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2552.

Na podlagi to~ke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in
povra~ilih poslancev Dr‘avnega zbora Republike Slovenije,
{t. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, {t. 8/93, 34/
93, 35/94) in to~ke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih in
povra~ilih delavcev slu‘b Dr‘avnega zbora Republike Slove-
nije in predsednik Komisije Dr‘avnega zbora Republike Slo-
venije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ob-
javlja

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

Dr‘avnega zbora Republike Slovenije in delavcev slu‘b
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije

Za mesec oktober 1995 zna{ajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 33.413 SIT;
– za 20 let delovne dobe 50.120 SIT;
– za 30 let delovne dobe 66.826 SIT;
2. regres za prehrano med delom 10.377 SIT;
3. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveni-

ji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.806 SIT;
– 8 do 12 ur 2.594 SIT;
– nad 12 ur 5.189 SIT;
4. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.535 SIT;
– brez ra~una 1.557 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 23 SIT;
6. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni

mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 11,50 SIT;

7. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.679 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.830 SIT;
8. solidarnostna pomo~ v primeru smrti poslanca oziro-

ma delavca slu‘b Dr‘avnega zbora ali o‘jega dru‘inskega
~lana, te‘je invalidnosti, dalj{e bolezni ter elementarne ne-
sre~e ali po‘ara 66.826 SIT;

9. u~encem in {tudentom pripadajo za obvezno prakso
mese~ne nagrade:

– u~encem 6.851 SIT;
– {tudentom 14.028 SIT.

[t. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 18. septembra 1995.

Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne

zadeve
Tone Anderli~ l. r.

2553.

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

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

Slovenije

Za dolgoletno delo in zasluge pri razvoju ter organizira-
nju slovenskega turizma, za spodbujanje raznovrstnih turi-
sti~nih dejavnosti, {e posebej pa za {irjenje vedenja o Slove-
niji v svetu podeljujem

~astni znak svobode Republike Slovenije Turisti~ni zve-
zi Slovenije.

[t. 902-03/95-25
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

2554.

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

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

Slovenije

Za osebni prispevek v dobro Republiki Sloveniji v ~asu
agresije in zasluge pri razvijanju dobrososedskih odnosov
med obmejnimi ob~inami Republike Avstrije in Republike
Slovenije podeljujem

~astni znak svobode Republike Slovenije Ernstu
Landschbauerju, de‘elnemu dvornemu svetniku Okrajnega
glavarstva Bad Radkersburg.

[t. 902-03/95-26
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
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2555.

Na podlagi 121. ~lena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, {t. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje
in prostor

O D R E D B O
o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti

stanovanja

1. ~len
Vrednost to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

dolo~ena skladno z rastjo vrednosti nem{ke marke po sred-
njem te~aju Banke Slovenije in je 140,85 SIT.

2. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o

dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Uradni list RS, {t. 48/95).

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

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. 49/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od
najni‘je pokojninske osnove, veljavne od 1. julija 1995.

Od najni‘je pokojninske osnove, dolo~ene v prvem od-
stavku te to~ke, se od 1. julija 1995 odmerijo tudi pokojnine,
odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so ni‘je kot
bi bile, ~e bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo,
odmerile od najni‘je pokojninske osnove, veljavne od 1.
julija 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 po-
kojninske osnove, dolo~ene v sklepu o najni‘ji pokojninski
osnovi in najni‘ji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, {t. 49/95), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od polovice zneska najni‘je pokojninske osnove,
veljavne od 1. julija 1995.

V
Za odstotek pove~anja pokojnin, dolo~en v I. to~ki tega

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

VI
Za odstotek pove~anja, dolo~en v I. to~ki tega sklepa se

uskladijo v skladu s 302. ~lenom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9.9.1943 oziroma do 13.10.1943, odmerje-
ne od zajam~ene pokojninske osnove, dolo~ene po 102. ~le-
nu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Urad-
ni 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. julija 1995 najmanj 38.079,69 SIT, torej toliko, kot najni‘-
ja pokojnina za polno pokojninsko dobo.

VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da

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

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

odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.

2556.

Na podlagi 160. in 276. ~lena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/
94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 15. septembra 1995 sprejel

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

I
Pokojnine se od 1. julija 1995 uskladijo na podlagi

gibanj pla~ vseh zaposlenih delavcev v mesecu juliju 1995 v
primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se pove~ajo za
0,5%.

Vi{ino novo in ponovno odmerjenih pokojnin se od
1.julija 1995 dolo~i tako, da se pokojnino, usklajeno po skle-
pu o uskladitvi pokojnin od 1.maja 1995 (Uradni list RS, {t.
44/95), pove~a za odstotek pove~anja, dolo~en v prvem od-
stavku te to~ke.

Od l. avgusta 1995 pa se znesek pokojnine, ugotovljen
po drugem odstavku te to~ke, zmanj{a za odstotek,dolo~en v
1.to~ki sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1995
(Uradni list RS, {t. 49/95).

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
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X
Po prvem odstavku I. to~ke tega sklepa se uskladijo

zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec av-
gust 1995 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi
pokojnin od 1.avgusta 1995 (Uradni list RS, {t. 49/95).

Uskladitev se opravi po uradni dol‘nosti, pripadajo~a
razlika za nazaj, za meseca julij in avgust 1995, se obra~una
in izpla~a skupaj s pokojnino, izpla~ano v mesecu septembru
1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potr~ l. r.

2557.

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 zava-
rovanje Slovenije na seji dne 15. septembra 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. julija 1995 dalje

dolo~i na novo in zna{a 44.799,64 SIT.

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

julija 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a 38.079,69 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potr~ l. r.

2558.

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 15.septembra 1995 sprejel

S K L E P
o najvi{ji pokojninski osnovi

I
Najvi{ja pokojninska osnova zna{a od 1.julija 1995 da-

lje 216.998,46 SIT.
Od zneska osnove, dolo~enega v prvem odstavku te

to~ke sklepa, se odmerijo pokojnine, uveljavljene od 1. apri-
la 1992 dalje, ki bi s pripadajo~imi uskladitvami presegle
znesek, ki bi u‘ivalcu pokojnine pripadal, ~e bi bila odmerje-
na 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 15. septembra 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potr~ l. r.

2559.

Na podlagi 150. in 276. ~lena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in
5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 15.septembra 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. julija 1995 dalje dolo~i
na novo in zna{a 26.655,78 SIT.

Dodatek za pomo~ in postre‘bo za opravljanje ve~ine
osnovnih ‘ivljenjskih potreb se od 1. julija 1995 dalje dolo~i
na novo in zna{a 13.327,89 SIT.

II
Razlika med zneskom dodatka za pomo~ in postre‘bo,

dolo~enim s tem sklepom in zneski dodatka za pomo~ in
postre‘bo, izpla~anih po sklepu o zneskih dodatka za pomo~
in postre‘bo (Uradni list RS, {t. 49/95), se za meseca julij in
avgust 1995 obra~una pri izpla~ilu dodatka za pomo~ in
postre‘bo v septembru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potr~ l. r.
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2560.

Na podlagi 155. in 276. ~lena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/
94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 15.septembra 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.julija 1995
dalje dolo~ijo na novo in zna{ajo
Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 9.139,12
2. 90 8.377,53
3. 80 7.615,93
4. 70 6.854,34
5. 60 6.092,75
6. 50 5.331,15
7. 40 4.569,56
8. 30 3.807,96

II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica

po{kodbe izven dela ali bolezni, se od 1. julija 1995 dalje
dolo~ijo na novo in zna{ajo:
Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 6.397,38
2. 90 5.864,27
3. 80 5.331,15
4. 70 4.798,03
5. 60 4.264,92
6. 50 3.731,80
7. 40 3.198,69
8. 30 2.665,57

III
Razlika med zneskom invalidnine, dolo~enim s tem

sklepom in zneski invalidnin, izpla~anih po sklepu o zneskih
invalidnin za telesno okvaro (Uradni list RS, {t. 49/95), se
obra~una za meseca julij in avgust 1995 pri izpla~ilu invalid-
nine v mesecu septembru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potr~ l. r.

2561.

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 15.
septembra 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. julija 1995 dalje uskladi tako,
da se pove~a za 0,5%.

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

je upravi~encu pripadal za mesec avgust 1995 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi pre‘ivnin po zakonu o pre-
‘ivninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, {t. 49/95).

Razlika med zneskom pre‘ivnine, usklajene po I.to~ki
tega sklepa in pre‘ivnino, izpla~ano po sklepu o uskladitvi
pre‘ivnin po zakonu o pre‘ivninskem varstvu kmetov (Urad-
ni list RS, {t. 49/95), se za meseca julij in avgust 1995
obra~una z zneskom pre‘ivnine, izpla~ane v septembru
1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potr~ l. r.

2562.

Na podlagi 303. in 276. ~lena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/
94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 15.septembra 1995 sprejel

S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov

I
Starostna ali dru‘inska pokojnina, odmerjena po zako-

nu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, {t. 30/
79 in 1/82) se od 1. julija 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a
19.039,84 SIT.

II
Razlika med zneskom starostne ali dru‘inske pokojnine

kmetov, dolo~ene s tem sklepom in zneskom pokojnine, iz-
pla~ane po sklepu o znesku starostne pokojnine kmetov
(Uradni list RS, {t. 49/95), se za meseca julij in avgust 1995
obra~una pri izpla~ilu pokojnine v septembru 1995.
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III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01000-015/95
Ljubljana, dne 15. septembra 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potr~ l. r.

