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1714.

Na podlagi 160. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. junija 1995 sprejel

S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1995

I
Pokojnine se od 1. junija 1995 uskladijo na podlagi

gibanj pla~ vseh zaposlenih delavcev v mesecu aprilu 1995 v
primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se zmanj{ajo za
0,9%.

II
Po I. to~ki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljav-

ljene do 31. decembra 1995.

III
Pokojnine, odmerjene po 53. ~lenu zakona o pokojnin-

skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92
in 5/94) - v nadaljevanju: zakon - od najni‘je pokojninske
osnove, dolo~ene v sklepu o najni‘ji pokojninski osnovi in
najni‘ji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list
RS, {t. 28/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od
najni‘je pokojninske osnove, veljavne od 1. junija 1995.

Od najni‘je pokojninske osnove, dolo~ene v prvem od-
stavku te to~ke, se od 1. junija 1995 odmerijo tudi pokojnine,
odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so ni‘je kot bi
bile, ~e bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmeri-
le od najni‘je pokojninske osnove, veljavne od 1. junija
1995.

IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom

116. ~lena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list SRS, {t. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, {t. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najni‘je pokoj-
ninske osnove, dolo~ene v sklepu o najni‘ji pokojninski os-
novi in najni‘ji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni
list RS, {t. 28/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo
od polovice zneska najni‘je pokojninske osnove, veljavne od
1. junija 1995.

V
Za odstotek zmanj{anja pokojnin, dolo~en v I. to~ki

tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3.
~lenu statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah sta-
tuta skupnosti (Uradni list SRS, {t. 10/86) od najvi{je pokoj-
ninske osnove, izhajajo~e iz ugotovitve te osnove (Uradni
list RS, {t. 10/92), uveljavljene do 31. marca 1992.

VI
Za odstotek zmanj{anja, dolo~en v I. to~ki tega sklepa

se uskladijo v skladu s 302. ~lenom zakona tudi vse pokojni-

ne borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943,
odmerjene od zajam~ene pokojninske osnove, dolo~ene po
102. ~lenu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list SRS, {t. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, {t. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).

VII
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma

do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zako-
nu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, {t. 30/
79 in 1/82) zna{ajo v skladu z drugim odstavkom 303. ~lena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1.
junija 1995 najmanj 37.190,39 SIT, torej toliko, kot najni‘ja
pokojnina za polno pokojninsko dobo.

VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da

se za odstotek zmanj{anja pokojnin, dolo~en v I. to~ki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upo{tevanju najni‘je
pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. junija
1995.

Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najni‘je pokojninske osnove, se uskladijo na na~in, dolo-
~en v prvem odstavku III. to~ke tega sklepa, varstveni doda-
tek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upo{te-
vanju najni‘je pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne
od 1. junija 1995.

IX
Po dolo~bah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,

odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.

X
Uskladijo se zneski pokojnin, ki so upokojencem pripa-

dali za mesec maj 1995 po opravljeni uskladitvi po sklepu o
uskladitvi pokojnin od 1. aprila 1995 (Uradni list RS, {t.
28/95).

Uskladitev se opravi po uradni dol‘nosti pri izpla~ilu
pokojnin v juniju 1995.

XI
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica
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1715.

Na podlagi 53. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. junija 1995 sprejel

S K L E P

o najni‘ji pokojninski osnovi in najni‘ji pokojnini za
polno pokojninsko dobo

I
Najni‘ja pokojninska osnova se od 1. junija 1995 dalje

dolo~i na novo in zna{a 43.753,41 SIT.

II
Najni‘ja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od 1.

junija 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a 37.190,39 SIT.

III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

1716.

Na podlagi 54. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. junija 1995 sprejel

S K L E P
o najvi{ji pokojninski osnovi

I
Najvi{ja pokojninska osnova zna{a od 1. junija 1995

dalje 211.930,76 SIT.
Od zneska osnove, dolo~enega v prvem odstavku te

to~ke sklepa, se odmerijo pokojnine, uveljavljene od 1. aprila
1992 dalje, ki bi s pripadajo~imi uskladitvami presegle zne-
sek, ki bi u‘ivalcu pokojnine pripadal, ~e bi bila odmerjena
od najvi{je pokojninske osnove, dolo~ene s tem sklepom.

II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

1717.

Na podlagi 150. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. junija 1995 sprejel

S K L E P
o zneskih dodatka za pomo~ in postre‘bo

I
Dodatek za pomo~ in postre‘bo za opravljanje vseh

osnovnih ‘ivljenjskih potreb se od 1. junija 1995 dalje dolo~i
na novo in zna{a 26.033,27 SIT.

Dodatek za pomo~ in postre‘bo za opravljanje ve~ine
osnovnih ‘ivljenjskih potreb se od 1. junija 1995 dalje dolo~i
na novo in zna{a 13.016,63 SIT.

II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

1718.

Na podlagi 155. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. junija 1995 sprejel

S K L E P
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica

po{kodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. junija 1995
dalje dolo~ijo na novo in zna{ajo

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100  8.925,69
2. 90  8.181,88
3. 80  7.438,07
4. 70  6.694,27
5. 60  5.950,46
6. 50  5.206,65
7. 40  4.462,84
8. 30 3.719,03

II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica po{kod-
be izven dela ali bolezni, se od 1. junija 1995 dalje dolo~ijo
na novo in zna{ajo:
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Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 6.247,98
2. 90 5.727,31
3. 80 5.206,64
4. 70 4.685,98
5. 60 4.165,32
6. 50 3.644,65
7. 40 3.123,98
8. 30 2.603,32

III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

1719.

Na podlagi 6. ~lena zakona o pre�ivninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, {t. 1/79 in 1/86) in 276. ~lena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, {t. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19.
junija 1995 sprejel

S K L E P
o uskladitvi pre�ivnin po zakonu o pre�ivninskem

varstvu kmetov

I
Znesek mese~ne pre�ivnine, dolo~en po 10., 11. in 13.

