisti~ni zasnovi prostora.
Tlorisno razmerje dol‘ine in {irine stavbe mora upo{tevati tipologijo obstoje~e zazidave. S posegom v prostor ne
sme biti prese‘en vi{inski gabarit okoli{kih objektov, ki je
zna~ilen za obmo~je, kjer se poseg izvaja.
2. Lega (lokacija) objektov
20. ~len
Pri dolo~anju lege objektov je treba upo{tevati naslednje pogoje:
– novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
in od sosednjih objektov tako, da ni motena sosednja posest,
da je mo‘no vzdr‘evanje objekta in da so upo{tevani varstveni pogoji;
– minimalni mo‘ni odmik od parcelne meje je 4m; v
primerih, ko tak odmik onemogo~ajo terenske in druge razmere, je lahko odmik manj{i (do 2m), vendar mora investitor
pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele;
– najmanj{i dovoljeni odmik od sosednjega objekta je
5-8m;
– odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni s pogoji upravljalca;
– odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti pri
novih objektih v skladu s predpisi in normativi za posamezne
vrste komunalnih naprav;
– odmik od bre‘ine vodotoka mora biti minimalno 3m,
da je omogo~eno vzdr‘evanje vodotoka.
3. Urbanisti~no-arhitektonski pogoji
21. ~len
Tipologija arhitekture novih objektov mora biti prilagojena obstoje~emu tipu zazidave. ^e ta ni izrazit oziroma ne
omogo~a realizacijo potrebnega programa, naj se upo{tevajo
obstoje~e prostorske zakonitosti.
Postavitev novih objektov na parcelo ter oblikovanje
parcel mora biti usklajeno z obstoje~o tipologijo parcelacije
in lege stavbe na parceli (lega, velikost, dostopnost).
Smer slemen na objektu mora biti usklajena z obstoje~o
zasnovo in ambientalno ureditvijo gru~e hi{.
Oblikovanje stropno - stre{ne konstrukcije (smer slemena, barva kritine, oblika stre{in oziroma zaklju~kov, {tevilo
in oblika okenskih odprtin) in fasade mora biti likovno usklajeno z osnovnimi principi oblikovanja arhitekture ob ali na
kateri se poseg izvaja (sistem okenskih in vratnih odprtin,
balkonov, lo‘, fasadne vertikalne in horizontalne ~lenitve,
material in barva fasadne obdelave).
22. ~len
Likovna obdelava fasad naj bo enotna za oblikovno in
funkcionalno enoten prostor. Predvidene ograje naj bodo praviloma stri‘ena ‘ivica avtohtonih vrst, le v primeru, ko predstavlja
ograja vizualno ali protihrupno za{~ito, je lahko masivna.
23. ~len
Pri dograjevanju in prenavljanju objektov veljajo pogoji:
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– povr{ina dograditve (prizidkov), sme biti najve~ 30%
zazidane povr{ine obstoje~ega objekta ob upo{tevanju pogojev za tlorisne zasnove za objekte;
– nadzidave objektov so mo‘ne v obsegu meril in pogojev za graditev novih objektov.
24. ~len
Za izvedbo gara‘ v nizu veljajo naslednji pogoji:
Tlorisni gabarit posameznega gara‘nega boksa mora
ustrezati tehni{kim normativom, vendar ne sme presegati
dol‘ine 5, 5m in {irine 3, 5m. Gara‘e morajo biti z zadnje in
stranskih strani zasute, z nagibom bre‘ine minimalno 1 : 1, 52, 0, enako mora biti nad stropom gara‘e izvedeno nasutje in
primerno zazelenjeno. Nad uvoznim delom mora biti izvedena za{~itna ograja. Gradbena linija ~elnih sten gara‘ mora
biti umaknjena od roba cesti{~a najmanj 5m.
25. ~len
Za vzdr‘evalna dela na obstoje~ih objektih velja:
– na~eloma je treba upo{tevati vse prej na{tete pogoje
glede oblikovanja objektov;
– pri vzdr‘evanju je treba ohranjevati prvotne elemente
~lenitve fasad (omet, obdelan kamen, barva) ter likovne elemente;
– pri obnovi oziroma zamenjavi kritine na objektih mora biti nova kritina v zahtevanih barvah kot velja za druge
objekte.
26. ~len
Za oblikovanje pomo‘nih objektov in naprav veljajo
enotni pogoji kot za novogradnje, pri ~emer je upo{tevati {e
naslednje pogoje:
– v primeru, ko se pomo‘ni objekt dograjuje k obstoje~emu objektu, mora biti nagib strehe v istem naklonu kot pri
osnovnem objektu;
– v primeru, ko se pomo‘ni objekti gradijo v sklopu
induvidualne strnjene zazidave, morajo biti enotno obdelani
in na~rtovani horizontalni in vertikalni gabariti, naklon, kritina, konstrukcija.
27. ~len
Velikost funkcionalnega zemlji{~a se praviloma dolo~a
na osnovi namembnosti in velikosti objekta, prostorskih danosti ter ob upo{tevanju predvidenega razvoja.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE OBMO^IJ
28. ~len
Preurejanje in sanacija obstoje~ega prometnega omre‘ja in naprav mora biti usklajeno z urbanisti~nimi zasnovami
za naselja in predpisi, ki urejajo to podro~je.
29. ~len
Dovozi in priklju~ki na cestno mre‘o morajo biti urejeni
tako, da se z njimi ne ovira ali ogro‘a promet in da se ne
po{koduje cesta in cestni objekti.
Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno
prometno omre‘je s skupnim priklju~kom.
Dovozi in priklju~ki se smejo graditi samo s soglasjem
pristojne organizacije za vzdr‘evanje cest.
Pri graditvi oziroma rekonstrukciji cest, stavb in naprav
ob cestah se priklju~ki na cestno omre‘je predvidijo v projektih za graditev oziroma rekonstrukcijo.
Novogradnja prostostoje~ih objektov, prizidkov, nadzidav, nadomestnih objektov ni mo‘na, kolikor ni zagotovljen
dovoz do parcele, na kateri je predviden poseg.
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VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMO^IJ
30. ~len
Vsi objekti morajo biti priklju~eni na obstoje~e oziroma
novozgrajeno komunalno omre‘je s pogoji, ki jih predpi{ejo
upravljalci komunalnih naprav.
Komunalna oprema obsega kanalizacijsko omre‘je, navezano na ~istilno napravo, omre‘je in naprave za oskrbo s
pitno vodo, oskrbo z elektri~no energijo, ter omre‘je in naprave cestnega prometa in zvez.
31. ~len
Na~rti komunalnih naprav morajo upo{tevati zasnove,
ki so jih izdelale poobla{~ene delovne organizacije v skladu z
dolo~ili predpisov in pravilnikov veljavnih na obmo~ju ob~ine Slovenske Konjice. Komunalne ureditve morajo biti izvedene na na~in, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak,
voda, tla) in ustrezno obrambo za{~itnim zahtevam (varstvo
pred po‘arom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanj{evanje
ogro‘enosti).
32. ~len
Za odstranjevanje komunalnih odpadkov veljajo naslednji pogoji:
– vrsta komunalnih odpadkov, zbiranje, odvoz in odlaganje ter urejanje in oskrbovanje javnega sanitarnega odlagali{~a za odpadke v ob~ine Slovenske Konjice so dolo~eni s
predpisi, ki urejajo to podro~je ter z ob~inskim odlokom o
ravnanju z odpadki,
– posebne odpadke (odpadne go{~e in galvane, usedline
barv, kisline, lugi, emulzije, usedline iz lovilcev olj in ma{~ob) ni dovoljeno odlagati na centralno odlagali{~e komunalnih odpadkov.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
33. ~len
Okolica objektov se lahko zasadi le z avtohtonimi doma~imi vrstami rastlinja. Vna{anje drugih vrst ter eksoti~nega drevja ni dovoljeno.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pri posegih v prostor,
je deponirati in jo uporabiti za izvedbo bre‘in oziroma ureditev novih zelenih povr{in.
34. ~len
Za zagotovitev varstva pred po‘ari je pri izdelavi lokacijske in druge dokumentacije za posamezne posege upo{tevati po‘arnovarnostne predpise in pogoje iz soglasij pristojne
po‘arnovarnostne in{pekcije.
35. ~len
Vsi viri vseh vrst onesna‘enja zraka morajo biti izvedeni, opremljeni in vzdr‘evani tako, da ne izpu{~ajo v zrak
ve~jih koncentracij {kodljivih snovi kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to podro~je varovanja.
Lastniki in druge pravne osebe morajo stalno nadzorovati onesna‘enje, ki ga povzro~ajo viri onesna‘enja zraka v
njihovih objektih in napravah na na~in, kot je predpisan s
splo{nim aktom, sprejetim v soglasju s pristojno in{pekcijsko
slu‘bo.
36. ~len
Poseljena obmo~ja je treba varovati pred prekomernim
hrupom. Pri tem je upo{tevati dolo~ila zakona o varstvu pred
hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS,
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15/78). Ocene in meritve hrupa je potrebno upo{tevati pri
lokacijskih postopkih za zahtevnej{e posege v prostor, za
katere je pomembna stopnja hrupa, ter na tej osnovi predpisati odmike oziroma protihrupne za{~ite.
V obmo~jih, kjer prevladuje stanovanjska funkcija (obmo~je urejanja 3.) so dopustne le take dodatne dejavnosti, ki
ne povzro~ajo prekomernega hrupa.