1. oblikuje kodeks medicinske deontologije, preverja
ravnanje zdravnikov in ukrepa v zvezi s kr{enjem kodeksa;

2. vodi register svojih ~lanov;
3. daje, podalj{uje in odvzema dovoljenja za samostoj-

no opravljanje dela zdravnikov;
4. sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobra‘eval-

nega programa za zdravnike;
5. na~rtuje, spremlja in nadzoruje sekundariat, speciali-

zacijo in druge oblike podiplomskega strokovnega izpopol-
njevanja svojih ~lanov s preverjanjem usposobljenosti;

6. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem;
7. aktivno sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov,

planskih dokumentov in kadrovskih na~rtov na podro~ju
zdravstva;

8. soodlo~a pri sprejemanju cen zdravstvenih storitev;
9. zastopa interese zdravnikov pri sklepanju pogodb z

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
10. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in sklepa

kolektivne pogodbe v imenu zasebnih zdravnikov kot delo-
dajalcev ter skrbi za realno vrednotenje zdravni{kega poklica;

11. skrbi za pravno pomo~ svojim ~lanom in organizira
mo‘nost zavarovanja proti od{kodninskim zahtevkom s po-
dro~ja zdravni{ke dejavnosti;

12. z ustanovitvijo skrbstvenega sklada ~lanov Zdrav-
ni{ke zbornice Slovenije pomaga svojim ~lanom in njihovim
dru‘inam;

13. spremlja potrebe po zdravnikih in nezaposlenim
zdravnikom pomaga pri iskanju zaposlitve;

14. svojim ~lanom pomaga poiskati primerno nadome-
{~anje za ~as odsotnosti;

15. svojim ~lanom brezpla~no nudi glasilo zbornice in
mo‘nost stalnega strokovnega svetovanja;

16. spodbuja sodelovanje med ~lani ter obravnava in
pomirja medsebojne spore;

17. spodbuja kulturno in dru‘abno dejavnost svojih
~lanov;

18. spremlja dejavnost alternativne medicine in spro‘a
ustrezne postopke;

19. prevzema tudi druge naloge v skladu z zakonskimi
predpisi in tem statutom.

5. ~len
Pravice ~lanov zbornice so:
– pasivna in aktivna volilna pravica in s tem pravica

sodelovanja v vseh organih zbornice;
– pravica do uslug zbornice, ki izvirajo iz 4. ~lena

statuta;
– udele‘ba na seminarjih in drugih strokovnih izpopol-

njevanjih, ki jih organizira zbornica;
– brezpla~no prejemanje glasila zdravni{ke zbornice.

6. ~len
Dol‘nosti ~lanov zbornice so:
– spo{tovanje vseh sklepov in aktov, ki jih zbornica

sprejema na svoji skup{~ini;
– redno obve{~anje zbornice o vseh podatkih, ki jih

predpisuje zborni~ni pravilnik o vodenju registra zdravnikov;
– redno pla~evanje prispevkov, ki jih dolo~a pravilnik o

finan~nem poslovanju zbornice.

7. ~len
Organi zbornice so:
– skup{~ina zbornice;
– predsednik zbornice, ki je tudi predsednik skup{~ine;
– podpredsednik zbornice, ki je tudi podpredsednik

skup{~ine;
– izvr{ilni odbor zbornice;

2563.

Na podlagi 85. in 99. ~lena zakona o zdravstveni dejav-
nosti (Uradni list RS, {t. 9/92) je skup{~ina Zdravni{ke zbor-
nice Slovenije, dne 28. marca 1992, sprejela statut Zdravni{-
ke zbornice Slovenije. Dopolnitve statuta so bile sprejete na
23. zasedanju skup{~ine Zdravni{ke zbornice Slovenije, 12.
marca 1994, na 24. zasedanju skup{~ine Zdravni{ke zbornice
Slovenije, 22. aprila 1995 ter 10. junija 1995.

S T A T U T
Zdravni{ke zbornice Slovenije

1. ~len
Zdravni{ka zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu:

zbornica) je samostojna poklicna organizacija zdravnikov in
zdravnic, zobozdravnikov in zobozdravnic (v nadaljnjem be-
sedilu: zdravnikov), ki opravljajo svoj poklic na obmo~ju
Republike Slovenije.

2. ~len
Zbornica je pravna oseba s sede‘em v Ljubljani. Zbor-

nica nadaljuje tradicijo Zdravni{ke zbornice Slovenije, usta-
novljene leta 1923 v Ljubljani, s tem da izvr{uje poslanstva
in naloge, dolo~ene s tem statutom.

Zbornica ima ‘ig, ki je okrogle oblike z besedilom
Zdravni{ka zbornica Slovenije, s stiliziranim Kaducejevim
simbolom zdravni{tva v sredini ‘iga, v grafi~ni podobi krila-
te palice z dvema ka~ama, zvitima v nasprotno smer. Simbol
je za{~iten.

Zborni~no glasilo revija Isis ima grafi~ni znak, boginjo
Isis, z dvema kriloma, ki je za{~iten.

Na~in uporabe ‘iga dolo~i izvr{ilni odbor zbornice s
posebnim pravilnikom.

3. ~len
^lanstvo v zbornici je ~ast in obveza za vse, ki so kot

zdravniki zaposleni na obmo~ju Republike Slovenije in dela-
jo neposredno z bolniki.

^lanstvo v zbornici je prostovoljno za zdravnike:
– ki ne delajo neposredno z bolniki,
– izven Republike Slovenije, ~e imajo stalno bivali{~e v

Republiki Sloveniji,
– sta‘iste,
– upokojence,
– nezaposlene.

4. ~len
Zbornica {~iti in zastopa interese zdravni{tva, skrbi za

pravilno ravnanje in ugled zdravnikov s tem, da izpolnjuje
naslednje naloge:
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– regijski odbori zbornice;
– razsodi{~e in to‘ilec zbornice;
– nadzorni odbor;
– zborni~ne komisije.
Mandat ~lanov skup{~ine traja {tiri leta z mo‘nostjo

ponovne izvolitve. ^lani opravljajo svoje naloge po izteku
mandata, dokler niso izpeljane volitve novih ~lanov.

8. ~len
Vsaka {tiri leta ~lani Zdravni{ke zbornice na neposred-

nih splo{nih in tajnih volitvah izmed sebe volijo ~lane skup{-
~ine:

– predsednika skup{~ine, ki je tudi predsednik zbornice,
– regijske poslance (regijske odbore),
– poslance iz volilnih enot.
Zdravniki vsake regije izmed sebe volijo tri poslance, ki

predstavljajo regijski odbor. Vsaka volilna enota, to so zdrav-
niki geografsko zaokro‘enega obmo~ja ali zdravniki samo-
stojnega zdravstvenega zavoda ali zdravniki, ki jih povezuje-
jo podobni ‘ivljenjski ali delovni pogoji, izvolijo izmed sebe
poslance v skladu s pravilnikom o volilnih enotah in regijah.

Kandidira lahko vsak ~lan zbornice, ~igar kandidaturo
podpre:

– za regijske poslance vsaj 20 zdravnikov regije,
– za poslance volilne enote vsaj 10 zdravnikov volilne

enote.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli najve~ glasov. Man-

dat poslancev traja 4 leta z mo‘nostjo ponovne izvolitve.
Poslanec v skup{~ini zbornice zastopa stali{~a zdravni-

kov svoje volilne enote. ^e poslanec svoje funkcije ne oprav-
lja, ali jo opravlja v nasprotju z izra‘enimi stali{~i ve~ine
zdravnikov njegove volilne enote, se lahko na pisni predlog
tretjine zdravnikov njegove volilne enote spro‘i postopek za
njegovo razre{itev. Razre{i se ga z izvolitvijo novega poslanca.

9. ~len
Skup{~ina je najvi{ji organ zbornice. Njene naloge so:
– sprejema statut zbornice, kodeks medicinske deonto-

logije in druge akte, po katerih deluje zbornica;
– sprejema finan~ni na~rt zbornice in potrjuje zaklju~ni

ra~un;
– voli predsednika zbornice, ~e ni bil izvoljen ‘e v

prvem krogu neposrednih in tajnih volitev;
– razre{uje predsednika zbornice in odlo~a o pred~asnih

volitvah novega predsednika;
– voli in razre{uje ~lane izvr{ilnega odbora;
– voli in razre{uje to‘ilca zbornice;
– voli in razre{uje predsednika in ~lane razsodi{~a zbor-

nice;
– na predlog predsednika komisije oziroma odbora potr-

juje in razre{uje ~lane komisije oziroma odbora;
– sprejema obdobna poro~ila vseh organov zbornice in

ocenjuje njihovo delo;
– oblikuje sklepe in razpravlja tudi o drugih pomembnih

vpra{anjih zbornice, zdravni{tva in slovenskega zdravstva.
Za izvajanje javnih pooblastil zbornice skup{~ina sprej-

me:
– pravilnik o izdaji, podalj{anju in odvzemu licence;
– pravilnik o vsebini in poteku sekundariata;
– pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij;
– pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem;
Naloge iz prej{njega odstavka in naloge iz 5 alineje

prvega odstavka 35. ~lena, tretjega odstavka 42. ~lena ter
prvega odstavka 69. ~lena zakona o zdravstveni dejavnosti
izvajajo komisije v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper odlo~be komisij odlo~a izvr{ilni od-
bor zbornice.

10. ~len
Skup{~ina zaseda, kadar je potrebno, najmanj pa enkrat

letno. Sklicuje jo predsednik skup{~ine na lastno pobudo ali
na zahtevo:

– izvr{ilnega odbora,
– tretjine poslancev skup{~ine,
– treh regijskih odborov.
Predsednik mora sklicati skup{~ino najkasneje v tride-

setih dneh po prejemu zahteve. ̂ e tega ne stori, lahko skli~e-
jo skup{~ino predlagatelji sami.

11. ~len
Poslovnik skup{~ine podrobneje ureja potek:
– sklicevanja skup{~ine,
– razprav v skup{~ini,
– glasovanja o sklepih skup{~ine,
– volitev v skup{~inske organe,
– potek drugih pomembnih skup{~inskih dejavnosti.

12. ~len
Predsednika zbornice volijo ~lani na neposrednih in

tajnih volitvah. Kandidira lahko vsak ~lan zbornice, ~e mu
kandidaturo odobri izvr{ilni odbor zbornice ali regijski odbor
zbornice ali 50 zdravnikov s podpisom.

Izvoljen je kandidat, ki je prejel absolutno ve~ino gla-
sov ~lanov zbornice. ̂ e ‘e v prvem krogu noben kandidat ni
prejel zadostnega {tevila glasov, se v skup{~ino prenese dru-
gi krog volitev: izmed dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu
volitev prejela najve~ glasov, skup{~ina z enostavno ve~ino
glasov izbere predsednika zbornice.