~lenu zakona o pre�ivninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, {t. 1/79 in 1/86) se od 1. junija 1995 dalje uskladi tako,
da se zmanj{a za 0,9%.

II
Po I. to~ki tega sklepa se uskladi znesek pre�ivnine, ki

je upravi~encu pripadal za mesec maj 1995 po izvedeni us-

kladitvi po sklepu o uskladitvi pre�ivnin po zakonu o pre�iv-
ninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, {t. 28/95).

III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l.r.
Predsednica

1720.

Na podlagi 303. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. junija 1995 sprejel

S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov

I
Starostna ali dru�inska pokojnina, odmerjena po zakonu

o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, {t. 30/79
in 1/82) se od 1. junija 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a
18.595,19 SIT.

II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

KOBILJE

1721.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) ter na podlagi 2. ~lena statutar-
nega sklepa Ob~ine Kobilje (Uradni list RS, {t. 13/95) je
Ob~inski svet ob~ine Kobilje na 3. seji dne 2. 3. 1995 sprejel

O D L O K
o sprejetju prostorskih sestavin dolgoro~nega in
srednjero~nega plana za obmo~je Ob~ine Kobilje

1. ~len
Sprejmejo se prostorske sestavine srednjero~nega in dol-

goro~nega plana za obmo~je Ob~ine Kobilje s prostorsko

kartografskim pregledom, ki ga je Skup{~ina ob~ine Lendava
sprejela za biv{o obmo~je Ob~ine Lendava, in sicer: dolgo-
ro~ni plan Ob~ine Lendava (Uradne objave, {t. 13/87), dru�-
beni plan Ob~ine Lendava (Uradne objave, {t. 21/87) ter
spremembe in dopolnitve dolgoro~nega in srednjero~nega
plana Ob~ine Lendava (Uradni list RS, {t. 57/92). Sprejeta so
tista skupna in posami~na dolo~ila, ki se nana{ajo na obmo~-
je Ob~ine Kobilje.

2. ~len
Teritorij Ob~ine Kobilje zajema k. o. Kobilje.

3. ~len
Sestavni del prostorskega planskega dokumenta so:
1. tekstualni del,
2. kartografski del v merilu 1 : 25000,
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3. kartografski del v merilu 1 : 5000.
Tekstualni in kartografski del v merilu 1 : 25000 sta

skupna za Ob~ino Lendava, Kobilje, Turni{~e, Odranci in
^ren{ovci, pri ~emer velja opredelitev iz 1. ~lena tega odlo-
ka.

Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5000 se nana{a
izklju~no na obmo~je Ob~ine Kobilje.

4. ~len
1. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 25000 pri-

kazuje zasnove:
– urbanega obmo~ja,
– primarnega obmo~ja,
– vodnogospodarskih ureditev,
– prometnega omre‘ja,
– energetskega omre‘ja,
– oskrbe z vodo in razmestitve ~istilnih naprav,
– PTT omre‘je,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine in
– usmeritve za na~ine urejanja prostora s prostorsko

izvedbenimi akti.
2. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5000 prika-

zuje:
– kmetijsko zemlji{~e, trajno namenjeno kmetijski pro-

izvodnji,
– drugo kmetijsko zemlji{~e,
– lesno proizvodni gozd,
– varovalni gozd,
– ureditveno obmo~je naselij in drugo ureditveno ob-

mo~je za poselitev,
– stavbno zemlji{~e razpr{ene gradnje,
– obmo~je potokov, rek in cest,
– obmo~je za pridobitev gramoza,
– opu{~ene gramoznice,
– obmo~je pokopali{~a,
– o‘je in {ir{e obmo~je varovalnega vodnega vira,
– {iritev ureditvenih obmo~ij za poselitev.

5. ~len
Kartografski del plana in kartografska dokumentacija

sta stalno na vpogled ob~anom na sede‘u Ob~ine Kobilje in v
Upravni enoti Lendava, organizacijski enoti za okolje in
prostor, ki opravlja upravne naloge za Ob~ino Kobilje v
zvezi z urejanjem prostora.

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

Republike Slovenije.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

1722.

Na podlagi 7. ~lena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemlji{~a (Uradne objave ob~in Pomurja, {t. 1/88),
v zvezi z 2. ~lenom statutarnega sklepa Ob~ine Kobilje (Urad-
ni list RS, {t. 13/95) je Ob~inski svet ob~ine Kobilje na redni
seji dne 8. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a v Ob~ini Kobilje

1. ~len
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavb-

nega zemlji{~a v Ob~ini Kobilje za leto 1995 zna{a 0,024
SIT.

2. ~len
Ta sklep velja od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995 in se objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

LA[KO

1723.

Ob~inski svet La{ko je na podlagi 45. ~lena zakona o
financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in 23. ~lena
statuta Ob~ine La{ko na seji dne 31. maja 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine La{ko za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine La{ko se zagotavljajo sredstva za

financiranje javne porabe v Ob~ini La{ko.

2. ~len
Prora~un Ob~ine La{ko za leto 1995 je dolo~en v skupni

vi{ini 640,510.000 SIT, od tega
v tiso~ SIT

Bilanca prihodkov Ra~un
in odhodkov financiranja

Prihodki 593.080 47.430
Odhodki 528.080 112.430
Primanjkljaj 65.000
Prese‘ek 65.000

Pregled prihodkov in odhodkov ter ra~una financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

3. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabiti le za namene, ki

so dolo~eni v prora~unu in ~e so izpolnjeni vsi z zakonom ali
drugim aktom predpisani pogoji.

Uporabniki sredstev prora~una morajo izvr{evati naloge
v mejah postavk prora~una. Nabava opreme, investicijska in
vzdr‘evalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa
izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb naj-
manj treh usposobljenih ponudnikov.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije za vsa dela, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT.

Uporabnik sme izjemoma oddati dela tudi z neposredno
pogodbo v naslednjih primerih:

– v primerih nujne intervencije
– ~e obstaja le en usposobljen izvajalec
– ~e razpis prvi~ ni bil uspe{en.
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4. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan Ob~ine

La{ko. @upan najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu sve-
tu o izvr{evanju prora~una.