VIII. UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO
IN ZA[^ITO
37. ~len
Pri na~rtovanje posegov v prostor je potrebno upo{tevati temeljne pogoje in normative iz veljavnih zakonov, prepisov in standardov za podro~je varstva pred po‘ari.
Interese in potrebe glede zaklanjanja in zavarovanja
prebivalcev in dobrin v izrednih razmerah je treba urejati
skladno z veljavnimi predpisi za to podro~je.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
38. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odlok, prenehajo veljati:
a) odlok o sprejetju ZN osrednjega dela mesta Slovenske Konjice (Uradni list SRS, {t. 5/76) za obmo~ji urejanja 1
in 2, ki ju omejuje meja, opisana v 1. in 2. to~ki 7. ~lena tega
odloka.
b) odlok o ZN [kalce III (Uradni list SRS, {t. 18/72) za
obmo~je urejanja 3, ki ga omejuje meja, opisana v 3. to~ki 7.
~lena tega odloka.
c) odlok o PUP za dele naselij (kjer so ‘e realizirani
prostorski izvedbeni na~rti in kjer bodo taki na~rti izdelani v
naslednjem srednjero~nem obdobju) Slovenske Konjice, Zre~e, Lo~e in Vitanje, znotraj mej ureditvenih obmo~ij za ta
naselja (Uradni list SRS, {t. 22/89) za obmo~je urejanja 4, ki
ga omejuje meja, opisana v 4. to~ki 7. ~lena tega odloka.
~) odlok o ZN spremembe in dopolnitve dela osrednjega dela Slovenskih Konjic - Prevrat - blokovna gradnja
(Uradni list SRS, {t. 2/87) in odlok o ZN spremembe in
dopolnitve ZN Prevrat (Uradni list SRS, {t. 33/89) za obmo~je urejanja 5, ki ga omejuje meja, opisana v 5. to~ki 7.
~lena tega odloka.
39. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
in{pekcijske slu‘be.
40. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri pristojnih
organih ob~ine Slovenske Konjice.
41. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu republike Slovenije.
[t. 351- 1/94 -8
Slovenske Konjice, dne 12. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Slovenske Konjice
Stane Frim l. r.
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SVETI JURIJ
1509.
SKLEP
o dolo~itvi nepremi~nin in opreme, ki sestavljajo javno
infrastrukturo na podro~ju kulture v Ob~ini Sveti Jurij
ob [~avnici
1. V skladu z 29. ~lenom in drugim odstavkom 63. ~lena
zakona o uresni~evanju javnega interesa na podro~ju kulture
postanejo javna infrastruktura na podro~ju kulture naslednje
nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine Sveti Jurij ob [~avnici, ki
so bile 17. decembra 1994 dru‘bena lastnina v upravljanju
krajevne skupnosti in so prete‘no namenjena opravljanju
kulturnih dejavnosti:
kulturni dom – kinodvorana
Dom Matije Gubca
Forma Viva od Matije Gubca do Lacka.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razgla{a tudi oprema v teh nepremi~ninah, ki slu‘i
kulturnim dejavnostim.
2. Nepremi~nine iz 1. to~ke tega sklepa se kot javna
infrastruktura na podro~ju kulture na predlog ob~inskega sveta
zaznamuje v zemlji{ki knjigi.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sveti Jurij
Franc Lan~i~ l. r.

[KOCJAN
1510.
Na podlagi 43. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet ob~ine [kocjan na seji
dne 27. 2. 1995 sprejel
ODLOK
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Novo mesto za
leto 1994
1. ~len
Ob~inski svet sprejme zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Novo mesto za leto 1994, katerega sestavni del je tudi
zaklju~ni ra~un rezervnega sklada ob~ine, sredstev za zdravstveno varstvo ‘ivali in sredstev republike za izvajanje programa osnovnega izobra‘evanja.
2. ~len
Dose‘eni prihodki in odhodki po zaklju~nem ra~unu za
leto 1994 zna{ajo:
1. Prora~un ob~ine
– skupni prihodki
2.652,390.357,99 SIT
– skupni odhodki
2.650,749.561,30 SIT
– razlika med prihodki
in odhodki
1,640.796,69 SIT
2. Sredstva rezervnega sklada
– skupni prihodki
3,140.085,10 SIT
– skupni odhodki
3,139.796,00 SIT
– razlika med prihodki
in odhodki
289,10 SIT
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3. Sredstva za zdravstveno varstvo ‘ivali
– skupni prihodki
15,499.156,70 SIT
– skupni odhodki
15,499.156,70 SIT
4. Sredstva republike za izvajanje programa osnovnega
izobra‘evanja
– skupni prihodki
963,161.664,56 SIT
– skupni odhodki
962,527.047,37 SIT
– razlika med prihodki
in odhodki
634.617,22 SIT
3. ~len
Razliko med prihodki in odhodki po zaklju~nem ra~unu
prora~una za leto 1994 v znesku 1,640.796,69 SIT se kot
prese‘ek prihodkov nad odhodki prenese po delitveni bilanci
v prihodke prora~unov za leto 1995 Mestne ob~ine Novo
mesto, Ob~ine [entjernej in Ob~ine [kocjan.
4. ~len
Razlika med prihodki in odhodki po zaklju~nem ra~unu
rezervnega sklada ob~ine za leto 1994 v znesku 289,10 SIT
se kot prese‘ek prihodkov nad odhodki prenese v rezervni
sklad Mestne ob~ine Novo mesto za leto 1995.
5. ~len
Izkazano razliko med prihodki in odhodki po zaklju~nem ra~unu sredstev republike za izvajanje programa osnovnega izobra‘evanja za leto 1994 se kot prese‘ek prihodkov v
znesku 634.617,22 SIT prenese:
– znesek 474.000 SIT na ra~un Mestne ob~ine Novo
mesto za pokritje terjatve iz leta 1994
– znesek 160.617,22 SIT na ra~un Mestne ob~ine Novo
mesto za izvajanje programa osnovnega izobra‘evanja za
leto 1995.
6. ~len
Pregled prihodkov in odhodkov prora~una Ob~ine Novo
mesto za leto 1994 in zaklju~ni ra~un rezervnega sklada,
sredstev za zdravstveno varstvo ‘ivali, sredstev republike za
izvajanje programa osnovnega izobra‘evanja so sestavni del
tega odloka.
7. ~len
Odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 411-1/95-16
[kocjan, dne 27. marca 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine [kocjan
Marija Halas l. r.

[KOFJA LOKA
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SKLEP
o na~inu financiranja politi~nih strank v ob~ini [kofja
Loka
I
Politi~nim strankam, katerih listam so pripadli mandati
za ~lane ob~inskega sveta, pripadajo sredstva iz prora~una
ob~ine [kofja Loka v vi{ini 30 SIT za vsak dobljeni glas na
volitvah za ob~inski svet.
II.
Sredstva se politi~ni 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.
IV
Ta sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
[t. 061-1/94
[kofja Loka, dne 18. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine [kofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1512.
Na podlagi 3. in 65. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o
samoprispevku (Uradni list RS, {t. 35/85) in 34. ~lena statuta
KS Zminec je delni zbor krajanov vasi Breznica in Gabrovo
dne 20. 5. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo samoprispevka v delu
KS Zminec, naselje Gabrovo in Breznica.
2. ~len
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo lokalne ceste L7312 Podpurfelca–Breznica–Prdole odsek Francon–Lovska ko~a in krajevne ceste Blego{ka cesta–
Gabrovo, in sicer rekonstrukcija in asfaltiranje vozi{~a v
dol‘ini 4539 m.
3. ~len
Referendum bo 18. 6. 1995 v prostorih Franca Vizjaka
Breznica, n.h. 26.

1511.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, to je od 1.
1. 1995 do 31. 12. 1999.

Na podlagi 23. in 26. ~lena zakona o politi~nih strankah
(Uradni list RS, {t. 62/94) je Ob~inski svet ob~ine [kofja
Loka na seji dne 18. 5. 1995 sprejel

5. ~len
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 36,500.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka
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zagotovljeno 7,425.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s
sredstvi {ir{e dru‘bene skupnosti.
6. ~len
Samoprispevek bodo pla~evala gospodinjstva, ki imajo
stalno bivali{~e v delu KS, za katerega je razpisan referendum in lastnik nepremi~nin na tem obmo~ju, ki tu nimajo
stalnega bivali{~a. Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 20. 5. 1995.
Zavezanci bodo pla~evali samoprispevek po naslednjih
merilih:
1. Skupina
Marko Dolenc, Gabrovo 5
Ciril Krajnik, Breznica 5
Janez Debeljak, Breznica 8
Planinsko dru{tvo [kofja Loka
pla~ujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih
obrokih, s tem, da prvi obrok zna{a 33.750 SIT.
2. Skupina
Aci Vol~i~, Gabrovo 3
Andrej Jamnik, Gabrovo 4
Jo‘e Primo‘i~, Gabrovo 6
Andrej Habjan, Breznica 11 A
Rezka Ko{ir, Breznica 9
Franc Pintar, Breznica 7
pla~ujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih
obrokih, s tem, da prvi obrok zna{a 21.250 SIT.
3. Skupina
Andrej Dolenc, Gabrovo 2
Marjan Stanonik, Breznica 12
Lojze Er‘en, Bukovica 19
pla~ujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih
obrokih, s tem, da prvi obrok zna{a 13.750 SIT.
4. Skupina
Franc Vizjak, Podlubnik 141, [kofja Loka
pla~uje samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih obrokih, s tem, da prvi obrok zna{a 10.000 SIT.
5. Skupina
Jo‘e Jur~i~, Breznica 6
Pavla Stanonik, Breznica 13
Lado Stanonik, Kidri~eva c. 74, [kofja Loka
Bla‘ Ko‘uh, Jegorovo predm. 3, [kofja Loka
Ana in Tone Omejc, Podlubnik 30, [kofja Loka
pla~ujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih
obrokih, s tem, da prvi obrok zna{a 6.250 SIT.
6. Skupina
Andrej Pipp, Partizanska c. 37, [kofja Loka
Mira Senega~nik, Vrhovnikova 9, Ljubljana
Sanda Plaper, Gaber{kova 55, Ljubljana
Toma‘ Kav~i~, Sor{ka c. 14, [kofja Loka
Tatjana Cvek, Teslova 8, Ljubljana
Lojze Rajgl, [utna 1, @abnica
Julijana Hafner, Zg. Bitnje 91, @abnica
pla~ujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih
obrokih, s tem, da prvi obrok zna{a 3.750 SIT.
Znesek vsakega naslednjega obroka se pri vseh zavezancih popravlja v skladu z rastjo cen na drobno (R) v preteklem kvartalu. Posamezni obroki zapadejo v pla~ilo do konca
teko~ega kvartala, razen prva dva obroka, ki zapadeta v pla~ilo do 15. 7. 1995.
7. ~len
Vsem zavezancem iz 6. ~lena tega sklepa obra~unava in
odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih polo‘nic ra~unovodska slu‘ba KS Zminec.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
‘iro ra~unu.
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8. ~len
Zavezanci so dol‘ni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je dolo~en v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih ob~anov preko
davkoizterjevalca.
9. ~len
Zavezanci se obvezujejo da bodo opravili ustrezno {tevilo prostovoljnih ur pri izvedbi odvodnjavanja, rednem vzdr‘evanju ceste in finih zaklju~nih delih na celotni dol‘ini
vozi{~a. V primeru, da dogovorjeno {tevilo ur posamezni
zavezanec ne opravi, je zavezanec dol‘an ure pla~ati GO ali
na KS Zminec po ceni 8 DEM/uro. Zavezanci 5. in 6. skupine
opravijo polovico manj delovnih ur kot ostali zavezanci.
Poleg gornjega zavezanci dajejo brezpla~no potrebno
zemlji{~e za gradnjo ceste in izjavljajo, da ne bodo uveljavljali od{kodnin zaradi {iritve cete.
10. ~len
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet
KS Zminec in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni
odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo
iz sredstev zbranega samoprispevka, je dol‘an po kon~anem
zbiranju samoprispevka dati poro~ilo zboru krajanov tega
obmo~ja o vi{ini in porabi teh sredstev.
11. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi ob~ani v
tem delu KS, ki so vpisani v splo{nem volilnem imeniku ter
lastniki nepremi~nin, ki tukaj nimajo stalnega bivali{~a in so
zavezanci za pla~ilo samoprispevka.
12. ~len
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedio:
KRAJEVNA SKUPNOST ZMINEC
GLASOVNICA
Za referendum dne 18. junija 1995 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za dobo od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999 v delu
Breznica in Gabrovo za financiranje obnove lokalne ceste
L7312 odsek Francon–Lovska ko~a in krajevna cesta, Blego{ka cesta–Gabrovo
glasujem
ZA

PROTI

Glasujete tako, da obkro‘ite besedo ZA, ~e se strinjate z
uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkro‘ite besedo PROTI, ~e se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. ~len
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej dolo~eno, se
smiselno uporabljajo dolo~ila zakona o samoprispevku (Uradni list RS, {t. 35/85).
14. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Zminec
Stane Primo‘i~ ml. l. r.
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1513.