Mandat predsednika traja {tiri leta z enkratno mo‘nostjo
ponovne izvolitve.

13. ~len
Naloge predsednika zbornice so:
– sklicuje in vodi skup{~ino;
– izvr{uje sklepe skup{~ine;
– predstavlja zbornico in podpisuje akte, ki jih sprejema

skup{~ina;
– podpisuje pogodbe, ki jih sklepa zbornica;
– na predlog izvr{ilnega odbora lahko za~asno, do na-

slednjega zasedanja skup{~ine, razre{i ~lana izvr{ilnega od-
bora in imenuje njegovega namestnika.

Za svoje delo odgovarja skup{~ini zbornice, ki ocenjuje
njegovo delo in ga na predlog izvr{ilnega odbora, treh regij-
skih odborov ali 20 poslancev, lahko pred~asno razre{i dol‘-
nosti predsednika.

14. ~len
Izvr{ilni odbor zbornice vodi delo zbornice v skladu z

zakoni s podro~ja zdravstva, statutom zbornice, pravilniki in
poslovnikom zbornice:

– pripravlja gradivo, analize in predloge za skup{~ino;
– skup{~ini predlaga ustanovitev komisij in vsebino nji-

hovega dela;
– skup{~ini predlaga izvolitev in razre{itev predsedni-

kov in ~lanov zborni~nih komisij in odborov, predsednika
razsodi{~a in to‘ilca zbornice;

– izvaja sklepe in navodila skup{~ine;
– spremlja in usklajuje delo zborni~nih komisij in obrav-

nava druga pomembna vpra{anja zbornice in slovenskega
zdravstva;

– odlo~a o prito‘bah zoper odlo~be komisij, izdane v
upravnem postopku;

– opravlja druge naloge, dolo~ene s tem statutom in
drugimi akti zbornice.
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15. ~len
^lani izvr{ilnega odbora so:
– generalni sekretar, ki vodi delo izvr{ilnega odbora;
– predsednik odbora za osnovno zdravstvo;
– predsednik odbora za bolni{ni~no zdravstvo;
– predsednik odbora za zobozdravstvo;
– predsednik pravno-eti~ne komisije;
– predsednik socialno-ekonomske komisije;
– predsednik komisije za zasebno dejavnost.
^lane izvr{ilnega odbora izvoli skup{~ina zbornice iz-

med kandidatov, ki se na podlagi javnega razpisa skup{~ini
predstavijo s programom svojega dela.

16. ~len
Sejo izvr{ilnega odbora sklicuje in vodi generalni sekre-

tar, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Seja je sklep~-
na, ~e je navzo~a ve~ina ~lanov odbora. Izvr{ilni odbor spre-
jema sklepe z ve~ino glasov vseh ~lanov. Za svoje delo
odgovarja skup{~ini zbornice.

17. ~len
To‘ilec zbornice je samostojni organ zbornice in ima

pravico in dol‘nost, v skladu s posebnim pravilnikom, samo-
stojno zahtevati uvedbo postopka za ugotavljanje kr{itev ko-
deksa medicinske deontologije, statuta zbornice in drugih
nepravilnosti pri opravljanju zdravni{ke slu‘be.

To‘ilec ima namestnika.
Mandat to‘ilca razsodi{~a traja 4 leta, z mo‘nostjo po-

novne izvolitve.

18. ~len
Razsodi{~e zbornice je samostojen organ, ki na zahtevo

to‘ilca zbornice, ustrezne zborni~ne komisije ali odbora, pred-
sednika zbornice, generalnega sekretarja, pa tudi na predlog
posameznega ~lana zbornice ali na zahtevo Ministrstva za
zdravstvo in v skladu s posebnim pravilnikom, odlo~a o
odgovornosti zdravnikov za kr{itve, navedene v prej{njem
~lenu.

Mandat ~lanov razsodi{~a traja 4 leta z mo‘nostjo po-
novne izvolitve.

19. ~len
Regijski odbor zbornice je v svoji regiji odgovoren za

izvajanje sklepov organov zbornice in ima zlasti naslednje
naloge:

– sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike svoje
regije;

– neguje dobre medsebojne odnose in poravnava spore
med zdravniki;

– soorganizira regijsko izobra‘evanje in strokovno sve-
tovanje;

– sprejema in obravnava ‘elje, spodbude in zahteve
zdravnikov svoje regije in jih posreduje izvr{ilnemu odboru
zbornice;

– sodeluje pri zbiranju podatkov o prostih delovnih me-
stih in o nezaposlenih zdravnikih svoje regije;

– izvr{ilnemu odboru zbornice posreduje tudi druge po-
membne podatke o vpra{anjih zdravni{tva svoje regije;

– svoje ~lane redno obve{~a o dejavnosti zbornice;
– vsaj enkrat letno skli~e regijski zbor zdravnikov in na

sestanek povabi predstavnike Zdravni{ke zbornice Slovenije.

20. ~len
^lani regijskega odbora Zdravni{ke zbornice Slovenije

so predsednik in dva ~lana. Vse tri izvolijo zdravniki regije
na splo{nih, neposrednih in tajnih volitvah. Kandidira lahko
vsak ~lan zbornice ustrezne regije, ~e njegovo kandidaturo

podpre vsaj 20 zdravnikov iz regije. Za predsednika je izvo-
ljen tisti kandidat, ki prejme najve~ glasov. ^e izvoljeni
kandidat odkloni predsedni{tvo, ~lani regijskega odbora iz-
med sebe izvolijo drugega predsednika. Mandat traja {tiri
leta z mo‘nostjo ponovne izvolitve.

21. ~len
Vsak regijski odbor lahko ustanovi podru‘nico katere-

koli zborni~ne komisije, to je regijsko komisijo, ki je odgo-
vorna za izvajanje sklepov republi{ke zborni~ne komisije.
Predsednik regijske komisije prejema vabila in gradivo ter se
sme udele‘evati vseh sestankov republi{ke komisije.

22. ~len
Regijski odbori zbornice se lahko ustanovijo v Ljublja-

ni, Mariboru, Celju, Novem mestu, Kranju, Kopru, Novi
Gorici, Murski Soboti in v Velenju.

V skladu s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme skup{~i-
na, se tudi v manj{ih krajih lahko ustanovijo majhni regijski
odbori.

23. ~len
Za svoje delo zbornica pridobiva sredstva:
– s ~lanarino in drugimi prispevki svojih ~lanov,
– z organizacijo in izvajanjem strokovnih nalog,
– z vlaganjem svojih sredstev v komercialne posle,
– iz prora~una,
– iz donatorstva.
Delo regijskih odborov se financira iz skupnih sredstev

v skladu s finan~nim na~rtom zbornice.

24. ~len
Nadzorni odbor nadzira materialno in finan~no poslova-

nje zbornice in skrbstvenega sklada. Ima predsednika in {tiri
~lane z namestniki. Vsi so izvoljeni na skup{~ini. Odbor je
neposredno odgovoren le skup{~ini. Mandat traja 4 leta.

25. ~len
Za uspe{no opravljanje nalog iz 4. ~lena tega statuta

skup{~ina zbornice ustanovi najmanj naslednje zborni~ne ko-
misije:

– strokovno-medicinsko komisijo s tremi odbori:
odbor za osnovno zdravstvo,
odbor za bolni{ni~no zdravstvo,
odbor za zobozdravstvo;
– komisijo za zasebno dejavnost;
– pravno-eti~no komisijo;
– socialno-ekonomsko komisijo;
– komisijo za volitve in imenovanja.
Predsedniki odbora za osnovno zdravstvo, bolni{ni~no

zdravstvo, zobozdravstvo in predsednika pravno-eti~ne ter
socialno-ekonomske komisije imenujejo v svojo komisijo
oziroma odbor tudi po enega ~lana iz komisije za zasebno
dejavnost.

Skup{~ina spremlja in nadzira delo komisij, s tem da:
– izvoli predsednika komisije;
– potrjuje ~lane komisije, ki jih predlaga predsednik

komisije;
– vsaki komisiji dolo~i naloge in pooblastila;
– potrjuje pravilnik in poslovnik komisije,
– ustanavlja tudi druge komisije, ~e je potrebno.
Mandat predsednika in ~lanov komisije traja 4 leta z

mo‘nostjo ponovne izvolitve.
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26. ~len
Akti zbornice so:
– statut Zdravni{ke zbornice Slovenije;
– kodeks medicinske deontologije Slovenije;
– pravilnik o izdaji, podalj{anju in odvzemu licence;
– pravilnik o vodenju registra zdravnikov in zobozdrav-

nikov;
– pravilnik o volilnih enotah in regijah;
– pravilnik o zasebni zdravni{ki dejavnosti;
– pravilnik o vsebini in poteku sekundariata;
– pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij;
– pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem;
– pravilnik o finan~nem poslovanju zbornice;
– pravilnik o delovanju skrbstvenega sklada ~lanov

Zdravni{ke zbornice Slovenije;
– pravilnik o organizaciji in delu razsodi{~a Zdravni{ke

zbornice Slovenije;
– poslovnik o delu skup{~ine Zdravni{ke zbornice Slo-

venije;
– pravilnik o delu pravno-eti~ne komisije Zdravni{ke

zbornice Slovenije;
– poslovnik o delu zborni~nih komisij in odborov;
– poslovnik o delu nadzornega odbora;
– pravilnik o volitvah, imenovanjih in razre{itvah;
– pravilnik o posebnih znanjih;
– pravilnik o zdravni{ki tarifi;
– pravilnik o nadzoru upo{tevanja zdravni{ke tarife.

27. ~len
Statut zbornice je temeljni akt in z njim morajo biti

usklajeni vsi drugi akti zbornice. Akte zbornice iz 26. ~lena
sprejema skup{~ina zbornice.

Statut zbornice, kodeks medicinske deontologije in po-
slovnik o delu skup{~ine sprejema skup{~ina zbornice z dve-
tretjinsko ve~ino. Drugi akti so sprejeti, ko z njihovim spreje-
mom sogla{a ve~ kot polovica prisotnih ~lanov skup{~ine.