Odredbodajalec prora~una je ‘upan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.

5. ~len
Teko~a prora~unska rezerva je namenjena za financira-

nje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti ali zanje ni bilo
sredstev. O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve od-
lo~a ‘upan.

6. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve v vi{ini 0,5% skupno

dose‘enih prihodkov.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih

nesre~
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. to~ke se dajejo praviloma brez

obveznosti vra~anja, sredstva iz 2. to~ke pa morajo biti vrnje-
na v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke odlo~a ob~inski svet.
Ob~inski svet poobla{~a ‘upana, da odlo~a o uporabi sred-
stev iz 1. to~ke do vi{ine 500.000 SIT.

O uporabi sredstev iz 2. to~ke odlo~a ‘upan.

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

ra~una izvr{evanje ne more uravnovestiti, se lahko za za~a-
sno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezerve ob~ine
2. najame posojilo najve~ do 5% sprejetega prora~una,

ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najemu posojila iz druge to~ke odlo~a ob~inski svet.

8. ~len
Odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS in se uporablja od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 403-65/95
La{ko, dne 31. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.

II
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 417-35/95-02
La{ko, dne 31. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine La{ko

Matev‘ Kolar l. r.

1724.

Ob~inski svet ob~ine La{ko je na podlagi 1. to~ke odlo-
ka o komunalnih taksah (Uradni list RS, {t. 34/91) in 23. ter
139. ~lena statuta Ob~ine La{ko (Uradni list RS, {t. 34/95) na
6. seji dne 31. 5. 1995 sprejel

S K L E P

I
Vrednost to~ke za odmero komunalnih taks na obmo~ju

Ob~ine La{ko za leto 1995 zna{a 70 SIT.

LENART

1725.

Na podlagi 9. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Lenart,
sprejetega dne 17. januarja 1995 in 99. ~lena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, {t. 18/91 in 21/94) je Ob~inski svet
ob~ine Lenart na seji dne 6. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega

sklada Ob~ine Lenart

1. ~len
V odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Ob~ine

Lenart (Uradni list RS, {t. 6/93) se ~etrti odstavek 3. ~lena
odloka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Sklad
zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada”.

2. ~len
Spremeni se drugi odstavek 7. ~lena odloka, ki se glasi:

“Predsednika in ~lane upravnega odbora imenuje in razre{uje
Ob~inski svet ob~ine Lenart za dobo {tirih let”.

Tretji odstavek 7. ~lena se ~rta.

3. ~len
^rtata se ~etrta in osma alinea 8. ~lena odloka.
Spremeni se drugi odstavek 8. ~lena, ki se glasi: “Uprav-

ni odbor poro~a o svojem delu in izvr{evanju nalog sklada
Ob~inskemu svetu ob~ine Lenart”.

4. ~len
Spremeni se 10. ~len odloka, tako, da se glasi: “Ob~in-

ski svet ob~ine Lenart daje soglasje:
– k statutu sklada,
– k nalo‘beni politiki sklada in finan~nem na~rtu,
– zaklju~nemu ra~unu sklada in poro~ilu o poslovanju

sklada in rezultatih dela sklada”.

5. ~len
V drugem odstavku 11. ~lena odloka se beseda “skup-

{~ina” nadomesti z besedama “ob~inski svet”.

6. ~len
Spremeni se 12. ~len odloka, tako, da se glasi: “Nadzor-

ni odbor o svojem delu poro~a Ob~inskemu svetu ob~ine
Lenart.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Ob~inskemu
svetu ob~ine Lenart.”

7. ~len
V prvem odstavku 14. ~lena se ~rtata besedi “in

direktor”.
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V 14. ~lenu odloka se v zadnjem odstavku besede “izvr-
{nim svetom skup{~ine” nadomestijo z besedama “ob~in-
skim svetom”.

8. ~len
Spremeni se 15. ~len odloka, tako, da se glasi: “Sklad za

opravljanje rednih nalog ne zaposluje delavcev.
Administrativno-tehni~na in druga opravila za sklad

opravlja Urad ob~inske uprave ob~ine Lenart.”

9. ~len
Ta odlok pri~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 361-13/92
Lenart, dne 6. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

1726.

Na podlagi 9. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Lenart,
sprejetega dne 17. januarja 1995 in 30. ~lena zakona o stavb-
nih zemlji{~ih (Uradni list SRS, {t. 18/84, 32/85 in 33/89) je
Ob~inski svet ob~ine Lenart na seji dne 6. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih

zemlji{~ Ob~ine Lenart

1. ~len
V odloku o ustanovitvi sklada stavbnih zemlji{~ Ob~ine

Lenart (Uradni list SRS, {t. 43/85 in 5/86), se spremeni prva
alinea prvega odstavka 4. ~lena, in sicer se ~rtata besedi
“ob~inski skup{~ini” in se nadomestita z besedama “ob~in-
skemu svetu”.

V drugem odstavku 4. ~lena odloka se ~rtata besedi
“zdru`enega dela”.

2. ~len
Spremeni se 6. ~len odloka, tako da se glasi:
“Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in

{est ~lanov.
Predsednika in ~lane upravnega odbora imenuje za dobo

dveh let ob~inski svet izmed svojih svetnikov.
Nih~e ne more ve~ kot dvakrat zapored opravljati funk-

cije predsednika in ~lanov upravnega odbora.”

3. ~len
V 7. ~lenu odloka se besedi “ob~inski skup{~ini” ~rtata

in se nadomestita z besedama “ob~inskemu svetu”.

4. ~len
V 9. ~lenu odloka se besedi “ob~inska skup{~ina” ~rtata

in nadomestita z besedama “ob~inski svet”.

5. ~len
V 10. ~lenu odloka se besedi “ob~insko skup{~ino”

zamenjata z besedama “ob~inskim svetom”.

6. ~len
Spremeni se 11. ~len, tako da se glasi: “Administrativ-

no-tehni~na in druga opravila za sklad v breme sredstev
sklada opravlja Urad ob~inske uprave ob~ine Lenart.”