1514.

Na podlagi 13. in 43. ~lena zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet ob~ine Roga{ka
Slatina, dne 16. 3. 1995, Ob~inski svet ob~ine Pod~etrtek,
dne 11. 4. 1995, Ob~inski svet ob~ine [marje pri Jel{ah, dne
12. 4. 1995, Ob~inski svet ob~ine Rogatec, dne 13. 4. 1995
in Ob~inski svet ob~ine Kozje, dne 26. 4. 1995 sprejel

Na podlagi 39. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, {t. 26/90) in 21. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/94), je Ob~inski svet
ob~ine Tr‘i~ sprejel na 4. seji dne 23. 3. 1995

ODLOK
o zaklju~nem ra~unu prora~una ob~ine [marje pri
Jel{ah za leto 1994
1. ~len
Sprejme se zaklju~ni ra~un o izvr{itvi prora~una Ob~ine [marje pri Jel{ah za leto 1994, katerega sestavni del je
zaklju~ni ra~un rezervnega sklada.
2. ~len
SIT
Zaklju~ni ra~un prora~una izkazuje:
– prihodke
1.604,390.073,54
– odhodke
1.609,209.032,24
– prese‘ek odhodkov
4,818.958,70
3. ~len
Zaklju~ni ra~un rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke
20,433.329,20
– odhodke
17,743.819,80
– prese‘ek
2,689.509,40

ODLOK
o sprejetju zazidalnega na~rta -26 S3 – Seni~no –
”Podovnca”
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Sprejme se zazidalni na~rt za obmo~je Seni~no -26 S3
“Podovnca”, ki ga je izdelal “ARHIS projektivno podjetje
d.o.o. Tr`i~” (vodja projekta Niko Aha~i~, dipl. in`. arh.),
pod {t. 94/2-11 v juliju 1994.
2. ~len
Ureditveno obmo~je Seni~no -26 S3 “Podovnca” le`i
ju`no od vasi Seni~no, na desni strani ceste Golnik – Tr`i~.
Zemlji{~e je v naravi prete`no gozd, deloma naravni, deloma
pa umetno nasajeni. Le manj{i del zemlji{~a v severnem delu
je travnik.
Obmo~je obsega naslednja zemlji{~a: k.o. Seni~no parc.
{t.: 303/1, 304/2, 303/2, 303/14, 304/1, 303/7, 303/3, 303/8,
303/13, 303/11, 303/12, 303/4, 303/5, 303/6, 303/9, 305,
306, 310/1, 309/1, 309/2, 319/2, 320/2.

4. ~len
Prese‘ek odhodkov po zaklju~nem ra~unu prora~una v
znesku 4,818.958,70 SIT se prenese v naslednje leto.

II. FUNKCIJA UREDITVENEGA OBMO^JA
IN POGOJI ZA IZRABO

5. ~len
Prese‘ek prihodkov po zaklju~nem ra~unu rezervnega
sklada v znesku 2,689.509,40 SIT se prenese v naslednje
leto.

3. ~len
Ureditveno obmo~je Seni~no -26 S3 “Podovnca” je namenjeno stanovanjem, dopolnilni dejavnosti pa le izjemoma
v okviru najstro`je omejitve hrupa v stanovanjskem naselju.

6. ~len
Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una za leto 1994
je sestavni del tega zaklju~nega ra~una.

4. ~len
Ureditveno obmo~je Seni~no -26 S3 “Podovnca” obsega naslednje ureditve:
– tri obstoje~e objekte na obmo~ju zazidalnega na~rta,
ki so ozna~eni kot objekti 1, 2 in 3,
– izgradnjo 18 novih stanovanjskih objektov,
– izgradnjo dveh dovoznih cest,
– izgradnjo poti po naselju z obra~ali{~em in parkiri{~em ob vhodu v naselje,
– izgradnjo potrebnih komunalnih naprav,
– ureditev skupnih zelenih povr{in in ureditev individualnih zelenih povr{in.

7. ~len
Ta odlok za~ne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 061-1/95
[marje pri Jel{ah, dne 26. aprila 1995.
Predsedniki
ob~inskih svetov
Ob~ine [marje pri Jel{ah
Habjan Vincencij l. r.

Ob~ine Roga{ka Slatina
Krivec Anton l. r.

Ob~ine Pod~etrtek
Stadler Marko l. r.

Ob~ine Kozje
za Zako{ek Miha l. r.

Ob~ine Rogatec
Ro{kar Anton l. r.

III. POGOJI URBANISTI^NEGA OBLIKOVANJA,
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN
DOVOLJENE TOLERANCE
5. ~len
Parcele individualnih stanovanjskih objektov imajo povr{ino od 575 do 1100 m, povr{ino parcel v najve~ji meri
pogojuje konfiguracija terena, ki je mestoma zelo strm.
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6. ~len
Predvidena sta dva osnovna tipa stanovanjskih objektov;
– Tip “A” je individualna stanovanjska hi{a, pritli~na,
podkletena in z izkori{~enim podstre{jem, gara`a pa je v
podalj{ku strehe v pritli~ju,
– Tip “B” je prav tako individualna stanovanjska hi{a,
le da je ob vhodni strani hi{e klet v nivoju urejenega terena in
ima zato gara`o v kleti.
7. ~len
Vsi stanovanjski objekti imajo dolo~ene skupne elemente, ki so prikazani na grafi~nem listu {t. 5 – to so:
– tloris objekta v razmerju stranic ~im bli‘je 2 : 3,
– naklon stre{ine 38,
– kritina – Bramac temno rjave barve,
– obvezni so ~opi na strehi,
– tip fr~ade (razviden na grafi~nem listu {t. 5),
– obdelava fasade (omet bele barve),
– ter vsi elementi, ki so dolo~eni v PUP za obmo~je
ob~ine Tr‘i~.
Tlorisne dimenzije objektov lahko od predvidene dimenzije odstopajo max. ± 2 m, ~e to dopu{~a velikost parcele
(min. odmik od meje je 4 m, odmiki od komunalnih naprav
ipd.). Ve~ja odstopanja od predvidenih dimenzij je potrebno
re{evati z lokacijsko dokumentacijo, vendar morajo obvezni
skupni elementi objektov biti upo{tevani tudi tam.
8. ~len
Teren parcel stanovanjskih objektov je ve~inoma v bregu in je lahko oblikovan izklju~no v terasah in z bre‘inami.
Prepovedana je gradnja opornih zidov.
9. ~len
Oblikovanje javnih povr{in, cest in poti je razvidno iz
lista {t. 7.
IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
10. ~len
Za novo naselje ki ga obravnava zazidalni na~rt Seni~no- 26 S3 “Podovnca” sta predvideni dve dostopni cesti z
regionalne ceste Tr`i~–Golnik, na zahodni strani obmo~ja in
na ju`ni strani. Obe dostopni cesti sta sicer `e obstoje~i, ki pa
ju bo potrebno rekonstruirati in raz{iriti na {irino 5 m. Ob
vhodu v novo naselje z zahodne strani je predvideno parkiri{~e, kar vse je razvidno iz grafi~nega lista {t. 7. Prav tako tudi
poti in ceste v notranjosti naselja.
11. ~len
Objekti bodo ogrevani individualno s pe~mi na trda
goriva ali na lahko kurilno olje.
Potrebno je izkoristiti vse mo‘nosti za pasivno in aktivno izrabo son~ne energije, saj obravnavano obmo~je le‘i na
izredno ugodnem obmo~ju glede izrabe son~ne energije.
12. ~len
Elektrika
Za napajanje novega naselja je predvidena nova TP, ki
bo locirana ob vhodu v naselje z zahodne dostopne ceste.
Visokonapetostni daljnovod bo priklju~en na 20 KV daljnovod, ki napaja obstoje~o TP Seni~no, in poteka 200 m zahodno od predvidene TP. Vsi nizkonapetostni kabli bodo polo‘eni v zemljo.
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Javna razsvetljava
Javna razsvetljava bo napajana iz pri‘igali{~a v novi
transformatorski postaji. Lokalne poti bodo razsvetljene s
svetilkami na kandelabrih vi{ine 4 m.
13. ~len
Telefonija
Krajevna telefonska mre‘a je predvidena z zemeljskimi
kabli, ki se zaklju~ijo v tipskih podometnih omaricah na
objektih.
Za dovodni kabel (predvidoma 50-parni), sta predvideni
dve varianti:
– 1. varianta iz smeri Tr‘i~a,
– 2. varianta iz smeri Gori~,
za obe varianti pa je potek trase predviden na desni
strani ceste Golnik–Tr‘i~ in potem ob vzhodni dostopni cesti
v samo naselje.
14. ~len
Vodovod
Za novo naselje je potrebno izdelati projekt zunanjega
vodovoda s posameznimi odcepi do posameznih objektov in
zunanjo hidrantno mre‘o.
Za novo naselje bo potrebno zgraditi nov vodovod, ki
bo do novega naselja speljan iz smeri vasi Seni~no. Nov
vodovod z novim zajetjem in novim rezervoarjem bo zgrajen
v okviru rekonstrukcije, oziroma gradnje novega vodovoda
za potrebe obstoje~ega naselja Seni~no in bli‘njih vasi. Novo
vodovodno zajetje je predpogoj za gradnjo novega naselja.
15. ~len
Kanalizacija
Osnovna kanalizacija v novem naselju bo sestavljena iz
dveh krakov, kanala “K”1 in kanala “K”2, ki bosta speljana v
novo kanalizacijo, ki bo speljana iz vasi Seni~no do ju`nega
dela obravnavanega obmo~ja, kjer je predvidena ~istilna naprava za naselje Seni~no z gravitacijskim obmo~jem.
Kolikor ne bo gradnja ~istilne naprave usklajena z obstoje~im naseljem, je potrebno najprej zgraditi ~istilno napravo samo za novo naselje.
Meteorno vodo z utrjenih povr{in se spelje preko lovilca olj v bli‘nji potok, prav tako vodo s stre{in.
16. ~len
Poteki napeljav komunalnih naprav in cest so razvidni
iz grafi~nih listov {t. 5, 6 in 7.
Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omre‘ja
so za zagotovitev optimalnih re{itev dopustne smiselne in
utemeljene tolerance v poteku tras in njih dimenziranju, ki so
potrebne zaradi toleranc gabaritov objektov, konfiguracije
terena, etapnosti gradnje ali ekonomskih razlogov.
V. ETAPNOST IZVAJANJA PROJEKTA
17. ~len
Ureditveno obmo~je Seni~no – S3 ni razdeljeno na posamezne faze izgradnje.
Pred izgradnjo stanovanjskih objektov je potrebno zgraditi pripadajo~o infrastrukturo, kar velja zlasti za vodovod z
novim zajetjem in rezervoarjem, kanalizacijo s ~istilno napravo, regulacijo spodnjega dela potoka na vzhodni strani
meje naselja in pove~anim prepustom pod cesto Tr‘i~ –
Golnik, nekoliko manj pa za dostopne ceste in poti v samem
naselju, saj potekajo ve~inoma po obstoje~ih poljskih in gozdnih poteh.
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VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NA^RTA
18. ~len
Pri izgradnji stanovanjskih objektov v zazidalnem kompleksu Seni~no – 26 S3 “Podovnca” je zlasti obvezno upo{tevati skupne elemente objektov, ki so prikazani tako v tekstualnem, kot v grafi~nem delu zazidalnega na~rta.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja morata biti
zgrajena vodovod in kanalizacija.
Pred pridobitvijo uporabnega, oziroma vselitvenega dovoljenja pa mora biti v celoti zgrajena vsa infrastruktura.
Gradnjo objektov in komunalnih naprav je potrebno
izvajati to~no po projektih in pod strogim nadzorom.
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III
Sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 466-177/94-10
Trebnje, dne 7. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Trebnje
Peter Pavlin, dr. med. l. r.