K pravilnikom iz drugega odstavka 9. ~lena tega statuta,
ki urejajo izvajanje javnih pooblastil, da soglasje Vlada Re-
publike Slovenije.

Pobudo za spremembo statuta ali drugega akta zbornice
lahko da vsak ~lan zbornice. Skup{~ina je dol‘na o pobudi
spremembe razpravljati, ~e pobudo podprejo pravno-eti~na
komisija, regijski zbor zdravnikov ali trije regijski odbori.

28. ~len
Ta statut za~ne veljati, ko ga sprejme skup{~ina zborni-

ce in da k njemu soglasje Vlada Republike Slovenije v delu,
ki se nana{a na javna pooblastila.

Ljubljana, dne 12. marca 1994.

Predsednik
Zdravni{ke zbornice Slovenije

prim. Kurt Kancler, dr. med l. r.

K temu pravilniku je dala soglasje Vlada Republike
Slovenije, dne 7. julija 1994, {t. 513-03/93-1/2-8.

Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, {t. 65
z dne 20. 10. 1994.

2564.

Na podlagi 26. ~lena statuta Zdravni{ke zbornice Slove-
nije, objavljenega v Uradnem listu RS, {t. 65/94, in sklepa
24. redne skup{~ine Zdravni{ke zbornice Slovenije, z dne 22.
4. 1995 in 10. 6. 1995, se sprejme

P R A V I L N I K
o zdravni{ki tarifi

A) SPLO[NI DEL

1. ~len
Ta tarifa dolo~a na~in vrednotenja in obra~unavanja

zdravni{kih storitev in povra~ilo izdatkov za naro~nika v
zvezi z izvajanjem zdravni{kih storitev.

2. ~len
Zdravni{ke storitve, ki se obravnavajo po pravilniku o

zdravni{ki tarifi, so vsa opravila, ki jih zdravnik opravi za
naro~nika na podlagi naro~ila, na podlagi pooblastilnega raz-
merja ali po uradni dol‘nosti.

Stro{ki izvajanja zdravni{kih storitev so skupna cena
zdravstvenih storitev in izdatkov, ki jih ima zdravnik v zvezi
z izvajanjem zdravni{kih storitev.

3. ~len
Cene zdravni{kih storitev so v tej tarifi dolo~ene s {tevi-

lom to~k.
Cena zdravni{ke storitve se ugotovi tako, da se vsota

to~k za vsa posamezna opravila pomno‘i z vrednostjo to~ke.
Naro~nik je dol‘an pla~ati zdravniku storitev po tarifi,

ki velja v ~asu, ko je zdravnik delo opravil, pri ~emer se
upo{teva vrednost to~ke, veljavne v ~asu pla~ila.

4. ~len
Storitve po tej tarifi se vrednotijo po naslednjih elemen-

tih:
– odgovornost in tveganje za opravilo oziroma celotno

storitev in stopnja strokovne zahtevnosti,
– posebno strokovno znanje s podro~ja medicinskih in

nemedicinskih strok; uporaba tujega jezika,
– specialisti~no znanje,
– ~as, ki je potreben za izvedbo posamezne storitve.

5. ~len
Za posebna strokovna znanja iz izvenmedicinskih po-

dro~ij in za uporabo tujega jezika se tarifne postavke zvi{ajo
za 100%.

Za uporabo specialisti~nega znanja se tarifne postavke
zvi{ajo za 50%.

6. ~len
Vrednost to~ke zna{a ob sprejemu tarife 82 SIT.
Vrednost to~ke se spreminja glede na rast cen ‘ivljenj-

skih potreb{~in v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Zavod
Republike Slovenije za statistiko, ali glede na rast povpre~ne
pla~e v Republiki Sloveniji. Sprememba vrednosti to~ke je
mo‘na le v primeru, da rast cen ‘ivljenjskih potreb{~in ali
rast povpre~ne pla~e v Republiki Sloveniji v ~asu od zadnje-
ga zvi{anja zna{ata ve~ kot 10%.

Izvr{ilni odbor Zdravni{ke zbornice Slovenije odlo~a,
upo{tevaje merila iz prej{njega odstavka tega ~lena, o spre-
membi vrednosti to~ke. V drugem odstavku 6. ~lena se upo-
{teva ugodnej{e spreminjanje vplivanja na rast cen ‘ivljenj-
skih stro{kov v korist zdravnika.
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Nova vrednost to~ke velja naslednji dan po objavi skle-
pa v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. ~len
Dogovor o pla~ilu storitev mora biti sklenjen v pisni

obliki, oziroma mora biti naro~nik predhodno seznanjen s
cenikom.

8. ~len
Cena za opravila, ki jih je dol‘an zdravnik opraviti ob

dela prostih dnevih (prazniki, sobote in nedelje) na ‘eljo
oziroma zahtevo naro~nika, se povi{a za 100%.

Cena za opravila, ki jih je dol‘an zdravnik opraviti za
naro~nika v no~nem ~asu, med 20. in 7. uro zjutraj, se povi{a
za 100%.

9. ~len
Zdravnik ima pravico do povra~ila izdatkov za potne

stro{ke, dnevnice, za preno~evanje, ~e so ti izdatki v zvezi z
delom, ki ga opravi za naro~nika.

Zdravnik ima pravico do povra~ila izdatkov za prevoz
in sicer na vlakih za vozovnico I. razreda, na ladjah za
vozovnico I. razreda, za vozovnico na letalu in za spalni voz
v vlaku oziroma za kabino na ladji, ~e opravi potovanje
pono~i.

Zdravnik ima pravico do pla~ila kilometrine za uporabo
osebnega avta, ~e potuje na razdalji do 400 km v eno smer.

Dnevnica za odsotnost iz kraja zdravnikove ambulante
oziroma klinike zna{a:

– za ~as od 6 do 8 ur 1,74%
– za ~as od 8 do 12 ur 2,50%
– za ~as nad 12 ur 5,00%

povpre~ne bruto mese~ne pla~e v gospodarstvu Republike
Slovenije za pretekle 3 mesece.

Kilometrina za uporabo osebnega avtomobila zna{a 30%
cene za en liter neosvin~enega bencina v ~asu, ko naro~nik
pla~a storitev.

Za potovanja v tujino ima zdravnik pravico do nadome-
stil kot delavci dr‘avnih organov Republike Slovenije.

10. ~len
Naro~nik je dol‘an povrniti zdravniku tudi izdatke za

ptt storitve, za obrazce, za fotokopiranje popisov bolezni ter
dokumentacije in podobne izdatke. Te izdatke lahko obra~u-
na zdravnik v dejanski vi{ini ali v pav{alu 2% od skupne cene
storitve.

11. ~len
Zdravnik lahko po lastni presoji naro~niku opravi stori-

tev brezpla~no.

12. ~len
Izvr{ilni odbor Zdravni{ke zbornice Slovenije daje po-

jasnila in obvezne razlage o uporabi te tarife.

B) TARIFA

Posamezne zdravni{ke storitve se to~kujejo po nasled-
njih tarifnih postavkah:

I. IZDELAVA MEDICINSKE EKSPERTIZE
ZA KAZENSKE ZADEVE

Tarifa {t. 1
(na izvedenca, ki je potreben v postopku)
1. [tudij spisa

– neobse‘nega  50 to~k
– obse‘nega 100 to~k

– zelo obse‘nega 200 to~k
2. Zbiranje medicinske dokumentacije

– enostavno  50 to~k
– zapleteno 100 to~k

3. [tudij medicinske dokumentacije
– neobse‘ne  50 to~k
– obse‘ne 100 to~k
– zelo obse‘ne 150 to~k

4. Klini~ni pregled preiskovanca 200 to~k
5. Kvalifikacija vsake po{kodbe, bolezen-

skega stanja ali zdravstveno pomembnih zna~il-
nosti osebe 50 to~k

6. Kvalifikacija vseh po{kodb, bolezenskih
stanj ali zdravstveno pomembnih zna~ilnosti osebe
skupaj 50 to~k

7. Opredelitev mehanizma po{kodbe  50 to~k
8. Posebne zahteve sodi{~a, opredeljene v

odredbi 50-100 to~k

II. IZDELAVA MEDICINSKE EKSPERTIZE
ZA OD[KODNINSKE ZADEVE

Tarifa {t. 2
(na izvedenca, ki je potreben v postopku)
1. [tudij spisa

– neobse‘nega 70 to~k
– obse‘nega 120 to~k
– zelo obse‘nega 250 to~k

2. Zbiranje medicinske dokumentacije
– enostavno 100 to~k
– zapleteno 200 to~k

3. [tudij medicinske dokumentacije
– neobse‘ne 100 to~k
– obse‘ne 200 to~k
– zelo obse‘ne 300 to~k

4. Klini~ni pregled preiskovanca 250 to~k
5. Kvalifikacija vsake po{kodbe, bolezen-

skega stanja ali zdravstveno pomembnih zna~ilnosti
osebe 50 to~k

6. Kvalifikacija vseh po{kodb, bolezenskih
stanj ali zdravstveno pomembnih zna~ilnosti osebe
skupaj 100 to~k

7. Opredelitev mehanizma po{kodbe  70 to~k

III. IZDELAVA OBVESTILA O TELESNI
PO[KODBI ZA ORGANE PREGONA

Tarifa {t. 3
1. Ocena stopnje telesne po{kodbe iz obstoje~e doku-

mentacije, klini~nega pregleda in izpolnitev
ustreznega obrazca 61 to~k

IV. IZDELAVA ZDRAVNI[KE OCENE
O STOPNJI TELESNE OKVARE

Tarifa {t. 4
1. Pregled obstoje~e medicinske dokumentacije  50 to~k
2. Klini~ni pregled 100 to~k
3. Opis stanja in izdelava ocene o stopnji telesne

okvare 300 to~k

V. ZDRAVNI[KO SPRI^EVALO
Tarifa {t. 5
1. Pregled dokumentacije, bolnika ter opis

stanja 200 to~k

VI. ZDRAVNI[KO POTRDILO
Tarifa {t. 6
1. Opis in ocena stanja  37 to~k
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VII. MRLI[KI OGLED
Tarifa {t. 7
1. Navadni mrli{ki ogled  90 to~k
2. Mrli{ki ogled na zahtevo organov pregona

 s pisnim poro~ilom 160 to~k

VIII. PREDAVANJA IN IZPITI
Tarifa {t. 8
1. Predavanja na visoki {oli: za vsako uro

predavanja so pla~ane {e tri ure priprav, kar skupaj
znese za efektivno uro predavanja 170 to~k