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 464-2/85
Lenart, dne 6. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

VRHNIKA

1727.

Na podlagi zakona varstvu okolja (Uradni list RS, {t.
32/93), in statutarnega sklepa Ob~ine Vrhnika, (Na{ ~asopis,
{t. 208, januar 1995) so ~lani Ob~inskega sveta ob~ina Vrhni-
ka na seji dne 11. 5. 1995 sprejeli

O D L O K
o ravnanju z odpadki v Ob~ini Vrhnika

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
V Ob~ini Vrhnika je obvezno zbiranje, odvoz in odlaga-

nje odpadkov.

2. ~len
Zbiranje odpadkov je organizirano po sistemu lo~enega

zbiranja in sortiranja.

II. RAVNANJE Z ODPADKI

3. ~len
Glede na na~in ravnanja z njimi se odpadki delijo na

naslednje vrste:
1. sekundarne surovine
2. bio-odpadki, primerni za kompostiranje
3. gradbeni odpadki
4. kosovni odpadki (ve~ji gospodinjski aparati, pohi{-

tvo, deli avtomobilov, drugi ve~ji kovinski predmeti...)
5. nenevarni odpadki iz proizvodnih in storitvenih de-

javnosti
6. go{~a iz greznic in usedline iz peskolovov
7. nevarni odpadki (ostanki zdravil, baterije, ostanki barv

in topil, druge hitro vnetljive, jedke, dra‘ljive, radioaktivne,
ali strupene snovi, odpadno olje, ostanki gnojil, ostanki in-
sekticidov in pesticidov, ‘ivalski ostanki, neohlajen pepel...)

8. ostanki odpadkov.

4. ~len
(sekundarne surovine)

Odpadki, ki se posebej zbirajo kot sekundarne surovine
(npr. papir, steklo, les ...) in obmo~ja, na katerih se sekundar-
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ne surovine zbirajo, so dolo~eni s pravilnikom o odvozu
odpadkov.

Sekundarne surovine se odlagajo v specialne zabojnike,
ali pa se zbirajo z ob~asnim odvozom.

Sekundarne surovine je prepovedano odlagati v posode
za odpadke, ki so za to namenjene.

5. ~len
(kompostiranje)

Bio odpadke, primerne za kompostiranje, povzro~itelji
lahko sami kompostirajo, ali pa jih odlagajo v specialne
zabojnike.

Obmo~ja, na katerih so name{~eni specialni zabojniki
za bio odpadke, so dolo~ena s pravilnikom o odvozu odpad-
kov.

Bio odpadke je prepovedano odlagati v posode za od-
padke oziroma zabojnike, ki za to niso namenjeni, razen na
obmo~jih, na katerih ni specialnih zabojnikov za bio odpadke.

6. ~len
(gradbeni odpadki)

Gradbene odpadke je, razen v manj{ih koli~inah, prepo-
vedano odlagati na odlagali{~e.

Za odlaganje gradbenih odpadkov je odgovoren povzro-
~itelj. O mestu odlaganja gradbenih odpadkov odlo~i uprav-
na enota Vrhnika v lokacijskem postopku.

7. ~len
(kosovni odpadki)

Kosovni odpadki se odva‘ajo na odlagali{~e. Odvoz
opravlja izvajalec odvoza odpadkov, v rokih, ki so dolo~eni s
pravilnikom o odvozu odpadkov.

^e povzro~itelj sam pripelje kosovne odpadke na odla-
gali{~e, jih mora odlo‘iti na mestu, ki je za to dolo~eno.

8. ~len
(nenevarni odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti)

Z nenevarnimi odpadki iz proizvodnih in storitvenih
dejavnosti se ravna kot z ostalimi komunalnimi odpadki, s
tem da morajo povzro~itelji obvezno skleniti pogodbo za
odvoz odpadkov s poobla{~enim izvajalcem in pogodbo za
odlaganje odpadkov na odlagali{~e.

V pogodbi morajo biti natan~no dolo~ene vrste odpad-
kov, ki se odva‘ajo in odlagajo na odlagali{~u.

Upravljalec odlagali{~a je dol‘an zavrniti sprejem od-
padkov, ~e njihovo odlaganje ni predvideno s pogodbo.

Izvajalec odvoza odpadkov in upravljalec deponije sta
dol‘na zavrniti sklenitev pogodbe za odpadke, za katere ob-
staja sum, da so nevarni.

Povzro~itelji iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti le
izjemoma lahko sami odva‘ajo odpadke na odlagali{~e. V
tem primeru morajo skleniti pogodbo o odlaganju odpadkov.

@upan da soglasje k pogodbam o odvozu in deponiranju
odpadkov iz tega ~lena odloka.

9. ~len
(go{~e)

Go{~e iz greznic se odva‘ajo na odlagali{~e oziroma na
~istilno napravo. Go{~e lahko odva‘ajo le izvajalci, ki pred-
hodno pridobijo soglasje Komunalnega podjetja Vrhnika.
Usedline iz peskolovov se odlagajo na odlagali{~e.

10. ~len
(nevarni odpadki)

Nevarne odpadke je prepovedano odlagati na odla-
gali{~e.

Nevarne odpadke je prepovedano odlagati v posode za
odpadke ali jih spu{~ati v kanalizacijo.

V primeru suma, da gre za nevaren odpadek, se {teje, da
je odpadek nevaren, dokler povzro~itelj z ustrezno strokovno
{tudijo ne doka‘e nasprotno.

Nevarne odpadke mora povzro~itelj shraniti v ustrezni
embala‘i in na ustrezno urejenem mestu v okviru lastnih
poslovnih povr{in in jih oddati poobla{~eni organizaciji.

^e upravljalec deponije uredi prostor za hrambo dolo-
~ene vrste nevarnih odpadkov, jih zbira z ob~asnim odvozom
s specialnim vozilom.

Dolo~ene vrste nevarnih odpadkov se lahko zbirajo tudi
s specialnimi posodami, ki so name{~ene na javnih mestih ali
v dolo~enih lokalih (npr. zbiranje rabljenih baterij).