VII. KON^NE DOLO^BE
1516.
19. ~len
Zazidalni na~rt je stalno na vpogled ob~anom in zainteresiranim organizacijam pri pristojni slu‘bi Ob~ine Tr‘i~ in
pristojnem upravnem organu Upravne enote Tr‘i~.
20. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
in{pekcijske slu‘be.
21. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
[t. 325-01/94-03
Tr‘i~, dne 23. marca 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Tr‘i~
Peter Smuk, dipl. in‘. l.r.

Na podlagi 37.a in 37.b ~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) je
Ob~inski svet ob~ine Trebnje na 4. seji dne 7. 4. 1995 sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata
I
Iz razlogov, navedenih v 37.a in v 37.b ~lenu zakona o
lokalni samoupravi, preneha mandat naslednjima ~lanoma
Ob~inskega sveta ob~ine Trebnje:
1. Cirilu Metodu PUNGARTNIKU
2. Milanu RMANU.
II
Sklep za~ne veljati naslednji dan po sprejetju.
[t. 008-2/94-10
Trebnje, dne 7. aprila 1995.

TREBNJE
1515.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

Na podlagi 12. ~lena zakona o cestah (Uradni list SRS,
{t. 2/82) in na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/95 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95), je Ob~inski svet ob~ine Trebnje, na seji dne 7. aprila 1995 sprejel

1517.

SKLEP
o ukinitvi zemlji{~ v splo{ni rabi

POTRDILO
o izvolitvi

I
S tem sklepom se ukine status zemlji{~a v splo{ni rabi:
– del parc. {t. 1157 – pot v izmeri ca. 160 m², vpisana
pod k.o. ^e{njevek;
– del parc. {t. 2797 – pot v izmeri ca. 270 m², vpisana
pod k.o. Kne‘ja vas.

1. na volitvah ~lanov ob~inskega sveta 4. 12. 1994, je v
3. VE, lista LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
dobila 2 mandata;
2. Cirilu Metodu Pungartniku, ki je bil izvoljen za svetnika v Ob~inski svet ob~ine Trebnje, na listi Liberalne demokracije Slovenije, je prenehal mandat v svetu ob~ine, ker
opravlja funkcijo ‘upana (drugi odstavek 37.a ~lena zakona o
lokalnih volitvah);
3. naslednji kandidat iz liste Liberalne demokracije Slovenije, ki je dal soglasje, da bo opravljal funkcijo svetnika, je
Rafael Krevs (18. ~len zakona o lokalnih volitvah);

II
Parcele, navedene v I. to~ki tega sklepa prenehajo imeti
zna~aj zemlji{~ v splo{ni rabi in postanejo dru‘bena lastnina
v upravljanju Ob~ine Trebnje.
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4. ob~inska volilna komisija ugotavlja, da je v Ob~inski
svet ob~ine Trebnje izvoljen Rafael Krevs, roj. 4. 9. 1943,
stan. Dol. Ponikve 20.
Trebnje, dne 24. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inske volilne komisije
Bogomir Kovi~ l. r.

1518.
POTRDILO
o izvolitvi
1. na volitvah ~lanov Ob~inskega sveta ob~ine Trebnje,
dne 4. 12. 1994, je lista SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA dobila v 3. VE 3 mandate;
2. Milanu Rmanu, ki je bil izvoljen za svetnika v Ob~inski svet ob~ine Trebnje, na listi SLS – Slovenske ljudske
stranke, je prenehal mandat v svetu ob~ine, ker opravlja
funkcijo v. d. na~elnika Upravne enote Trebnje (tretji
odstavek 37.a ~lena zakona o lokalnih volitvah);
3. naslednji kandidat iz liste SLS – Slovenska ljudska
stranka je Anton Zaletel, ki je dal soglasje, da bo opravljal
funkcijo ~lana ob~inskega sveta;
4. ob~inska volilna komisija ugotavlja, da je v Ob~inski
svet Ob~ine Trebnje izvoljen Anton Zaletel, roj. 11. 5. 1949,
stan. Blato 23.
Trebnje, dne 24. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inske volilne komisije
Bogomir Kovi~ l. r.