2. Predavanja na vi{ji {oli: za vsako uro
predavanja sta pla~ani {e dve uri priprav, kar skupaj
znese za efektivno uro predavanja 128 to~k

3. Predavanja na srednji {oli: za vsako uro
predavanja je pla~ana {e ena ura priprav, kar skupaj
znese za efektivno uro predavanja  85 to~k

4. Predavanja na osnovni stopnji: za vsako uro
predavanja je pla~ana {e ena ura priprav, kar skupaj
znese za efektivno uro predavanja 85 to~k

5. Strokovni izpit:
predsednik komisije 240 to~k
~lan komisije 240 to~k
zapisnikar 180 to~k
6. Specialisti~ni izpit:
predsednik komisije 366 to~k
~lan komisije 366 to~k
zapisnikar 240 to~k
7. Vaje na visoki {oli: 1 ura  80 to~k
8. Vaje na vi{ji {oli: 1 ura  60 to~k

IX. ZDRAVNI[KI NADZOR NA [PORTNIH
 IN DRU@ABNIH PRIREDITVAH

Tarifa {t. 9
1. Zdravni{ki nadzor na letovanjih za

pred{olske in {olske otroke – teko~i dan prisotnosti
zdravnika (hrana in bivanje na ra~un naro~nika) 320 to~k

2. Zdravni{ki nadzor na {portnih prireditvah
na dr‘avnem nivoju – ura prisotnosti 100 to~k

3. Zdravni{ki nadzor na {portnih prireditvah
na mednarodnem nivoju – ura prisotnosti 180 to{k

4. Zdravni{ki nadzor na dru‘abnih prireditvah
– ura prisotnosti zdravnika  80 to~k
5. Zdravni{ki nadzor na {portnih objektih in

terenih
– ura prisotnosti zdravnika  80 to~k

X. IZDELAVA ZDRAVNI[KEGA SPRI^E-
VALA ZA NABORNIKE

Tarifa {t. 10
1. Zdravni{ki pregled nabornika 50 to~k
2. Izdelava spri~evala za nabornika 30 to~k
XI. PRIPRAVLJENOST ZDRAVNIKA

NA OBJEKTIH, KI ZAHTEVAJO PRISOT-
NOST ZDRAVNIKA PREDPISANO Z
USTREZNIM ZAKONOM

Tarifa {t.11
1. Ura prisotnosti zdravnika 40 to~k

13. ~len
Pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v glasilu

Zdravni{ke zbornice Slovenije in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 24. marca 1995.

Predsednik
Zdravni{ke zbornice Slovenije

prim. Kurt Kancler, dr. med l. r.

2565.

Na podlagi 26. ~lena statuta Zdravni{ke zbornice Slove-
nije, objavljenega v Uradnem listu RS, {t. 65/94, in sklepa
24. redne skup{~ine Zdravni{ke zbornice Slovenije, z dne 22.
4. 1995 in 10. 6. 1995, se sprejme

P R A V I L N I K
o nadzoru upo{tevanja zdravni{ke tarife

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a na~in nadzora zdravni{ke tarife in

ukrepe ob ugotovitvi neupo{tevanja zdravni{ke tarife.

2. ~len
Vsak ~lan Zdravni{ke zbornice Slovenije je dol‘an pri

zara~unavanju storitev, ki so del zdravni{ke tarife, upo{tevati
vrednost storitve najmanj v vi{ini kot to dolo~a zdravni{ka
tarifa.

3. ~len
Vsak ~lan Zdravni{ke zbornice Slovenije je dol‘an pri

izstavitvi ra~una za opravljene storitve, ki so del zdravni{ke
tarife, na jasen na~in napisati, da so cene v ra~unu v skladu z
zdravni{ko tarifo.

4. ~len
Ob ugotovitvi, da posamezen ~lan za storitve, ki so del

zdravni{ke tarife, obra~unava te storitve v vi{ini, ki je manj{a
od zneska predpisanega po zdravni{ki tarifi, se proti temu
~lanu s strani Zdravni{ke zbornice Slovenije uvedejo ukrepi.

5. ~len
Ukrepi ob ugotovitvi neupo{tevanja zdravni{ke tarife

so:
a) ob prvi ugotovitvi, da posamezen ~lan ne upo{teva

zdravni{ke tarife, dobi le-ta opozorilo s strani predsednika
socialno-ekonomske komisije;

b) ob drugi ugotovitvi, da posemezen ~lan ne upo{teva
zdravni{ke tarife, dobi le-ta opomin s strani predsednika
socialno-ekonomske komisije, ki o primeru obvesti izvr{ilni
odbor;

c) ob tretji ugotovitvi, da posamezen ~lan ne upo{teva
zdravni{ke tarife, le-ta dobi pisni opomin izvr{ilnega odbora,
ki se objavi v glasilu Issis;

d) ob ~etrti ugotovitvi, da posamezen ~lan ne upo{teva
zdravni{ke tarife, se primer preda to‘ilcu zbornice.

6. ~len
Pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v glasilu

Zdravni{ke zbornice Slovenije in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 24. marca 1995.

Predsednik
Zdravni{ke zbornice Slovenije

prim. Kurt Kancler, dr. med l. r.
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2566.

Na podlagi tretjega odstavka 88. ~lena zakona o varstvu
okolja (Uradni list  RS, {t. 32/93) ter 22. in 27. ~lena statuta
Ekolo{ko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (Urad-
ni list  RS, {t. 51/94 in 3/95) in po predhodnem mnenju
Ministrstva za okolje in prostor z dne 6. 9. 1995 je Upravni
odbor Ekolo{ko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana na 6. seji dne 14. 9. 1995 sprejel

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

razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana,
o postopkih javnih razpisov za kreditiranje

1. ~len
V pravilniku Ekolo{ko razvojnega sklada Republike Slo-

venije, d.d., Ljubljana, o postopkih javnih razpisov za kredi-
tiranje (Uradni  list  RS, {t. 41/95) (v nadaljevanju: pravilnik)
se v prvem odstavku 4. ~lena ~rta besedilo “na podlagi stra-
te{kih aktov MOP, dolgoro~ne in srednjero~ne finan~ne stra-
tegije sklada in sprejete nalo`bene politike s finan~nim na~r-
tom sklada “.

^rta se besedilo drugega odstavka.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

2. ~len
Naslov 2. poglavja se spremeni, tako, da se glasi:
“JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV KREDITA”.

3. ~len
V prvem odstavku 6. ~lena pravilnika se besedilo prve-

ga stavka ~rta in nadomesti z besedilom:

“ Na predlog izvajalca razpisa sprejme UO sklada pred-
log sklepa o javnem razpisu za pridobitev kredita. Po prido-
bitvi predhodnega mnenja MOP odlo~a UO sklada o dokon~-
nem besedilu sklepa o javnem razpisu za pridobitev kredita
ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in najmanj
enem sredstvu javnega obve{~anja.”

4. ~len
V prvem odstavku 15. ~lena se ~rtajo besede “in mnenja

MOP”.

5. ~len
Doda se nov 17. a ~len (prehodno obdobje), ki glasi:
“Do sprejetja pravilnikov navedenih v 10. in 14. ~lenu

pravilnika UO sklada za vsak posamezen razpis v sklepu o
javnem razpisu za pridobitev kredita iz 6. ~lena pravilnika
predpi{e metodologijo izdelave investicijskih programov ozi-
roma kriterije in merila za vrednotenje vlog.”

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

listu Republike Slovenije.

[t. 106-1/95
Ljubljana, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
upravnega odbora

Ekolo{ko razvojnega sklada
Republike Slovenije
Marko Slokar l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

BRE@ICE

2567.

Na podlagi 65. ~lena, v zvezi s 17. alineo zadnjega
odstavka 21. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, {t. 72/93; 6/94, - odlo~ba US RS, {t.U-I-13/94-65, 45/94,
odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18, in Uradni list RS, {t.
57/94, 14/95 in 20/95, - odlo~ba US RS, {t. U-I-285/94-105),
3. ~lena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS,
{t. 8/82), 25. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni list RS, {t.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, 10/91, 13/93 in 66/93)
ter 10. in 73. ~lena statuta Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS, {t.
38/95), je Ob~inski svet ob~ine Bre‘ice na 8. seji, dne 7. 9.
1995 sprejel

O D L O K
o obveznem pla~ilu komunalnih pristojbin na mejnih

prehodih na obmo~ju Ob~ine Bre‘ice

1. ~len
S tem odlokom se ureja obveznost pla~evanja komunal-

nih pristojbin na mejnih prehodih na obmo~ju Ob~ine Bre‘ice.

2. ~len
Zavezanci za pla~ilo pristojbine iz 1. ~lena tega odloka

so pravne osebe in samostojni podjetniki - uporabniki komu-
nalnih objektov skupne rabe na mejnih prehodih na obmo~ju

Ob~ine Bre‘ice, ki pla~ujejo carinske obveznosti pri oprav-
ljanju izvozno-uvoznih poslov v okviru svoje registrirane
dejavnosti, ki potekajo preko mejnih prehodov na obmo~ju
Ob~ine Bre‘ice.

3. ~len
Komunalna pristojbina, ki se pla~uje ob vsakokratnem

prehodu dr‘avne meje na obmo~ju Ob~ine Bre‘ice zna{a 800
SIT.

4. ~len
Komunalno pristojbino zbirajo {pediterske in druge or-

ganizacije oziroma storitvena podjetja ter samostojni podjet-
niki, ki jih za to pooblasti Ob~ina Bre‘ice in z njimi sklene
ustrezno pogodbo.