Vrste nevarnih odpadkov, za katere je urejen prostor za
hrambo, se dolo~ijo s pravilnikom o odvozu odpadkov.

Upravljalec odlagali{~a mora zavrniti sprejem nevarnih
odpadkov, ~e zanje nima ustrezno urejenega mesta hrambe.

11. ~len
(ostanki odpadkov)

Ostanke odpadkov se odlaga na odlagali{~e.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

12. ~len
Povzro~itelji odlagajo odpadke v posode za odpadke.

Le izjemoma je dovoljeno odlagati odpadke v pravilno zave-
zanih PVC vre~kah.

Posode za odpadke povzro~itelji v skladu z razporedom
odvoza dostavijo na odjemna mesta.

Razpored odvoza se dolo~i s pravilnikom o odvozu
odpadkov.

13. ~len
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na

katerem povzro~itelji odlagajo odpadke v ustrezne posode za
odpadke.

Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
od koder izvajalci odva‘ajo odpadke.

Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru.

14. ~len
Zbirno in odjemno mesto za odpadke morata ustrezati

funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehni~nim ter po‘arno-
varnostnim pogojem in ne smeta ovirati ali ogro‘ati prometa
na javnih povr{inah.

Povzro~itelji so dol‘ni ~istiti zbirna in odjemna mesta
ter zagotoviti, da so posode za odpadke v uporabnem stanju.

Izvajalec je dol‘an ~istiti zbirna mesta in odjemna me-
sta, ~e je do onesna‘enja pri{lo po njegovi krivdi. Izvajalec
mora zagotoviti popravilo oziroma zamenjavo posod za od-
padke, ~e je do okvar oziroma po{kodb pri{lo po njegovi
krivdi.

Izvajalec je dol‘an prati velike (5 m³ in ve~) in skupne
zabojnike.

Skupni zabojniki pri lo~enem zbiranju odpadkov so last
ob~ine.

15. ~len
Zbirna in odjemna mesta dolo~ajo izvajalci v soglasju s

povzro~itelji in lastniki zemlji{~. V primeru spora o zbirnih
in odjemnih mestih odlo~i ob~inski oddelek za komunalne
zadeve. Javna zbirna mesta dolo~i ob~inski oddelek za ko-
munalne zadeve.
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16. ~len
Upravljalci tr‘nic, sejmi{~, igri{~, avtobusnih in ‘elez-

ni{kih postaj in postajali{~, parkov in parkiri{~, ulic, plo~ni-
kov in trgov ter lastniki in upravljalci trgovin in lokalov,
morajo namestiti potrebno {tevilo ko{ev za odpadke ali druge
primerne tipizirane posode za odpadke.

17. ~len
Organizatorji kulturnih, {portnih in drugih javnih prire-

ditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prire-
ditveni prostori v ~asu trajanja prireditve opremljeni z ustrez-
nimi posodami za odpadke.

Organizatorji morajo zagotoviti, da je prireditveni pro-
stor v roku 12 ur po kon~ani prireditvi po~i{~en.

18. ~len
Razpored odvoza in vrste posod za odpadke se dolo~ijo

s pravilnikom o odvozu odpadkov. Razpored in posode mo-
rajo ustrezati zna~ilnostim in koli~ini posameznih odpadkov.

V primeru izpada odvoza zaradi vi{je sile ali ve~jih ovir
na dovozu (sneg, zapore cest...) so izvajalci dol‘ni opraviti
odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prene-
hanju ovire.

In{pekcijski organi lahko z odlo~bo nalo‘ijo izvajalcu
ve~jo pogostost odvoza na stro{ke povzro~itelja.

IV. ODLAGALI[^E ODPADKOV

19. ~len
Odlagali{~e je prostor ali objekt, ki omogo~a varno in

nadzorovano, kon~no ali za~asno odlaganje odpadkov.
V okviru odlagali{~a se lahko uredijo deponije za za~a-

sno skladi{~enje sekundarnih surovin in deponije za za~asno
hrambo nevarnih snovi.

Deponije za za~asno hrambo nevarnih snovi se lahko
uredijo le, ~e je dolo~en nadaljnji postopek za ravnanje s temi
snovmi.

20. ~len
Krajevna skupnost oziroma naselje, ki je prizadeto zara-

di bli‘ine odlagali{~a, ima pravico do od{kodnine oziroma
rente.

Na~in in vi{ina zagotavljanja od{kodnine se dolo~ita s
pogodbo.

21. ~len
Re‘im obratovanja odlagali{~a se dolo~i s pravilnikom,

ki ga sprejme ob~inski svet.
S pravilnikom mora biti dolo~en na~in sanacije oziroma

rekultiviranja odlagali{~a med in ob koncu obratovanja.
Re‘im obratovanja mora upo{tevati naslednja na~ela:
1. Dostop na odlagali{~e je mo‘en le v obratovalnem

~asu, ko je prisoten de‘urni delavec. ^e povzro~itelj sam
pripelje odpadke, de‘urni delavec evidentira vstop na depo-
nijo, kontrolira vrsto pripeljanih odpadkov in dolo~i mesto,
na katerega se odpadki odlo‘ijo.

2. Upravljalec odlagali{~a mora zavrniti sprejem od-
padkov, ~e povzro~itelj odpadkov ni iz ob~ine Vrhnika oziro-
ma iz ob~ine Borovnica.

V. CENE

22. ~len
^e se za odvoz odpadkov iz gospodinjstev uporabljajo

posode za odpadke, se cene dolo~ijo glede na velikost stano-

vanjske povr{ine, glede na {tevilo prebivalcev v gospodinj-
stvu ali pa glede na koli~ino nesortiranih odpadkov.

^e se uporabljajo zabojniki, se cena odvoza razdeli na
{tevilo povzro~iteljev ({tevilo gospodinjstev, {tevilo viken-
dov...).

Pri odvozu odpadkov od po~itni{kih objektov se upo{te-
va ena tretjina povpre~ne cene odvoza iz gospodinjstev.