ZRE^E
1519.
Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a
Republike Slovenije, {t. U-I- 13/94-95, 45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije, {t. U-I-144/94-18, odlo~ba Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije, {t. U-I-183/94
in Uradni list RS, {t. 57/94 ter 14/95) je Ob~inski svet ob~ine
Zre~e na 5. redni seji dne 25. aprila 1995 sprejel
STATUT
Ob~ine Zre~e
1. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
Obmo~je Ob~ine Zre~e obsega obmo~ja naslednjih naselij:
– Bezovje nad Zre~ami, Boharina, Bukovlje pri Stranicah, ^re{nova, Dobrovlje, Gorenje pri Zre~ah, Gra~i~, Koro{ka vas, Kri‘evec, Lo{ka gora, Osredek, Pade{ki vrh, Pla-
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nina na Pohorju, Radana vas, Resnik, Rogla, Skomarje – del,
Stranice, Zlakova, Zre~e.
Obmo~je ob~ine je dolo~eno z zakonom.
Ob~ina Zre~e je turisti~na ob~ina.
2. ~len
Ob~ina varuje koristi svojih ob~anov. 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.
3. ~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.
4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.
5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ Ob~ine Zre~e je v Zre~ah, Cesta na Roglo 13/b. Ob~ina ima svoj grb, zastavo, ‘ig
in pe~at. Obliko, velikost in na~in uporabe grba in zastave
dolo~a poseben odlok.
@ig in pe~at sta okrogle oblike in vsebujeta ozna~bo –
grb in ime ob~ine.
6. ~len
Ob~ina lahko podeljuje ob~anom in drugim fizi~nim ter
pravnim osebam naziv ~astnega ob~ana, nagrade in druga
priznanja v skladu z odlokom, ki ga sprejme ob~inski svet.
7. ~len
Ob~ina Zre~e ima svoj praznik. Praznik ob~ine se dolo~i z odlokom.
8. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
krajani naselja, dela naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo krajevno skupnost.
Na obmo~ju Ob~ine Zre~e delujejo krajevne skupnosti
Zre~e, Gorenje, Resnik, Skomarje, Stranice, in Dobrava –
Gabrovlje za naselje Dobrovlje.
Krajevne skupnosti se lahko oblikujejo ali preoblikujejo
na podlagi poprej{nje odlo~itve na referendumu z ve~ino
glasov tistih, ki so se udele‘ili referenduma. Referendum je
veljaven, ~e se ga je udele‘ila ve~ina volivcev iz posameznih
obmo~ij, za katerega se oblikuje krajevna skupnost.
Dvoje ali ve~ krajevnih skupnosti se lahko zdru‘i v eno
krajevno skupnost, ~e se na referendumu izre~e za zdru‘itev
v vsaki krajevni skupnosti ve~ina volivcev.
Naselje ali del naselja se lahko izlo~i iz krajevne skupnosti in priklju~i drugi krajevni skupnosti, ~e se za to odlo~ijo prebivalci dela krajevne skupnosti, ki se ‘eli izlo~iti in
prebivalci krajevne skupnosti, h kateri se ta del krajevne
skupnosti ‘eli priklju~iti. Odlo~itev se sprejema na referendumu z ve~ino volivcev, ki so se udele‘ili referenduma.
9. ~len
Krajevne skupnosti in njihova obmo~ja dolo~i ob~inski
svet z odlokom.
10. ~len
Krajevna skupnost je pravna oseba.
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S svojim premo‘enjem upravlja in razpolaga v soglasju
z ob~inskim svetom in ‘upanom.
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese dolo~ene zadeve
iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevnim skupnostim.
Za ta namen dolo~i tudi ustrezna sredstva.
11. ~len
Ob~ina Zre~e se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina Zre~e sodeluje z drugimi ob~inami za opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti in solidarnosti.
2. NALOGE OB^INE
12. ~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;
– predpisuje lokalne davke;
– 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;
– 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~i organizacijo in na~in dela v vojni;
– sprejema na~rt varstva pred po‘arom lokalne skupnosti;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. Pospe{uje:
– kmetijsko osnovno in dopolnilno dejavnost ter veterinarsko slu‘bo
– 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 dejavnost
za prepre~evanje in bla‘itev posledic naravnih in drugih nesre~;
– razvoj po‘arne varnosti in gasilstva.
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 ob~inske in lokalne javne ceste in
javne poti;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no
dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene in mlade dru‘ine;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, odborov in komisij ter ob~inske uprave;
– zagotavlja pogoje za izvajanje dejavnosti na podro~ju
osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture,
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{porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega
varstva in drugih dejavnosti;
– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, javno razsvetljavo, kmetijstvo in veterino, druge dejavnosti);
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be;
– gradi javna zakloni{~a na obmo~jih, kjer je obvezna
graditev zakloni{~;
– zagotavlja sredstva za zagotavljanje po‘arnega varstva in gasilstva.
5. Vzdr‘uje:
– ob~inske in 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;
– razvija dejavnost za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami.
7. Zagotavlja in organizira:
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih in drugih
nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov.
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.
13. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– volitve predstavnikov loklanih interesov v Dr‘avni
svet;
– ob~insko upravno nadzorstvo;
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov;
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev;
– evidenco zemlji{~ in drugega premo‘enja v lasti ob~ine;
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine;
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~;
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora;
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj;
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;
– 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;
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo;
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje ter alarmiranje;
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine;
– ukrepe za za{~ito okolja, gozdov in lovstva;
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine;
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– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma;
– vzdr‘evanje gozdnih cest;
– predpisovanje prometne ureditve;
– urejanje lokalnega prometa;
– urejanje lokalnega potni{kega pometa;
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu;
– mrli{ko ogledno slu‘bo;
– izdelavo in usklajevanje na~rtov za{~ite in re{evanja;
– pridobivanje in evidentiranje statisti~nih in eviden~nih podatkov;
– zagotavljanje delovanja urada pristojnega za sklepanje zakonske zveze.
14. ~len
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,
– po‘arni davek,
– 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.
3. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be
15. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor.
Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija, komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja in statutarno
pravna komisija.
Ob~ina ima tudi poveljnika in {tab civilne za{~ite ob~ine oziroma krajevnih skupnosti.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
16. ~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 organov ob~ine.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
17. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.
2. Ob~inski svet
18. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini in
{teje 16 ~lanov.
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s 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 ~lanov ob~inskega sveta se ob~ina lahko
razdeli na volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
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19. ~len
^lani ob~inskega sveta ne morejo biti ‘upan, pod‘upan,
~lani nadzornega odbora ter delavci ob~inske uprave in drugi
javni uslu‘benci v ob~ini.
Funkcija ~lana ob~inskega 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 primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.
20. ~len
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– imenuje ob~inske odbore in komisije ter voli in razre{uje njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilno komisijo za ob~inske volitve,
– imenuje sekretarja sveta,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo odborov in komisij, ‘upana in pod‘upana in ob~inske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave ter nadzoruje delovanje ob~inskih
javnih slu‘b,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij za opravljanje gospodarskih javnih
slu‘b,
– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s podro~ja
dru‘benih javnih slu‘b,
– izvr{uje ustanoviteljske pravice prej{nje ob~ine glede
zavodov v skladu z zakonom o zavodih, ~e zakon ne dolo~a
druga~e,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,
– 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,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon, ta statut
in na njegovi podlagi izdani predpisi.
21. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju na~elnika
upravne enote.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pristojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o
teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
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22. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta in jo vodi do izvolitve novega predsednika
ob~inskega sveta.
23. ~len
Ob~inski svet izmed ~lanov izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta nadome{~a predsednika in pomaga
predsedniku pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu
opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
Ob~inski svet ima sekretarja, ki opravlja strokovne naloge v zvezi s pripravo sej in delovanjem sveta. Sekretar
opravlja tudi naloge za potrebe ob~inskega urada. Pri opravljanju njegovih nalog mora sekretarju sveta pomagati ob~inska uprava.
24. ~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.
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.
25. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izklju~i.
Predstavniki ob~inskih odborov in komisij so se na zahtevo ob~inskega sveta ali ‘upana dol‘ni udele‘iti seje ob~inskega sveta in odgovarjati na postavljena vpra{anja.
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 navzo~ih
~lanov, razen ~e zakon ali ta statut ne dolo~ata druga~e.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj
~etrtina ~lanov sveta.
27. ~len
Podrobnej{i na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja
do drugih ob~inskih organov ureja poslovnik o delu ob~inskega sveta.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
3. Komisije in odbori ob~inskega sveta
28. ~len
Ob~inski svet imenuje na predlog ‘upana po predhodni
uskladitvi s politi~nimi strankami komisije in odbore ter
druga stalna ali za~asna delovna telesa kot posvetovalne
organe za prou~evanje dolo~enih zadev ter pripravo predlogov aktov in drugih strokovnih gradiv iz ob~inske pristojnosti ter dajanje mnenj in predlogov.
Komisija ali odbor lahko opravlja tudi druge zadeve,
katere ji poveri ob~inski svet ali ‘upan, vendar na~eloma
nima izvr{ilnih pooblastil.
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29. ~len
Pristojnosti, delovno podro~je in na~in imenovanja komisij ter odborov se dolo~i z odlokom ob~inskega sveta.
4. Nadzorni odbor
30. ~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. Organi ob~ine in vsi uporabniki prora~unskih sredstev so nadzornemu odboru dol‘ni sproti poro~ati o delu.
31. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov, z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta. Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja na podlagi predloga najmanj ~etrtine
~lanov ob~inskega sveta, ‘upana, zainteresiranih organizacij
v ob~ini in ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
5. @upan
32. ~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 izmed ob~anov.
33. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta in ob~inskih odborov in komisij,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre~ami ter imenuje poveljnika civilne za{~ite ob~ine, krajevne poveljnike in {tabe civilne za{~ite,
– skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una in je zanj
odgovoren, predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un
ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una,
– skrbi za upravljanje z ob~inskim premo‘enjem,
– ima splo{no pooblastilo za odlo~anje o pridobitvi ali
odtujitvi premi~nin v lasti ob~ine, katerih posami~na vrednost v okviru enega posla ali skupna vrednost dolo~i z vsakoletnim prora~unom,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte iz pristojnosti ob~inskega sveta,
– imenuje tajnika ob~inske uprave,
– dolo~i sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi,
– imenuje poveljnika in {tabe civilne za{~ite ob~ine in
krajevnih skupnosti ter poverjenike za civilno za{~ito,
– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja,
– ugotavlja in razgla{a stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju na obmo~ju ob~ine,
– sprejme akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~inski
svet ne more sestati,
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– predlaga za obrambo razporeditev delavcev oziroma
dr‘avljanov na delovno dol‘nost v civilni za{~iti ter uresni~evanje materialne dol‘nosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
Ob~inski svet lahko na ‘upana prenese dolo~ene naloge
in pristojnosti ob~inskega sveta.
34. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob~inskega sveta ali ob~inskega odbora. ^e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje take odlo~itve na seji ob~inskega
sveta oziroma ob~inskega odbora.
^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 zakonom in ustavo.
^e se odlo~itev sveta oziroma odbora nana{a na zadevo,
ki je bila z zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
odlo~itve.
35. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta,
ob~inskih odborov in komisij in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje ter predlagati obravnavanje
dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta.
Seje nadzornega odbora se udele‘i le na njegovo povabilo.
36. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti. @upan lahko
pooblasti pod‘upana za opravljanje posami~nih nalog iz njegove pristojnosti.
4. ORGANI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
37. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni
skupnosti vsaka {tiri leta.
38. ~len
Svet krajevne skupnosti odlo~a o zadevah v okviru svojih in ostalih nalog in pristojnosti, ki mu jih poveri ob~inski
svet.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet uredi na~in svojega dela s statutom. Soglasje k
statutu da ob~inski svet in ‘upan.
39. ~len
Svet izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
Svet lahko imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge
po nalogu predsednika.
40. ~len
Svet krajevne skupnosti daje mnenje ob~inskemu svetu,
odborom in komisijam, 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.
5. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV
41. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
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42. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino, za eno ali
ve~ krajevnih skupnosti ali naselje.
43. ~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.
44. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti ali naselju:
– razpravlja o problematiki v svoji krajevni skupnosti
oziroma naselju,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje krajevne skupnosti oziroma naselja,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
45. ~len
Zbor ob~anov 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 pa tudi na
pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.
46. ~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.
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 volivcev, ki so glasovali.
47. ~len
Kadar je za dolo~eno krajevno skupnost razpisan referendum o uvedbi samoprispevka, je odlo~itev na referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali,
pod pogojem, da se je tudi volitev udele‘ila ve~ina vseh
volivcev, ki so za to obmo~je vpisani v volilne imenike.
48. ~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.
49. ~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.
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Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 46. in 47. ~lena tega statuta.
50. ~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.
6. OB^INSKA UPRAVA
1. Organiziranost ob~inske uprave
51. ~len
Ob~inska uprava opravlja upravne in strokovne naloge
za obmo~je celotne ob~ine. Posamezne upravne in strokovne
naloge opravljajo:
tajnik, sekretar ob~inskega sveta, vi{ji upravni, upravni
in strokovno tehni~ni delavci, ki jih imenuje ‘upan v skladu s
sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravni. Sistemizacijo delovnih mest dolo~i ‘upan.
Podrobnej{o organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave ter pravice in obveznosti delavcev, zaposlenih v ob~inski upravi ureja odlok, ki ga na predlog ‘upana sprejme
ob~inski svet.
52. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren ob~inskemu svetu.
53. ~len
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob~inske uprave.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje posameznih aktov iz pristojnosti ob~inske uprave.
Za svoje delo je tajnik odgovoren ‘upanu.
54. ~len
Delavci, zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do
pla~e, ki jo v skladu z zakonom in drugimi predpisi dolo~i
‘upan.
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Osebe iz prej{jega 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.
56. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti dolo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih, dolo~enih z zakonom.
57. ~len
Za dosledno izvajanje dolo~b zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov s tega podro~ja je odgovoren tajnik ob~ine.
58. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, 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
Pri vodenju postopka oziroma pri odlo~anju o posameznih upravnih zadevah so lahko osebe, ki so sicer poobla{~ene
za ta dejanja izlo~ene.
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika in drugih uradnih oseb odlo~a ‘upan.
3. Nadzor na zakonitostjo dela uprave
60. ~len
Nadzor nad zakonitostjo splo{nih in posami~nih aktov,
ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski
svet, in poobla{~eni delavci ob~inske uprave, nadzorujejo
pristojna ministrstva.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela, lahko pa predpi{ejo
tudi organizacijo slu‘b za izvajanje teh nalog in pogoje za
opravljanje nalog na teh delovnih mestih.
61. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave na pomanjkljivosti, ki se ka‘ejo pri
delu organov ob~ine, ~e je ravnanje teh organov v nasprotju z
zakoni, statutom in drugimi zakonskimi predpisi.