5. ~len
Sredstva zbrana iz naslova pristojbin so prihodek prora-

~una Ob~ine Bre‘ice.
Sredstva, zbrana na podlagi dolo~il tega odloka se lahko

uporabijo le za urejanje in vzdr‘evanje komunalnih objektov
in komunalne infrastrukture v Ob~ini Bre‘ice.

6. ~len
Zavezanec - uporabnik, ki ne pla~a pristojbine v skladu

z 2. ~lenom tega odloka, stori prekr{ek za katerega se kaznuje
pravna oseba oziroma podjetnik posameznik z denarno kaz-
nijo do 360.000 SIT.
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[pediterska organizacija oziroma druga za pobiranje
pristojbine poobla{~ena organizacija, storitveno podjetje ali
samostojni podjetnik, ki ne izvaja svojih obveznosti iz 4.
~lena tega odloka, stori prekr{ek za katerega se kaznuje prav-
no osebo oziroma samostojnega podjetnika z denarno kaznijo
do 360.000 SIT.

Za prekr{ka po predhodnih dveh odstavkih tega ~lena se
kaznuje odgovorno osebo pravne osebe z denarno kaznijo do
60.000 SIT.

7. ~len
Nadzor nad izvr{evanjem tega odloka opravlja komu-

nalni nadzornik Ob~ine Bre‘ice in pristojne in{pekcijske
slu‘be.

8. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok

o obveznem pla~ilu komunalne pristojbine na mejnih preho-
dih na obmo~ju Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS, {t. 13/95) in
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem pla-
~ilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na obmo~ju
Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS, {t. 47/95).

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

listu RS.

[t. 417-51/95-7
Bre‘ice, dne 7. septembra 1995.

Predsedujo~i
Ob~inskega sveta

ob~ine Bre‘ice
Ivan @ivi~ l. r.

– upravljanje in razpolaganje s svojim premo‘enjem in
sredstvi,

– sprejemanje planov in programov razvoja krajevne
skupnosti,

– upravljanje in vzdr‘evanje lastnih komunalnih objek-
tov in naprav, pokopali{~, cest in drugih javnih povr{in, ki so
v njihovem upravljanju,

– skrb za po‘arno varnost in organizacijo re{evalne po-
mo~i,

– sodelovanje v postopkih priprave in izdelave prostor-
skih planov in prostorsko izvedbenih aktov,

– organiziranje in izvajanje aktivnosti na podro~ju otro{-
kega in socialnega varstva, zdravstvenega varstva, vzgoje in
izobra‘evanja, prosvete in kulture, telesne kulture, {porta in
rekreacije, varstva kulturnih ter zgodovinskih spomenikov,
varstva naravnega okolja, varstva interesov potro{nikov, v
delu in obsegu, ki ni v pristojnosti drugih ob~inskih ali dr‘av-
nih organov oz. organizacij,

– opravljanje drugih nalog v skladu z veljavnimi predpisi.

5. ~len
Za opravljanje nalog iz predhodnega ~lena se zagotav-

ljajo sredstva za krajevne skupnosti iz ob~inskega prora~una
in drugih virov, ki jih dolo~a statut krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost lahko uvede tudi samoprispevek.
Krajevna skupnost se lahko zadol‘uje le ob predhod-

nem soglasju ob~inskega sveta.
Ob~ina lahko, na podlagi sklepa ob~inskega sveta, na

krajevno skupnost prenese opravljanje dolo~enih zadev iz
ob~inske pristojnosti za katera zagotovi potrebna finan~na
sredstva.

Vsa vpra{anja v zvezi z realizacijo prenosa pristojnosti
iz predhodnega odstavka ter medsebojne pravice in obvezno-
sti se uredijo s posebno pogodbo med ob~ino in krajevno
skupnostjo.

6. ~len
Organa krajevne skupnosti sta svet krajevne skupnosti

in zbor krajanov kot najvi{ji organ krajevne skupnosti.
Zbor krajanov je sklep~en, ~e je navzo~ih najmanj 3 %

krajanov ob uri sklica. Kolikor ob sklicu zbor ni sklep~en, se
{teje, da je sklep~en, ~e je po eni uri od sklica navzo~ih
najmanj 1,5 % krajanov.

Organ va{ke skupnosti je odbor va{ke skupnosti.

7. ~len
Svet krajevne skupnosti {teje praviloma od sedem do

trinajst ~lanov skupaj s predsednikom sveta, ki se volijo na
neposrednih volitvah na katerih imajo pravico sodelovati vsi
volivci s stalnim prebivali{~em na obmo~ju krajevne skupno-
sti za mandatno dobo {tirih let.

Za volitve ~lanov sveta krajevne skupnosti in odborov
va{kih skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~ila zakona o
lokalnih volitvah.

Volitve izvede volilna komisija Ob~ine Bre‘ice, razpi{e
pa jih ‘upan. Na~in in izvedbo volitev za ~lane sveta krajev-
ne skupnosti dolo~i ob~inski svet z odlokom.

8. ~len
Svet krajevne skupnosti ima predvsem naslednje pri-

stojnosti:
– daje predhodno soglasje ob~inskemu svetu kadar le-ta

odlo~a o zadevah, ki se nana{ajo na bistvene interese krajev-
ne skupnosti, katere krajevna skupnost opredeli s svojim
statutom, v drugih primerih pa daje predhodno mnenje na
zaprosilo ob~ine, vse to v 15 dneh, sicer se odlo~a na podlagi
razpolo‘ljivih podatkov,

2568.

Na podlagi dolo~ila drugega odstavka 7. ~lena statuta
Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS, {t. 38/95) je Ob~inski svet
ob~ine Bre‘ice na 8. seji dne 7. 9. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
o krajevnih skupnostih Ob~ine Bre‘ice

1. ~len
S tem statutarnim sklepom, ki je sestavni del statuta

Ob~ine Bre‘ice, se dolo~ijo naloge, na~in financiranja, orga-
niziranost, organi in druge zadeve, ki urejajo delovanje kra-
jevnih skupnosti.

2. ~len
S statutom Ob~ine Bre‘ice je krajevnim skupnostim, ki

so ustanovljene v ob~ini podeljen status pravne osebe.

3. ~len
Krajevna skupnost ima svoj statut.
Statut sprejme svet krajevne skupnosti, ki mora biti v

skladu s statutom Ob~ine Bre‘ice in za~ne veljati, ko da nanj
soglasje statutarno pravna komisija ob~inskega sveta.

4. ~len
Pristojnosti in naloge, ki jih krajevne skupnosti uresni-

~ujejo preko svojih organov so zlasti:
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– ugotavlja potrebo in ukrepe za izvajanje dolo~enih
aktivnosti lokalnega pomena svoje krajevne skupnosti,

– sprejema program dela krajevne skupnosti in ga po-
sreduje ob~ini za potrebe oblikovanja prora~una

– skrbi za izvajanje nalog v okviru razpolo‘ljivih sred-
stev in zmogljivosti,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ob~inski-
mi akti in statutom krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti odlo~a tudi o zadevah za katere
ga pooblasti ob~inski svet.

9. ~len
Glede na~ina dela sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo dolo~ila ob~inskega statuta, ki urejajo na~in dela
ob~inskega sveta.

Svet lahko sprejme poslovnik o svojem delu, kar opre-
deli s statutom krajevne skupnosti.

10. ~len
Predsednika in podpredsednika izvolijo ~lani sveta iz-

med sebe in imenujejo tajnika krajevne skupnosti, ki pomaga
predsedniku sveta pri delu ter opravlja tudi ostale operativne
naloge, ki mu jih nalo‘i svet ali predsednik.

Tajnik krajevne skupnosti ne more biti ~lan sveta kra-
jevne skupnosti.

Sredstva za delo tajnika se zagotovijo iz ob~inskega
prora~una po veljavnih kriterijih.

11. ~len
Statut krajevne skupnosti predvsem dolo~a:
– opredelitev obmo~ja krajevne skupnosti in morebitnih

o‘jih delov krajevne skupnosti,
– taksativno opredelitev nalog in pristojnosti krajevne

skupnosti,
– organe krajevnih skupnosti, njihove pristojnosti, pra-

vice in obveznosti,
– sredstva krajevne skupnosti, vire sredstev in na~ine

financiranja krajevne skupnosti,
– na~ine in oblike odlo~anja v krajevni skupnosti,
– ostala vpra{anja bistvenega pomena za krajevno skup-

nost v skladu z zakonom in statutom ob~ine.
Statut sprejme svet krajevne skupnosti z dvetretjinsko

ve~ino vseh ~lanov sveta.

12. ~len
Kot posvetovalni organ ob~inskega sveta in ‘upana se v

ob~ini ustanovi svet krajevnih skupnosti, ki ga sestavljajo
predsedniki krajevnih skupnosti.

Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevne
skupnosti v ob~ini, ki ‘upanu in ob~inskemu svetu predlaga
urejevanje zadev, ki so pomembne za krajevne skupnosti.

Seje sveta krajevnih skupnosti sklicuje in vodi predsed-
nik ob~inskega sveta ali ‘upan.

Obvezno se skli~e seja sveta krajevnih skupnosti enkrat
letno in sicer pred obravnavo ob~inskega prora~una.

Krajevne skupnosti uveljavljajo svoje interese pri ob-
~inskem svetu preko ob~inskih svetnikov izvoljenih iz njiho-
ve volilne enote.

13. ~len
Dosedanji organi krajevne skupnosti nadaljujejo z de-

lom v skladu s {e veljavnimi statuti krajevnih skupnosti,
zakonom in ob~inskim statutom do konstituiranja novih or-
ganov.

14. ~len
Volitve za organe krajevne skupnosti, se v skladu s 7.

~lenom tega statutarnega sklepa izvedejo najpozneje do kon-
ca leta 1995.

Iz utemeljenih razlogov lahko ob~inski svet, rok iz pr-
vega odstavka tega ~lena podalj{a s sklepom.

Mandat ~lanov organov krajevne skupnosti, ki bodo
izvoljeni na prvih volitvah po sprejemu tega odloka, traja do
izteka mandata ~lanov ob~inskega sveta, ko bodo hkrati z
ob~inskimi volitvami za organe lokalne skupnosti izvedene
tudi volitve za organe krajevne skupnosti.