Odvoz odpadkov iz poslovnih objektov se izvaja po
posebni pogodbi med izvajalcem odvoza in povzro~iteljem.
Pri dolo~anju cene se upo{teva velikost poslovnih prostorov
in koli~ina ter vrsta odpadkov.

^e povzro~itelj sam izvaja odvoz, se cena deponiranja
dolo~i glede na koli~ino in vrsto odpadkov.

23. ~len
Povzro~itelji so dol‘ni v roku 30 dni sporo~iti izvajal-

cem podatke in spremembe, ki vplivajo na obra~un stro{kov
odvoza odpadkov.

24. ~len
Cene se oblikujejo tako, da vklju~ujejo poleg enostavne

tudi raz{irjeno reprodukcijo. V na~elu so cene odvoza odpad-
kov lo~ene od cen odlaganja odpadkov in urejanja deponije.

Ob ceni se lahko v skladu z zakonom uvede prispevek
za investicijska vlaganja in taksa za obremenjevanje okolja.

Sredstva raz{irjene reprodukcije in prispevek ob ceni so
prihodek prora~una Ob~ine Vrhnika in so namenska sreds-
tva, ki se uporabljajo za rekultiviranje odlagali{~a, za {irjenje
lo~enega zbiranja, za pla~ilo rente krajevni skupnosti oziro-
ma naselju, ki je prizadet zaradi bli‘ine odlagali{~a, za sana-
cijo ~rnih odlagali{~ in za izgradnjo novih zmogljivosti.

25. ~len
Pri oblikovanju cen se upo{tevajo {e naslednja na~ela:
1. Cena odvoza odpadkov iz gospodinjstev ne sme biti

odvisna od oddaljenosti od deponije.
2. Cene odlaganja odpadkov so lahko diferencirane po

vrstah odpadkov.

26. ~len
Oblikovanje cen se podrobneje dolo~i s pravilnikom o

odvozu odpadkov in s pravilnikom o urejanju odlagali{~a.
Pristojni organ ob~ine daje soglasje k cenam storitev.

VI. NEPRAVILNO ODLAGANJE

27. ~len
Odlaganje odpadkov v nasprotju z dolo~ili tega odloka

je prepovedano.
Povzro~itelj, ki odlo‘i odpadke v nasprotju z dolo~ili

tega odloka, jih je dol‘an na svoje stro{ke odstraniti in sani-
rati nastalo {kodo. V primeru, da tega v roku, ki mu je
dolo~en, ne stori, odstranitev zagotovi ob~ina na stro{ke pov-
zro~itelja.

Za nepravilno odlaganje se {teje tudi skladi{~enje suro-
vin, repromateriala in drugih stvari, za katere obstaja sum, da
lahko onesna‘ijo okolje. Lastnik stvari je v primeru suma
dol‘an z ustrezno strokovno analizo dokazati, da je na~in
ustrezen oziroma nenevaren za okolje.

28. ~len
Ob~ina Vrhnika zagotavlja postopno sanacijo ~rnih

odlagali{~ odpadkov, za katere ni mogo~e ugotoviti povzro-
~itelja.
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VII. NADZOR

29. ~len
Nadzor nad izvajanjem dolo~il tega odloka opravlja

komunalni nadzornik, pristojne in{pekcijske slu‘be, poobla-
{~eni delavci izvajalca odvoza in upravljalca deponije ter
policija.

VIII. KAZENSKE DOLO^BE

30. ~len
1. Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekr{ek

povzro~itelj, ~e se ne vklju~i v organizirano zbiranje in od-
voz odpadkov (1. in 2. ~len odloka).

2. Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 80.000 SIT se
kaznuje za prekr{ek povzro~itelja (posameznik oziroma gos-
podinjstvo), ~e ravna v nasprotju s 4., 5., 6., 7. ali 9. ~lenom
odloka.

3. Z denarno kaznijo od 20.000 do 160.000 SIT se kaz-
nuje za prekr{ek povzro~itelja (posameznik oziroma gospo-
dinjstvo), ki ravna v nasprotju z 10. ~lenom odloka.

4. Z denarno kaznijo od 5.000 do 80.000 SIT se kaznuje
za prekr{ek povzro~itelja, ki ravna v nasprotju z 12., 14. ali
23. ~lenom.

5. Z denarno kaznijo od 20.000 do 160.000 SIT se kaz-
nuje za prekr{ek povzro~itelja, ki opravlja proizvodno ali
storitveno dejavnost, ~e ravna v nasprotju s 4., 5., 6., 7., 8. ali
9. ~lenom odloka.

6. Z denarno kaznijo od 40.000 do 320.000 SIT se kaz-
nuje za prekr{ek povzro~itelja, ki opravlja proizvodno ali
storitveno dejavnost, ~e ravna v nasprotju z 10. ~lenom odlo-
ka.

7. Z denarno kaznijo od 10.000 do 80.000 SIT se kaznu-
je za prekr{ek povzro~itelja, ki ravna v nasprotju s 16. ali 17.
~lenom odloka.

8. Z denarno kaznijo od 20.000 do 160.000 SIT se kaz-
nuje za prekr{ek:

– izvajalca odvoza, ~e ravna v nasprotju s tretjim ali
~etrtim odstavkom 8. ~lena, tretjim ali ~etrtim odstavkom 14.
ali v nasprotju z 18. ~lenom odloka.

– upravljalca odlagali{~a, ~e ravna v nasprotju s tretjim
odstavkom 8. ~lena z zadnjim odstavkom 10. ~lena, ali v
nasprotju s tretjim odstavkom 21. ~lena

9. Z denarno kaznijo od 10.000 do 160.000 SIT se kaz-
nuje za prekr{ek povzro~itelja, ki odlo‘i odpadke na na~in ali
na mesto, ki za to ni dolo~eno ali na neprimeren na~in skla-
di{~i surovine, repromateriale ali druge stvari (27. ~len odlo-
ka).