2. Naloge ob~inske uprave

7. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan v skladu s
svojimi pristojnostmi. Ob~inska uprava izvr{uje tudi zakone
in druge predpise dr‘ave, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

62. ~len
Ob~ina Zre~e zagotavlja lokalne 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 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
– organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.

55. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik, ki lahko za vodenje postopka in odlo~anje v upravnih
stvareh ali za opravljanje posameznih dejanj v postopku pooblasti drugega delavca uprave, ki izpolnjuje zakonske pogoje
za vodenje upravnega postopka.
Delavec, ki odlo~a o upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti mora imeti visoko ali vi{jo 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.

63. ~len
Ob~ina Zre~e skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
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– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.
64. ~len
Izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov lahko ob~ina
zagotavlja:
– neposredno v okviru ob~inske uprave oziroma ob~inskih slu‘b,
– z ustanavljanjem javnega podjetja in javnih gospodarskih zavodov,
– s podeljevanjem koncesij in oblikovanjem re‘ijskih
obratov v okviru ob~inske uprave.
65. ~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.
8. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
66. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne 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 odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin.
67. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
68. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
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~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
69. ~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.
70. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
71. ~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
ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
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72. ~len
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 0,5%
prihodka. 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 1,5% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
73. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci:
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 ob~inski svet na predlog ‘upana.
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.
74. ~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.
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 prora~un.
Zaklju~ni ra~un prora~un se predlo‘i ob~inskemu svetu
do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
75. ~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.
76. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
77. ~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~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
78. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
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– 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.
79. ~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,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi 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.
80. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
81. ~len
Finan~no poslovanje opravlja uprava.
9. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
82. ~len
Ob~inski svet sprejema:
– statut ob~ine in poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– zaklju~ni ra~un in prora~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike in
– navodila.
83. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme
ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
84. ~len
Z odlokom ureja ob~ina 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.
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Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje, ki se ‘elijo dose~i ter oceno finan~nih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.
87. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na
sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
88. ~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. V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja
o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka kot tudi o finan~nih in
drugih posledicah sprejetja odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu v 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. Posebej ~lani sveta glasujejo {e o naslovu odloka in o predlogu
odloka v celoti.
89. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predsedniku ob~inskega sveta posredovan v tak{nem roku, da ga bo ta lahko predlo‘il ~lanom
ob~inskega sveta najmanj dva dni pred dnem, dolo~enim za
sejo ob~inskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.
Na sami seji sveta lahko predlaga amandma vsak ~lan
ob~inskega sveta in ‘upan.
90. ~len
Na obrazlo‘en predlog predlagatelja ali ~e na prvi obravnavi na osnutek odloka ni nobenih pripomb, se ob~inski svet
lahko odlo~i, da sprejme odlok po enostopenjskem (hitrem)
postopku.
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.
91. ~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 najmanj polovica ~lanov, glasuje najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov.
92. ~len
Z odredbo uredi ob~ina dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

85. ~len
Odlok lahko predlaga v sprejem ‘upan, vsak ~lan ob~inskega sveta, komisije ali odbori ali najmanj pet odstotkov
volivcev v ob~ini. Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.

93. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

86. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.

94. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
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95. ~len
O predlogih aktov, navedenih v 91. do 93. ~lena tega
statuta razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.
96. ~len
Ob~inski svet sprejema tudi prostorske in druge plane
razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
S prora~unom ob~ine, ki se sprejme za prora~unsko
leto, ki se za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za
dr‘avni prora~un, se razporedijo vsi prihodki in izdatki za
posamezne namene financiranja javne porabe v ob~ini.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e je zanj glasovala ve~ina
~lanov ob~inskega sveta.
97. ~len
Statut, poslovnik, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in za~nejo veljati 15. dan
po objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.
2. Posami~ni akti ob~ine
98. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi. S temi akti
odlo~a ob~ina o zadevah iz lastne in prenesene pristojnosti
ter na podlagi javnih pooblastil.
99. ~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 posamezne akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~a zakon.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ‘upan.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
100. ~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, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.
10. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
101. ~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.
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104. ~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.
105. ~len
Ob~inski odbori in komisije so dol‘ni 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.
11. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE
106. ~len
Ob~ina Zre~e se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi
ob~inami v {ir{o lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
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. Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e se zanjo odlo~i ve~ina volivcev, ki so glasovali.
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.
107. ~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.
108. ~len
Ob~ina lahko zaradi zadovoljevanja dolo~enih potreb,
ki so {ir{ega pomena, sodeluje s sosednjimi ob~inami.
Ob~ine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesre~ami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
zdru‘ujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.
12. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

102. ~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.

109. ~len
Predpisi prej{nje Ob~ine Slovenske Konjice v delih, ki
se nana{ajo na lokalne zadeve Ob~ine Zre~e, se uporabljajo
kot ob~inski predpisi Ob~ine Zre~e. Kolikor niso v nasprotju
z zakonom ali tem statutom.

103. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni 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.

110. ~len
Dokler se ob~ine, ki so pravne naslednice Ob~ine Slovenske Konjice ne dogovorijo o izvr{evanju ustanoviteljskih
pravic do javnih zavodov in javnih podjetij, ustanovljenih na
obmo~ju biv{e ob~ine Slovenske Konjice, oziroma ob~ina ne
ustanovi svojega zavoda, izvr{ujejo ustanoviteljske pravice
organi ob~ine, v kateri je sede‘ javnega zavoda oziroma
javnega podjetja.
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111. ~len
Dosedanji organi krajevnih skupnosti opravljajo pristojnosti po tem statutu do izvedbe volitev v svete krajevnih
skupnosti, ki se opravijo najkasneje v enem letu po uveljavitvi statuta ob~ine.

To navodilo se uporablja za ravnanje z odpadki v objektih, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost, kakor tudi na
funkcionalnih povr{inah, ki tem objektom pripadajo.

112. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, imenovana na prvi seji ob~inskega sveta, nadaljuje po
sprejemu statuta ob~ine z delom kot stalna komisija ob~inskega sveta.
Dosedanja komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta, nadaljuje po sprejemu statuta ob~ine z delom kot statutarno pravna komisija.
Komisije in odbori, ki so bile z za~asnim statutarnim
aktom ob~ine ustanovljene kot delovna telesa, nadaljujejo po
sprejemu statuta ob~ine z nalogami in pristojnostmi ter v
sestavi, kot so bile imenovane na seji ob~inskega sveta.

II. VRSTE ODPADKOV

113. ~len
Postopek za sprejemanje sprememb in dopolnitev statuta je enak kot za sprejem statuta.
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo z dvotretjinsko ve~ino vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Predlog za spremembo ali dopolnitev lahko da vsak ~lan
sveta, ‘upan ali 10 % volilnih upravi~encev.
114. ~len
Ta statut je sprejet, ko ga z dvetretjinsko ve~ino vseh
~lanov sprejme ob~inski svet in za~ne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 061-3/95
Zre~e, dne 25. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Zre~e
Gorazd Koro{ec, dipl. ek. l. r.

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI
1520.
Na podlagi ~etrtega odstavka 99. ~lena zakona o upravi
(Uradni list RS, {t. 67/94) in v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni
list SRS, {t. 20/86 in 4/89) izdajam

2. ~len
Odpadki, nastali pri zdravstveni dejavnosti, so:
1. vsa tkiva in organi, deli teles, zarodki, kri in druge
telesne teko~ine, trupla in ostanki laboratorijskih ‘ivali,
2. infektivni odpadki kot so materiali in predmeti, ki so
pri{li v stik z oku‘enimi osebami ali ‘ivalmi, kulture in pripomo~ki, uporabljeni pri laboratorijskem delu z infektivnimi
materiali; deli opreme, obla~ila, rokavice, brisa~e ter drug
higienski pribor, uporabljen pri dializi, odpadki bolnikov v
izolacijskih oddelkih ter vsi drugi materiali, ki lahko vsebujejo patogene klice v taki koli~ini, da bi lahko povzro~ile bolezen,
3. ostri predmeti, kot so injekcijske igle, lancete, igle za
{ivanje, rezila, ‘age, razbita steklovina in ostali podobni
predmeti,
4. farmacevtski odpadki kot so zdravila in drugi farmacevtski preparati, ki so raztreseni, razliti ali kako druga~e
po{kodovani, ki jim je potekel rok uporabe, ki so kontaminirani ali neuporabni iz drugih razlogov,
5. nevarni kemi~ni odpadki kot so neuporabne ali zavr‘ene trdne, teko~e ali plinaste kemikalije, ki se uporabljajo pri
medicinskih postopkih, eksperimentalnem delu, ~i{~enju in
dezinfekciji in jih delimo v naslednje skupine: strupene snovi,
korozivne snovi (kisline s pH pod 2 in lugi s pH nad 12), snovi
z visokim plameni{~em (nad 21oC in pod 50oC), reaktivne
kemikalije, ki so eksplozivne, ob~utljive na udarce, vodo, zrak
in genotoksi~ne snovi,
6. doze pod pritiskom, ki lahko eksplodirajo, ~e so izpostavljene vi{jim temperaturam ali mehanskim po{kodbam,
7. radioaktivni odpadki.
Komunalni odpadki ter ostali nenevarni odpadki, ki niso
nastali pri zdravstvenih postopkih in ne ogro‘ajo zdravja ljudi
ali okolja, se ne {tejejo za odpadke po tem navodilu.
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki ureja poseben predpis.

III. RAVNANJE Z ODPADKI

NAVODILO
o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju
zdravstvene dejavnosti

3. ~len
Ravnanje z odpadki obsega njihovo evidentiranje, zbiranje, embaliranje, uporabo embala‘e, njihov notranji transport
in za~asno skladi{~enje.

I. SPLO[NA DOLO^BA

4. ~len
Postopek evidentiranja odpadkov obsega opis odpadka
po vrsti, koli~ini, mestu in ~asu nastanka, njegovih lastnosti,
internem transportu, na~inu za~asnega shranjevanja ter specifi~nih zahtevah procesiranja. Evidenca se vodi na obrazcu 1,
ki je sestavni del tega navodila.
V postopku zbiranja, transportiranja in procesiranja
odpadkov se uporabljata obrazec 2 in 3, ki sta sestavni del
tega navodila.