Sveti krajevnih skupnosti sprejmejo statute v dveh me-
secih po konstituiranju novih organov.

15. ~len
Ta statutarni sklep 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. 13-10/95-2/7
Bre‘ice, dne 8. septembra 1995.

Predsedujo~i
Ob~inskega sveta

ob~ine Bre‘ice
Ivan @ivi~ l. r.

2569.

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, 47/93, 52/93 in 71/93), 33.
~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93
in 57/94) in 40. ~lena statuta Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS,
{t. 38/95) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na~rta naselja

Kapele

1. ~len
Za dobo 30 dni se javno razgrne osnutek ureditvenega

na~rta naselja Kapele, ki ga je izdelala Area Cerknica d.o.o..

2. ~len
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skup-

nosti Kapele in Zavoda za prostorsko na~rtovanje ob~ine
Bre‘ice.

3. ~len
V ~asu javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko na~rto-

vanje ob~ine Bre‘ice organiziral javno razpravo o osnutku
ureditvenega na~rta naselja Kapele in o tem obvestil ob~ane
in zainteresirane organizacije na krajevno obi~ajen na~in.

4. ~len
Zainteresirani lahko v ~asu javne razgrnitve vpi{ejo svo-

je pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestih
javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za
prostorsko na~rtovanje ob~ine Bre‘ice.

Rok za pripombe in predloge pote~e trideseti dan po
javni razgrnitvi.
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5. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je, rok javne razgrnitve pri~ne te~i z dnem objave.

[t. 352-78/92
Bre‘ice, dne 8. septembra 1995.

@upan
Ob~ine Bre‘ice
Jo‘e Av{i~ l. r.

2570.

Na podlagi 12. ~lena zakona o cestah (Uradni list RS, {t.
2/89) ter na podlagi 10. in 17. ~lena statuta Ob~ine Bre‘ice
(Uradni list RS, {t. 38/95) je ob~inski svet na svoji 7. seji dne
7. 9. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi dela javne poti kot javnega dobra in

vzpostavitvi nadomestne javne poti kot javnega dobra v
k.o. Sromlje

1
Ukine se del javne poti kot javnega dobra parc. {t. 705,

k.o. Sromlje, po izvr{eni odmeri ozna~eno, kot parc. {t. 705/2
v isti k.o., v skupni izmeri 181 m².

2
Vzpostavi se javna pot kot javno dobro v k.o. Sromlje,

kot nadomestna za del ukinitve javne poti kot javnega dobra
iz to~ke 1. tega sklepa in sicer skladno skici, ki je priloga in
sestavni del sklepa, po odmeri ozna~ena kot parc. {t. 69/3
k.o. Sromlje, v izmeri 355 m².

3
Ta sklep za~ne veljati takoj.

[t. 463-68/94-2/7
Bre‘ice, dne 8. septembra 1995.

Predsedujo~i
Ob~inskega sveta

ob~ine Bre‘ice
Ivan @ivi~ l. r.

Sredstva za dodeljevanje posojil za pospe{evanje razvo-
ja malega gospodarstva se zagotavljajo iz ob~inskega prora-
~una in ban~nih sredstev.

2. ~len

Posojila so namenjena obrtnikom, samostojnim podjet-
nikom in gospodarskim dru‘bam v zasebni lasti (v nadaljeva-
nju: dru‘be), ki bodo na ta na~in pridobljena sredstva vlo‘ili
v razvoj in raz{iritev poslovanja, in sicer v:

– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih pro-
storov;

– nakup opreme;
– odpiranje novih delovnih mest, povezano z ustanav-

ljanjem novih enot malega gospodarstva.

3. ~len

Pogoj za dodelitev posojila je, da obrtnik, samostojni
podjetnik oziroma dru‘ba opravlja dejavnost na podro~ju
ob~ine in da je sede‘ prosilca in kraj investicije na obmo~ju
Ob~ine Cankova-Ti{ina. Za posojilo lahko zaprosijo tudi
prosilci, ki so v fazi pridobivanja dovoljenja za opravljanje
dejavnosti oziroma registracije na sodi{~u.

4. ~len

Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg
pogojev, ki jih zahteva banka, v najve~ji meri izpolnjujejo {e
naslednje kriterije:

– opravljajo ali bodo opravljali dejavnosti, ki v ob~ini
niso razvite;

– raz{irjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna
mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;

– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivo-
sti in ustvarjajo mo‘nosti za nove zaposlitve;

– da je nalo‘ba usmerjena v doseganje vi{je kvalitete
proizvodov in storitev ter zagotavlja ekolo{ko neopore~en
delovni proces;

– zagotavljanje bolj{e oskrbe ob~anov.

5. ~len

Posojilo razpi{e ob~inski svet in razpis objavi v sred-
stvih javnega obve{~anja. Iz razpisa mora biti razvidna vi{ina
razpisanega posojila, razpisni pogoji in ostala dolo~ila, ki
izhajajo iz tega pravilnika.

6. ~len

Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratka predstavitev prosilca;
– poslovni na~rt – opis razvojnega programa s pri~ako-

vanimi u~inki;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjet-

nika oziroma dru‘be; dokazilo o za~etem postopku pridobi-
vanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registra-
cije na sodi{~u;

– obrtniki in samostojni podjetniki predlo‘ijo dav~no
napoved za preteklo leto in polletno poro~ilo o poslovanju,
~e je razpis objavljen v drugi polovici leta;

– podjetniki (gospodarske dru‘be) predlo‘ijo izkaz us-
peha in premo‘enjsko bilanco za preteklo leto ter BON 2;

– samostojni podjetniki in obrtniki predlo‘ijo potrdilo o
pla~anih prispevkih in davkih;

– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, ~e gre za grad-
njo ali adaptacijo poslovnih prostorov;

CANKOVA-TI[INA

2571.

Na podlagi dolo~il 14. in 21. ~lena statuta Ob~ine Can-
kova-Ti{ina je Ob~inski svet ob~ine Cankova-Ti{ina na seji
dne 11. 9. 1995 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil za pospe{evanje razvoja malega

gospodarstva v Ob~ini Cankova-Ti{ina

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ijo pogoji in postopek za

dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero.
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– kupoprodajno pogodbo, predra~un ali ra~un, ~e gre za
nakup poslovnih prostorov ali opreme;

– zemlji{koknji‘ni izpisek o lastni{tvu premo‘enja za
potrebe zavarovanja posojila;

– druge podatke, ki jih zahteva banka ali jih v razpisu
izrecno zahteva ob~inski svet.

7. ~len

Pro{njo za posojilo s prilogami vlo‘ijo prosilci v tajni{-
tvo ob~ine v roku, ki je dolo~en v razpisu.

8. ~len

Dobo vra~anja posojila in vi{ino obrestne mere vsako-
krat dolo~i ob~inski svet v dogovoru z banko.

9. ~len

Pro{nje za posojilo obravnava komisija za delitev poso-
jil, ki jo imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana. Komisija
{teje 4 ~lane in jo sestavljajo:

– 2 predstavnika, ki ju imenuje ob~inski svet,
– 2 predstavnika banke.
Sklep o delitvi posojila mora komisija sprejeti najpoz-

neje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka. Sklep o dodeli-
tvi posojila se prosilcem posreduje najkasneje v osmih dneh
po sprejetju in je dokon~en.

Komisija je dol‘na seznaniti ob~inski svet o delitvi
posojil.

Strokovna finan~na dela, vklju~no z zavarovanjem vra-
~anja posojila, opravlja banka.

10. ~len

Po odobritvi posojila sklene vsak posamezni posojiloje-
malec posojilno pogodbo z banko, v kateri so dolo~ene vse
medsebojne pravice in odgovornosti obeh pogodbenih strank.

Posojilojemalec pri~ne koristiti posojilo na podlagi us-
trezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe z
banko in ga mora izkoristiti praviloma najkasneje v treh
mesecih.

11. ~len

Pogodbo o sodelovanju med Ob~ino Cankova-Ti{ina in
banko, ki je vklju~ena v sistem kreditiranja v smislu tega
pravilnika, sklene ‘upan.

12. ~len

Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe pre-
verjajo ob~inski organi in banka.

13. ~len

Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in za~ne veljati
dan po objavi.

[t. 150/95
Cankova-Ti{ina, dne 12. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Cankova-Ti{ina
Viktor Vre~i~, dipl. ek. l. r.

CERKNICA

2572.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t.72/93; 6/94 – odlo~ba US RS {t. U-I-13/94-95 –
odlo~ba US RS, {t. U-I- 144/94-18 in Uradni list RS, {t.
57/94 ter 14/95) je Ob~inski svet ob~ine Cerknica na seji dne
12. 7. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Cerknica

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta statut ureja oziroma dolo~a temeljna na~ela za orga-

nizacijo in delovanje Ob~ine Cerknica (v nadaljevanju: ob~i-
na), organe ob~ine, pristojnosti ob~ine in njenih organov,
oblikovanje in organizacijo ob~inske uprave in javnih slu‘b,
premo‘enje in financiranje ob~ine, splo{ne in posami~ne akte
ob~ine, varstvo ob~ine, v razmerju do dr‘ave in drugih ob~in,
na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v ob~i-
ni in {ir{ih samoupravnih lokalnih skupnostih ter druga vpra-
{anja skupnega pomena v ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

2. ~len
Ob~ino Cerknica je ustanovil Dr‘avni zbor z zakonom o

ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni
list RS, {t. 60/94 in 69/94).