10. ^e je bilo ravnanje povzro~itelja v nasprotju z dolo-
~ili odloka in je imelo za posledico ogro‘anje ‘ivljenja ali
zdravja ljudi, uni~enje ali po{kodbo ali kriti~no obremenje-
nost okolja, se storilca prekr{ka kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 500.000 SIT.

11. Organi, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega od-
loka takoj na kraju samem izterjajo denarno kazen 5.000 SIT
za naslednje prekr{ke:

– ~e povzro~itelj odlo‘i v posodo za odpadke odpadek,
ki ga ne bi smel,

– ~e zbirno ali odjemno mesto nista urejena oziroma
o~i{~ena,

– ~e go{~o iz greznic odva‘a izvajalec, ki za to nima
dovoljenja,

– ~e povzro~itelj odvr‘e manj{o koli~ino odpadkov na
mesto, ki za to ni dolo~eno (manj{a koli~ina pomeni koli~ino
do vsebine ene PVC vre~ke za odpadke).

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

31. ~len
Na~in izbire izvajalca odvoza odpadkov in upravljalca

deponije se dolo~i z odlokom o lokalnih javnih slu‘bah v
Ob~ini Vrhnika.

Do uveljavitve odloka, navedenega v prej{njem odstav-
ku, izvaja odvoz odpadkov in ureja deponijo Komunalno
podjetje Vrhnika.

32. ~len
Obstoje~e odlagali{~e na Tojnicah lahko pod enakimi

pogoji uporablja tudi Ob~ina Borovnica. Souporabo odlaga-
li{~a dolo~ita ob~ini s pogodbo, ki jo skleneta na naslednjih
na~elih:

1. odpadki, ki so zbrani na obmo~ju ob~ine Borovnica,
se lahko odlo‘ijo na odlagali{~u, ~e izpolnjjejo pogoje, dolo-
~ene s tem odlokom in s pravilnikom o urejanju odlagali{~a,

2. v primeru, da odvoza odpadkov v ob~ini Borovnica
ne izvaja Komunalno podjetje Vrhnika, Ob~ina Vrhnika do-
lo~i ceno odlaganja,

3. Ob~ina Borovnica pla~a sorazmerni del stro{kov ure-
janja in rekultiviranja odlagali{~a tudi po prenehanju obrato-
vanja,

4. ~e Ob~ina Vrhnika uvede pla~ilo od{kodnine naselju,
ki je prizadeto zaradi bli‘ine odlagali{~a, Ob~ina Borovnica
zagotavlja sorazmerni del sredstev.

33. ~len
Ob~ini skleneta pogodbo o souporabi odlagali{~a v roku

treh mesecev od uveljavitve tega odloka.

34. ~len
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, {t. 42/85).

[t. 3/8-354-14/94
Vrhnika, dne 11. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

ZRE^E

1728.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list, RS {t. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. ~lena zakona o
financiranju ob~in (Uradni list list RS, {t. 80/94) in 20. ~lena
statuta Ob~ine Zre~e (Uradni list RS, {t. 30/95) je Ob~inski
svet ob~ine Zre~e na seji 8. junija 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu ob~ine Zre~e za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Zre~e (v nadaljevanju: ob~inski

prora~un) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne pora-
be v Ob~ini Zre~e.
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2. ~len
Z ob~inskim prora~unom se ureja upravljanje s prihodki

in odhodki ter upravljanje z ob~inskim premo‘enjem in dol-
govi.

3. ~len
Predvideni prihodki prora~una za leto 1995 zna{ajo

261,679.871 SIT in se razporedijo za:
– teko~e obveznosti  201,179.871 SIT
– investicijske odhodke  51,000.000 SIT
– ra~un financiranja 9,500.000 SIT
Prora~un vklju~uje prihodke za financiranje zagotovlje-

ne porabe in prihodke za financiranje drugih nalog ob~ine.
Podrobnej{i pregled prihodkov ob~inskega prora~una in

njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhod-
kov, ra~unu financiranja in v posebnem delu prora~una, ki so
sestavni del ob~inskega prora~una.

4. ~len
V rezerve (stalno prora~unsko rezervo) Ob~ine Zre~e se

izlo~i 0,5% predvidenih skupnih prihodkov ob~inskega pro-
ra~una za leto 1995.

5. ~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 zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

6. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se praviloma delijo med

letom enakomerno med vse uporabnike v okviru dose‘enih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznostih, v skladu
z likvidnostnim polo‘ajem, razen, ~e ob~inski svet, z ustrez-
nim aktom, ne dolo~i druga~e.

7. ~len
Do sprejema zakona o javnih naro~ilih se morajo naba-

va opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in storitve oddaja-
ti s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni
prora~un.

8. ~len
Da bi ob~inski svet lahko opravljal nadzor nad namen-

skostjo in u~inkovitostjo gospodarjenja s sredstvi ob~inskega
prora~una, morajo uporabniki sredstev ob~inskemu svetu:

– dostaviti finan~ni na~rt in zaklju~ni ra~un;
– najmanj ~etrtletno, na zahtevo ob~inskega sveta pa

tudi ve~krat letno, poro~ati o izvr{itvi posameznih nalog, za
katere so jim zagotovljena sredstva iz ob~inskega prora~una.

9. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.
@upan je poobla{~en da:
– odlo~a o uporabi teko~e prora~unske rezerve, ki je

namenjena za financiranje nepredvidenih prora~unskih od-
hodkov;

– odlo~a o uporabi sredstev rezerv do vi{ine 500.000
SIT, v posameznem primeru za namene iz 12. ~lena zakona o
financiranju ob~in;

– odlo~a o dinamiki porabe sredstev teko~ega dela ob-
~inskega prora~una;

– odlo~a o za~asni uporabi teko~ih likvidnostnih prora-
~unskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;

– odlo~a o najetju posojila, vendar le do vi{ine 5%
ob~inskega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca tega
prora~unskega leta;

– v primeru neenakomernega priliva sredstev za~asno
zadr‘i ali zmanj{a uporabo sredstev za posamezne namene
odobrene v prora~unu; o teh ukrepih je ‘upan dol‘an obvesti-
ti ob~inski svet ter uporabnike sredstev in po potrebi predla-
gati spremembo ob~inskega prora~una.