1. ~len
To navodilo dolo~a vrste odpadkov, ki nastajajo pri
opravljanju zdravstvene dejavnosti v splo{nih in specialnih
bolni{nicah, klinikah, in{titutih, naravnih zdravili{~ih, zdravstvenih domovih, zdravstvenih postajah, zasebnih zdravstvenih ordinacijah (v nadaljnjem besedilu: izvajalcih zdravstvene dejavnosti) ter na~ine ravnanja s temi odpadki.
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5. ~len
Odpadki se zbirajo in lo~ujejo na mestu njihovega nastanka v embala‘i, ki je prilagojena njihovim lastnostim, koli~ini,
na~inom za~asnega shranjevanja ter procesiranja.
6. ~len
Odpadki se morajo obvezno shranjevati v embala‘o, ki
razpoznavno in nedvoumno ozna~uje vrsto odpadkov, ki so v
njej.
Embala‘a mora biti prilagojena fizikalno - kemijskim,
biolo{kim in drugim lastnostim odpadkov.
Embala‘a, kot so zabojniki, vre~e in posode mora biti
izdelana tako, da njihova odprtina omogo~a neovirano odlaganje odpadkov, hkrati pa prepre~uje njihovo izpadanje pri pakiranju, shranjevanju, prevozu in ostalih postopkih ravnanja.
Materiali, iz katerih je izdelana embala‘a, za odpadke
morajo biti neprepustni za ostre predmete, teko~ine, kemijsko
agresivne snovi in podobno.
Materiali ne smejo vsebovati snovi, ki bi pri procesiranju
odpadkov obremenjevali okolje.
Embala‘a za odpadke se sme uporabiti enkrat ali ve~krat, odvisno od vrste odpadkov, ki jih vsebuje.
Embala‘a za enkratno uporabo so zabojniki za ostre
odpadke, ki morajo biti neprodorni in neprepustni za ostre
predmete pri normalnih pogojih uporabe in narejeni tako, da
se neprepustno zapirajo, da je onemogo~eno iztresanje njihove vsebine pri prena{anju in prevozu. Zabojniki morajo biti iz
materialov, ki so primerni za se‘ig, ~e se bodo incinerirali
obenem z odpadki, ki jih vsebujejo. Opremljeni morajo biti z
napisi ali znaki o svoji vsebini in tehnologiji procesiranja.
Vre~e iz plasti~nih materialov za enkratno uporabo morajo
biti dovolj mo~ne, da so odporne proti po{kodbam. Volumen
mora biti prilagojen koli~ini nastajanja odpadkov. Vre~e iz
plasti~nih materialov za zbiranje morajo biti kompatibilne po
obliki in velikosti s stojalom ali nosilno posodo.
7. ~len
Za skladi{~enje odpadkov se uporabljajo vre~e iz plasti~nih materialov, debeline 55 mikronov pri nizki gostoti prepletanja vlaken oziroma 25 mikronov pri visoki gostoti prepletanja vlaken.
Papirnate vre~e ali {katle iz kartona morajo zagotavljati
varno skladi{~enje odpadkov do te‘e 30 kg in izpolnjevati
druge pogoje iz 6. ~lena tega navodila.
Embala‘a za ve~kratno uporabo so kovinski ali plasti~ni
zabojniki oziroma zabojniki narejeni iz drugih snovi, ki omogo~ajo mokro ~i{~enje in razku‘evanje.
Zabojniki morajo biti ozna~eni z napisi ali znaki o vrsti
odpadka, ki je shranjen v njih in vrsti procesiranja.
8. ~len
Zbrane odpadke se sme prena{ati ali preva‘ati samo v
embala‘i iz 6. ~lena tega navodila.
Za notranji transport odpadkov se sme uporabljati samo
v ta namen dolo~ena prevozna sredstva.
Prevozna sredstva morajo imeti gladke, neprepustne in
nepremo~jive povr{ine, ki se lahko ~istijo, razku‘ujejo in osu{ijo ter ne nudijo zavetja insektom in glodalcem. Prevozna
sredstva morajo biti zgrajena tako, da omogo~ajo lahko in
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varno nakladanje ter razkladanje odpadkov in onemogo~ajo
njihov raztres ali razlitje med prevozom.
^e prevoznih sredstev, dolo~enih za transport odpadkov,
za~asno ni na razpolago, prevoz odpadkov pa je nujen, se ta
lahko opravi z drugim vozilom za odpadke samo pod pogojem, da so odpadki iz 2. ~lena tega navodila lo~eni od nenevarnih odpadkov tako, da njihova kontaminacija ni mogo~a.
Dovoljenje za odvoz odpadkov z drugim vozilom izda
zdravstveni in{pektor.
9. ~len
Odpadke se po kon~anem evidentiranju, zbiranju in
embaliranju za~asno shranjuje v za to namenjenih prostorih.
Embala‘a z razli~nimi odpadki mora biti shranjena lo~eno ter name{~ena tako, da je izklju~ena mo‘nost njenih po{kodb ter raztresa ali izlitja odpadkov.
^e pride do raztresa ali izlitja odpadkov, se mora povr{ino ali prostor takoj, ko se to opazi, o~istiti in po potrebi
razku‘iti, odpadke pa ponovno embalirati.
Odpadki morajo biti v za~asnem skladi{~u shranjeni po
vrsti odpadka, ~asovnih rokih zbiranja in rokih odpo{iljanja v
nadaljnjo obdelavo. Odpadke je potrebno zlagati na podstavke, ki jih je mo‘no ~istiti z vodo in dezinfekcijskimi sredstvi.
Odpadke se sme za~asno shranjevati dokler dovoljujejo
to lastnosti posameznih vrst odpadkov.
V za~asnem skladi{~u je prepovedano skladi{~iti vse
druge snovi razen odpadkov.
Za~asno skladi{~e odpadkov mora biti lo~eno od drugih
prostorov in locirano tako, da je dostop vozil za prevoz odpadkov do njega neoviran.
Za~asno skladi{~e mora biti ozna~eno z dobro vidnim
napisom in oznako, ki prepoveduje vstop nepoklicanim osebam in opozarja na nevarnost.
Tla, stene in strop za~asnega skladi{~a morajo biti iz
materialov, ki se lahko ~istijo in razku‘ujejo.
Skladi{~e mora imeti glede na svojo velikost in koli~ino
za~asno skladi{~enih odpadkov potrebno prostornino zbiralnih (in revizijskih ja{kov), pokritih odto~nih kanalov ter prezra~evalne naprave s filtri oziroma regulacijo mikroklime.
10. ~len
Za notranji transport in za~asno skladi{~enje odpadkov
je odgovorna oseba, dolo~ena s splo{nim aktom izvajalca
zdravstvene dejavnosti.
Vsi delavci, ki prihajajo v neposreden stik z embaliranimi odpadki, morajo nositi osebna za{~itna sredstva in morajo
biti seznanjeni z nevarnostmi in postopki ravnanja, ~e pride do
po{kodbe embala‘e, napolnjene z odpadki, njihovega raztresa
ali razlitja.
Delavci morajo stalno nadzorovati ustreznost embala‘e
za odpadke.
11. ~len
Odpadke se lahko re‘e, melje, drobi, dezinficira in incinerira v namenskih napravah (tudi mobilnih), postavljenih
na funkcionalnih povr{inah objekta, kjer se izvaja zdravstvena
dejavnost.
Pogoje za obratovanje naprave dolo~i minister za zdravstvo.
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12. ~len
Odpadke iz mikrobiolo{kih laboratorijev zlasti kulture,
TBC oddelkov in oddelkov za bolezni za katere je potrebna
stroga izolacija, se na zahtevo epidemiolo{ke slu‘be obvezno
dezinficira v okviru funkcionalnih povr{in zdravstvenih ustanov.

Navedene pogoje je treba zagotoviti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, lahko pa tudi na deponiji komunalnih odpadkov.
Lokacijo dezinfekcijske naprave mora pred za~etkom
izvajanja dezinfekcije potrditi krajevno pristojni zdravstveni
in{pektor.

13. ~len
Citostatike in materiale kontaminirane z njimi, ki jih je
potrebno lo~eno zbirati, je obvezno procesirati z incineriranjem.

18. ~len
Program zbiranja dezinfekcije infektivnih odpadkov dolo~i minister za zdravstvo v sodelovanju z izvajalci zdravstvene dejavnosti.

IV. RAVNANJE Z INFEKTIVNIMI ODPADKI

V. NADZOR

14. ~len
Za ravnanje z infektivnimi odpadki se poleg tega navodila uporablja tudi odredba o ravnanju z infektivnimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, {t. 57/94).

19. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega navodila opravlja Zdravstveni in{pektorat Republike Slovenije, kontrolo dezinfekcije infektivnih odpadkov pa izvajajo podro~ni Zavodi za zdravstveno varstvo v skladu s posebnim programom.

15. ~len
Za zbiranje infektivnih odpadkov se uporabljajo posebne posode z volumnom 1,1 m³.

VI. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

16. ~len
Vre~e iz plasti~nih materialov za skladi{~enje infektivnih odpadkov, morajo imeti debelino najmanj 200 mikronov
pri nizki gostoti prepletanja vlaken ali 100 mikronov pri
visoki gostoti prepletanja vlaken.
17. ~len
Infektivni odpadki se morajo dezinficirati z mobilno
rezalno dezinfekcijsko napravo ZDA-M3.
Za delovanje dezinfekcijske naprave iz prej{njega odstavka tega ~lena, je treba zagotoviti ustrezno mo~ energije,
vodo, plato v velikosti ca. 10 × 5 m za postavitev naprave ter
odtok za odpadno vodo.

20. ~len
Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo ravnanje z odpadki uskladiti s tem navodilom v roku 15 dni od njegove
uveljavitve.
21. ~len
To navodilo za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 331-1/95
Ljubljana, dne 1. junija 1995.
Minister za zdravstvo
doc. dr. Bo‘idar Volj~ l. r.

OBRAZEC 1
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BANKA SLOVENIJE
1521.
Na podlagi tretjega odstavka 17. ~lena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, {t. 1/91-I in 71/93) in 23.
~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I)
izdaja guverner Banke Slovenije
NAVODILO
o spremembi in dopolnitvi navodila o na~inu
opravljanja pla~ilnega prometa s tujino
1. V navodilu o na~inu opravljanja pla~ilnega prometa s
tujino (Uradni list RS, {t. 32/94, 39/94 in 83/94) se v 2. to~ki
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Prilivna banka je banka, ki je prejela sredstva na svoj
ra~un v tujini ali banka, ki vodi ra~un nerezidenta, v breme
katerega je izvr{eno pla~ilo (v nadaljevanju prilivna banka).
Izpla~ilna banka je banka, ki bo obra~unala in izpla~ala priliv
komitentu, rezidentu ali nerezidentu (v nadaljevanju izpla~ilna banka).
2. Spremeni se 6. to~ka, tako da se glasi:
“Izpla~ilna banka mora po odobritvi ra~una 3100 oziroma 311 v skladu s 24. ~lenom zakona o deviznem poslovanju
izpla~ati tolarsko protivrednost. Banka je dol`na upravi~enca
pla~ila obvestiti o prejetem pla~ilu na dan prejema pravilnega naloga z obrazcem 743 – Obvestilo o pla~ilu iz tujine (v
nadaljnjem besedilu obrazec 743, ki je predpisan s tem navodilom in je njegov sestavni del), ki ga izdela v najmanj dveh
izvodih, od teh enega za upravi~enca pla~ila.
3. V 7. to~ki se za besedo “sporo~ilo” ~rta beseda “tuje”.
4. V 8. to~ki se v prvem odstavku besedilo spremeni
tako, da se glasi:
“Kadar je prilivna banka tudi izpla~ilna banka, knji`i:”
5. V 8. to~ki se dodajo novi drugi, tretji, ~etrti in peti
odstavek, ki se glasijo:
“V primeru, da prilivna banka ni tudi izpla~ilna banka,
mora isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan po prejemu obvestila obvestiti izpla~ilno banko o prejetem kritju.
Prenos sredstev na izpla~ilno banko je prilivna banka dol`na
opraviti na na~in in po postopku, ki je za upravi~enca pla~ila
najugodnej{i. Prilivna banka mora odobriti sredstva na ra~un
izpla~ilne banke z isto valuto, kot je bila odobrena sama.
Tako ravna prilivna banka v primeru, ko je prejela od
tuje banke kritje na ra~un, izpla~ilna banka pa pla~ilni nalog
in v primeru, ko je prilivna banka prejela od tuje banke
pla~ilni nalog, v katerem je kot izpla~ilna banka navedena
druga banka.
Prilivna banka knji‘i:
– v breme ra~una 3100
– v dobro ra~una 7000 ali 311.
Izpla~ilna banka knji‘i:
– v breme ra~una 311 ali 7000
– v dobro ra~una 2762.
Kadar izpla~ilna banka ni hkrati tudi prilivna banka,
mora zagotoviti statistiko obrazca 743 za Banko Slovenije
izpla~ilna banka.
Upravi~enec pla~ila lahko da izpla~ilni banki nalog za
prenos sredstev na drugo banko. V tem primeru prva banka
odobri ra~un druge banke na dan prejema naloga in knji‘i z
internim nalogom:
– v breme ra~una 2762
– v dobro ra~una 7000 ali 3110.”
6. V 41. to~ki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za sprejem pla~ila v tuji gotovini mora doma~a oseba
pridobiti predhodno dovoljenje Banke Slovenije.”
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7. V 44. to~ki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Banka lahko odpre ra~un 711 podizvajalcu, ki je dolo~en v osnovni pogodbi med nosilcem del in tujim naro~nikom. ^e v osnovni pogodbi podizvajalec ni dolo~en, lahko
banka odpre ra~un podizvajalcu le na podlagi predhodnega
soglasja Banke Slovenije.”
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
8. V 50. to~ki se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Za pla~ilo v tuji gotovini z ra~una mora izvajalec del
banki predlo`iti dovoljenje Banke Slovenije.”
9. V tretjem odstavku 53. to~ke se za besedo “v” ~rtajo
besede “tuji gotovini oziroma”.
10. V drugem odstavku 64. to~ke se ~rta zadnja vrstica:
“na na~in, predpisan v 29.–31. to~ki tega navodila.”
11. V drugem odstavku 85. to~ke se ~rta zadnji stavek:
“Po{tna banka mora v primeru, ko tuja fizi~na oseba naka`e v
tujino znesek preko 15.000 DEM tolarske protivrednosti,
poslati Banki Slovenije kopijo naloga.”
12. V 130. to~ki se v navodilu specifikacije prometa
obr. S ~rta v zadnjem odstavku besedilo v oklepaju: “(~e je
znesek ve~ji od protivrednosti 15.000 DEM, je poro~ilu potrebno prilo`iti kopije nalogov)”.
V obrazcu S se v spodnjem delu ~rta: “prilagajo kopije
nalogov, kjer so zneski ve~ji od protivrednosti 15.000 DEM:
ra~. 708 in 808 – dvignjena efektiva,
– polog na devizne ra~une.”
13. To navodilo za~ne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1995 dalje.
Ljubljana, dne 29. maja 1995.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

VSEBINA
DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
1365. Odlok o soglasju k programu dela Dru‘be za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1995
1366. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika,
dveh podpredsednikov in ~lanov odbora
1367. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora
1368. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
in pravosodje in o izvolitvi predsednika, podpredsednice in ~lanov odbora
1369. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in sestavi
Odbora Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za
spremljanje uresni~evanja Resolucije o izhodi{~ih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije in o
izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora
1370. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo in o
izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora
1371. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za nadzor prora~una
in drugih javnih financ in o izvolitvi predsednika,
podpredsednika in ~lanov odbora

Stran

2125

2125

2125

2125

2126

2126

2126

Stran 2220

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Stran

1372.–1463. Odloki o izvolitvi v sodni{ko funkcijo
2127–2144
1464. Odlok o razre{itvi vodje Okro‘nega dr‘avnega to‘ilstva v Ljubljani
2144
1465. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v
Ljubljani
2145
1466. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v
Logatcu – predstojnice organa
2145
1467. Odlok o razre{itvi namestnice javnega pravobranilca
Republike Slovenije
2145
1468. Odlok o razre{itvi namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije
2145
1469. Odlok o razre{itvi namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije
2145
1470. Odlok o soglasju k imenovanju {tirih ~lanov Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske ‘eleznice
2146
1471. Odlok o imenovanju Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republike Slovenije
2146
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
1472. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike Slovenije
2146
REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI
1473. Odredba o vrstah meril, za katere so obvezne odobritev tipa in overitve
1474. Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in na~inu
dela komisije za medicinsko etiko
1475. Zneski povra~il, nadomestil in drugih prejemkov za
zaposlene v dr‘avnih organih
1476. Sklep o regresu za letni dopust sodnikov
1477. Sklep o imenovanju sodnikov na sodni{ka mesta vi{jih sodnikov
1478. Datum nastopa poslovanja notarjev
1520. Navodilo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri
opravljanju zdravstvene dejavnosti

2146
2149
2150
2150
2151
2151
2213

BANKA SLOVENIJE
1521. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o na~inu opravljanja pla~ilnega prometa s tujino
2219
ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
1479. Statutarni sklep II Ob~ine Cerknica
1480. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
na obmo~ju Krajevne skupnosti [ebrelje (Cerkno)
1481. Poro~ilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka dne 14. 5. 1995 (Cerkno)
1482. Statut Ob~ine ^ren{ovci
1483. Odlok o prora~unu Ob~ine Dobrepolje za leto 1995
1484. Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Gornja Radgona za leto 1994
1485. Sklep o za~asnem financiranju prora~unskih potreb
(Gornja Radgona)
1486. Odlok o prora~unu Ob~ine Grosuplje za leto 1995
1487. Sklep o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Grosuplje in ‘iro ra~unov upravnih organov Ob~ine Grosuplje za leto 1994
1488. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti
na obmo~ju Ob~ine Hodo{-[alovci
1489. Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Se‘ana za leto 1994 in ostalih ra~unov Ob~ine Se‘ana
(Hrpelje-Kozina)
1490. Odlok o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini Idrija

2151
2152
2152
2153
2163
2165
2165
2166
2169
2172
2172
2173

[t. 30 – 2. VI. 1995

1491. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za
uporabo stavbnega zemlji{~a za leto 1995 (Ig)
1492. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru‘benega
plana Ob~ine Kamnik
1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ob~ine Kamnik
1494. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih slu‘bah
(Kr{ko)
1495. Odlok o za~asnem financiranju javne porabe Ob~ine
Kuzma do sprejetja prora~una za leto 1995
1496. Ugotovitev, da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Ljutomer pre{el na naslednjega kandidata z liste
SLS
1497. Ugotovitev, da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Ljutomer pre{el na naslednjega kandidata z liste
SKD
1498. Sklep o vrednosti to~ke za dolo~itev nadomestila za
uporabo stavbnega zemlji{~a v letu 1995 (Mozirje)
1499. Statut Ob~ine Pod~etrtek
1500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Srednjero~nega
plana Ob~ine Postojna za obdobje 1986–1990 ter
spremembah in dopolnitvah dolgoro~nega plana Ob~ine Postojna za obdobje 1986–2000
1501. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za obmo~ji S5 in P3 v Postojni
1502. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za
uporabo stavbnega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Postojna
1503. Ugotovitev, da je pravica do prevzema mandata ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Postojna pre{la na naslednjega kandidata z liste kandidatov Zdru‘ene liste
socialnih demokratov (Postojna)
1504. Sklep o uskladitvi vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a v letu 1995
(Rogatec)
1505. Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Slovenska Bistrica za leto 1994 (Slovenska Bistrica)
1506. Odlok o za~asnem financiranju javne porabe v Ob~ini Slovenska Bistrica v letu 1995
1507. Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Slovenske Konjice za leto 1994
1508. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 obmo~ja v centru Slovenskih Konjic in obmo~je dela ZN
[kalce III (Slovenske Konjice)
1509. Sklep o dolo~itvi nepremi~nin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na podro~ju kulture v Ob~ini
Sveti Jurij ob [~avnici
1510. Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Novo
mesto za leto 1994 ([kocjan)
1511. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini [kofja Loka
1512. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka ([kofja Loka)
1513. Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine [marje pri Jel{ah za leto 1994
1514. Odlok o sprejetju zazidalnega na~rta – 26 S3 – Seni~no – “Podovnca” (Tr`i~)
1515. Sklep o ukinitvi zemlji{~ v splo{ni rabi (Trebnje)
1516. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata (Trebnje)
1517. Potrdilo o izvolitvi (Trebnje)
1518. Potrdilo o izvolitvi (Trebnje)
1519. Statut Ob~ine Zre~e

Stran

2175
2175
2176
2177
2179
2179
2180
2180
2180

2189
2190
2190

2191
2191
2191
2192
2192
2193
2198
2198
2199
2199
2201
2201
2203
2203
2203
2204
2204

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)