10. ~len
Ob~ina lahko najame posojilo le za financiranje investi-

cij v gospodarske in druge javne infrastrukture, v obsegu, ki
ne presega 2,8% zagotovljene porabe biv{e Ob~ine Sloven-
ske Konjice v letu 1994, vendar odpla~ilo anuitet ne sme
prese~i 5% zagotovljene porabe Ob~ine Zre~e, v tem letu.

11. ~len
Ob~inski svet sprejme na predlog ‘upana premo‘enjsko

bilanco ob~ine po stanju na dan 31. 12. 1995, najkasneje do
30. 9. 1996.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 401-3/95
Zre~e, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Zre~e
Gorazd Koro{ec, dipl. ek. l. r.
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1729.

Na podlagi 102. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list SRS, {t. 17/86) in 20. ~lena statuta Ob~ine Zre~e
(Uradni list RS, 30/95) je Ob~inski svet ob~ine Zre~e na seji
sveta dne 8. junija 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih k.o.:

Zre~e in Preloge

1. ~len
Uvede se agromelioracijski postopek - obnova trajnih

nasadov v delih k.o. : Zre~e in Preloge.
Agromelioracijsko obmo~je trajnih nasadov zajema

naslednje parcelne {tevilke:
– k.o. Zre~e: parc. {t.: 624/1, 624/2, 622, 623, 619/1 v

skupni izmeri 0,55 ha
– k.o. Preloge: parc. {t.:1230, 1231, 1232, 1233, 1190,

1191, 1192/1 v skupni izmeri 1,50 ha
Skupaj: 2,05 ha.

2. ~len
Agromelioracijska dela trajnih nasadov zajemajo:
a) Strojna dela
– kr~enje predhodne kulture
– planiranje in ravnanje terena
– tro{enje gnojila in apna
– rigolanje
– brananje
b) Ro~na dela
– kr~enje in ~i{~enje terena
– koli~enje
– ostala dela.

3. ~len
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemlji{~ na

agromelioracijskem obmo~ju, so dol‘ni pred pri~etkom izva-
janja del, posekati grmi~evje in zarasti.

4. ~len
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemlji{~ so

dol‘ni na agromelioriranem zemlji{~u vzdr‘evati objekte po
navodilih strokovne slu‘be, ki delujejo v skladu z naravo-
varstvenimi normativi ter s tem zagotoviti trajno delovanje
sistema - trajnih nasadov.

5. ~len
Na agromelioriranem zemlji{~u mora na~in rabe zem-

lji{~ ustrezati nalo‘bam v ta zemlji{~a.

6. ~len
Agromelioracijska dela bodo kon~ana predvidoma do

konca leta 1995.

7. ~len
Investitorji del iz 2. ~lena tega odloka so kmetje oziro-

ma lastniki omenjenih zemlji{~.

8. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 321-1/95
Zre~e, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Zre~e
Gorazd Koro{ec dipl. ek. l. r.

VSEBINA

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE

1714. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1995 2593

1715. Sklep o najni‘ji pokojninski osnovi in najni‘-
ji pokojnini za polno pokojninsko dobo 2594

1716. Sklep o najvi{ji pokojninski osnovi 2594
1717. Sklep o zneskih dodatka za pomo~ in postre‘-

bo 2594

1718. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro 2594
1719. Sklep o uskladitvi pre‘ivnin po zakonu o pre-

‘ivninskem varstvu kmetov 2595
1720. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 2595

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

1721. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgo-
ro~nega in srednjero~nega plana za obmo~je
Ob~ine Kobilje 2595

1722. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadome-
stila za uporabo stavbnega zemlji{~a v Ob~i-
ni Kobilje 2596

1723. Odlok o prora~unu Ob~ine La{ko za leto 1995 2596
1724. Sklep o vrednosti to~ke za odmero komunal-

nih taks na obmo~ju Ob~ine La{ko za leto
1995 2597

1725. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sta-
novanjskega sklada Ob~ine Lenart 2597

1726. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Skla-
da stavbnih zemlji{~ Ob~ine Lenart 2598

1727. Odlok o ravnanju z odpadki v Ob~ini Vrhni-
ka 2598

1728. Odlok o prora~unu Ob~ine Zre~e za leto 1995 2601
1729. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postop-

ka v delih k.o.: Zre~e in Preloge 2603

MEDNARODNE POGODBE

43. Zakon o ratifikaciji Marake{kega sporazu-
ma o ustanovitvi Svetovne trgovinske orga-
nizacije 193

Stran
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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)

Pravkar iz{lo!

PREDPISI O NOTARIATU
s predgovorom Andreja [krka, uvodnimi pojasnili Jo‘eta Tratnika
in zgodovinskim orisom Jo‘eta Dernov{ka

V Zbirki predpisov je iz{la prva slovenska knjiga, ki je namenjena izklju~no
novemu notariatu. Na slovenska tla so se notarji, ki opravljajo javno slu‘bo, vrnili
po petdesetih letih. Dobrodo{lico jim je v predgovoru za‘e‘el predsednik Notarske
zbornice Slovenije Andrej [krk. Na bistvene zna~ilnosti zakona o notariatu v
uvodnih pojasnilih opozarja dr‘avni sekretar z ministrstva za pravosodje Jo‘e
Tratnik, notar Jo‘e Dernov{ek pa je iz arhivskega gradiva izbrskal zanimive po-
datke o slovenskih notarjih.

Drugi del knji‘ice objavlja vse predpise o notariatu:

– ustavno dolo~bo,

– zakon o notariatu,

– odredbo o {tevilu in sede‘ih notarskih mest,

– pravilnik o poslovanju notarja,

– pravilnik o delovnem ~asu notarjev,

– statut Notarske zbornice Slovenije,

– notarsko tarifo in

– zakone, ki dolo~ajo pristojnost notarjev.

Na zadnjih straneh je seznam notarjev z naslovi in telefonskimi {tevilkami njihovih
pisarn.

Cena 1.470 (10266)

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