Obmo~je ob~ine obsega obmo~ja naslednjih naselij: Be-
gunje pri Cerknici, Bezuljak, Be~, Be~aje, Blo{ka Polica,
Blo~ice, Brezje, Cajnarje, Cerknica, ^ohovo, Dobec, Dole-
nja vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jeze-
ro, Gorenje Otave, Gori~ice, Grahovo, Hribljane, Hru{karje,
Ivanje selo, Jer{i~e, Koro{~e, Ko‘ljek, Ko{~ake, Kranj~e,
Kremenca, Kru{~e, Kr‘i{~e, Laze pri Gorenjem Jezeru, Le{-
njake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok,
Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Po-
nikve, Rakek, Rakov [kocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo,
Sel{~ek, Slivice, Slugovo, Stra‘i{~e, Sveti Vid, [trukljeva
vas, [~urkovo, Tav‘lje, Topol pri Begunjah, Unec, Zahrib,
Zala, Zel{e, Zibovnik, @erovnica, @upeno.

3. ~len
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru

ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr-
{uje naloge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristoj-
nost dr‘ava.

4. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno 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 lokalni-
mi skupnostmi.

Ob~ina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
dr‘av ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

5. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

kateri koli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.

Ob~inska uprava in strokovne slu‘be so dol‘ne ob~a-
nom nuditi popolno strokovno pomo~ ter informirati ob~ane
o njihovih postopkih. Za zagotovitev pravic ob~anov iz pred-
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hodnih odstavkov tega ~lena, ob~inski svet ustanovi komisijo
za vloge, prito‘be in peticije.

6. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine Cerknica je v

Cerknici, Cesta 4. maja {t. 53.

7. ~len
Ob~ina Cerknica ima svoj pe~at v obliki kroga premera

35 mm, ki ima v sredini grb ob~ine Cerknica, ob kro‘nici
zgoraj napis OB^INA CERKNICA, ob kro‘nici spodaj pa
napis CERKNICA.

@upan ob~ine Cerknica ima svoj pe~at v obliki kroga,
premera 35 mm, ki ima v sredini grb ob~ine Cerknica, ob
kro‘nici zgoraj napis OB^INA CERKNICA, med grbom v
liniji premera napis @UPAN, ob kro‘nici spodaj pa napis
CERKNICA.

Ob~inski svet Cerknica ima svoj pe~at v obliki kroga,
premera 35 mm, ki ima v sredini grb ob~ine Cerknica, ob
kro‘nici zgoraj napis OB^INA CERKNICA, pod grbom v
liniji premera napis OB^INSKI SVET, ob kro‘nici spodaj pa
napis CERKNICA.

8. ~len
Ob~ina ima grb, zastavo in ob~inski praznik, ki se dolo-

~i z odlokom ob~ine.

9. ~len
V Ob~ini Cerknica se lahko ustanovita tr{ki skupnosti

Cerknica in Rakek.
Ostala naselja v ob~ini pa se lahko pove‘ejo v skupnosti

naselij in v va{ke skupnosti (v nadaljnjih ~lenih: skupnosti).
Tr{ki skupnosti, skupnosti naselij in va{ke skupnosti

ustanovi ob~inski svet s statutarnim sklepom na osnovi refe-
renduma in po predhodnem ugotavljanju interesa na zborih
krajanov.

Sveta tr{ke skupnosti Cerknica in Rakek morata imeti
najmanj pet ~lanov, svet skupnosti naselij in va{ki svet pa
najmanj tri ~lane. S statutarnim sklepom ob~inski svet dolo~i
v svet tr{ke skupnosti dva svoja ~lana, v ostale svete pa po
enega.

Premo‘enje s katerim bo upravljala tr{ka skupnost Cerk-
nica in Rakek ter skupnosti naselij in va{ke skupnosti je
lastnina ob~ine Cerknica.

S statutarnim sklepom se dolo~ijo naloge, na~ini finan-
ciranja, organiziranost in druge zadeve, pomembne za delo-
vanje skupnosti.

Skupnosti imajo lahko le specialno pravno sposobnost v
okviru prenesenih nalog in ne morejo imeti svojega ‘iro
ra~una.

Vse premo‘enje dosedanjih krajevnih skupnosti preide
v last ob~ine.

S tem statutom se ukinjajo sveti in skup{~ine dosedanjih
krajevnih skupnosti.

10. ~len
Ob~inski svet lahko z odlokom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje skupno-
stim.

Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna sredstva.

11. ~len
Svet tr{ke skupnosti, skupnosti naselij in va{ke skupno-

sti daje mnenje ob~inskemu svetu, odborom, nadzornemu
odboru in ‘upanu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se
nana{ajo na interese trga oziroma naselij in vasi za katere so

skupnosti ustanovljene, zlasti pa o zadevah, ki se nana{ajo na
ob~inski prora~un, na razvoj in na prostorsko ureditev ob~ine.

12. ~len
Ob~ina Cerknica se lahko povezuje v pokrajino.

II. NALOGE OB^INE

13. ~len
Ob~ina Cerknica po svojih organih samostojno opravlja

in ureja 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:
– sprejema varnostni na~rt ob~ine;
– predpisuje lokalne dav{~ine;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi 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 kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2) pospe{uje:
– gospodarski razvoj ob~ine;
– delovanje 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, kulturno dejavnost
in knji‘ni~no dejavnost;

– razvoj {porta in rekreacije.
3) na podro~ju upravljanja:
– upravlja z ob~inskim premo‘enjem;
– upravlja delovanje lokalne javne slu‘be;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja z ob~inskimi javnimi povr{inami in drugim

javnim dobrom;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi.
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;
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-

~anje stanovanjskega sklada;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b in sklada

stavbnih zemlji{~;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, odbo-

rov, ob~inske uprave in drugih delovnih teles;
– zagotavlja sredstva za financiranje tr{kih skupnosti,

skupnosti naselij in va{kih skupnosti;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvene-
ga varstva in drugih dejavnosti;
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– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti);

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost, opravljanje
pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be.

5) vzdr‘uje:
– lokalne javne in gozdne ceste, javne poti, rekreacijske

in druge javne povr{ine;
– vodovodne, energetske in druge komunalne objekte.
6) s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov.
7) zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih 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 ne-

premi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih v katere stopa ob~ina.

10) opravlja druge naloge, ki jih dobi preko koncesije
od dr‘avne uprave.

14. ~len
Ob~ina Cerknica opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo

na:
– vodenje evidence volivne pravice;
– razgrinjanje volivnih imenikov;
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

svet;
– ob~insko upravno nadzorstvo;
– nadzorstvo nad izvajanjem nalog 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{~;
– dolo~anje o rabi prostora;
– gasilstvo kot obvezni lokalni slu‘bi;
– 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 lekar-

ni{ko dejavnost;
– mrli{ko ogledno slu‘bo;
– dolo~anje komunalnih dejavnosti;
– organizacijo dimnikarske slu‘be;
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij;
– odlaganje odpadkov, gradnja in vzdr‘evanje meteor-

nih in fekalnih kanalizacij in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja;

– gradnja in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih ob-
jektov;

– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-
ne krajine;

– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom;
– urejanje lokalnega prometa;
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma;
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja in prepovedi parkiranja;
– predpisovanje prometne ureditve;
– urejanje lokalnega potni{kega prometa;
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ in za

pomo~ na domu;
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

15. ~len
Pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ob~ina predpisuje na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja;
– davek od dedi{~in na darila;
– davek na dobitke od iger na sre~o;
– davek na promet nepremi~nin;
– najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a, stanova-

nja, lokale in druge ob~inske objekte;
– upravne takse;
– posebne takse za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~inam 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.
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja;
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a;
– krajevne takse;
– komunalne takse;
– pristojbine;
– kazni na podlagi ob~inskih predpisov;
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda;
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in

onesna‘evanje okolja;
– prihodki uprave:
– prihodki, dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be zakona o financiranju ob~in lahko

ob~ina predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini,
ki je petkrat vi{ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.

16. ~len
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a ob~ina

prepu{~a Skladu stavbnih zemlji{~ in predstavlja to za sklad
izviren prihodek.

Sklad stavbnih zemlji{~ ima pet~lanski upravni odbor,
ki ga imenuje ob~inski svet.

Ob~inski svet tudi potrjuje statut in druge splo{ne akte
sklada.

Ob~inska uprava je dol‘na poskrbeti za strokovno in
administrativno pomo~ za nemoteno delovanje sklada.

III. ORGANI OB^INE

 3.1 Skupne dolo~be

17. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni od-

bor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
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18. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

19. ~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 predstav-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in sejah ob~in-
skih odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in
poslovnik ob~inskega sveta.

Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu in o delu
ob~inskih organov.

Javnosti niso dostopne seje, dokumenti in gradiva ob-
~inskega sveta in drugih ob~inskih organov, za katere organi
ugotovijo, da so zaupne narave in obstaja pravna podlaga za
tak ukrep v veljavni zakonodaji.

20. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, eden ali ve~ pod‘upanov

in tajnik ob~ine so ob~inski funkcionarji.

3.2 Ob~inski svet

21. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine in spremembe statuta ter statu-

tarne sklepe;
– sprejema odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema poslovnik za svoje delo;
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine;
– sprejema za~asne nujne ukrepe pri naravnih nesre~ah;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– ustanavlja komisije, ob~inske odbore ter voli in razre-

{uje njihove ~lane;
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora;
– imenuje ob~insko volilno komisijo;
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje enega ali ve~

pod‘upanov;
– na predlog ‘upana imenuje tajnika ob~ine;
– nadzoruje delo odborov, ‘upana, pod‘upana in ob~in-

ske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta;
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave;
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin, kolikor s tem statutom ali odlokom ob~inskega sveta
ni poobla{~en ‘upan;

– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-
kov javnih dobrin;

– odlo~a o najemu posojila za prora~un ob~ine;
– razpisuje referendum;
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov;
– dolo~a nadomestilo ~lanov ob~inskega sveta, nadzor-

nega odbora in drugih delovnih teles;
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter

gospodarske javne slu‘be;
– daje koncesije;
– daje soglasje pri zamenjavanju direktorjev oziroma

ravnateljev gospodarskih in drugih javnih zavodov ter gospo-
darskih javnih slu‘b, ki jih je ustanovila ob~ina ali njena
pravna prednica in imenuje upravne odbore oziroma nadzor-
ne odbore teh pravnih subjektov;

– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev;
– daje soglasje k prenosu nalog iz dr‘avne pristojnosti

na ob~ino;

– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ajo prisilni pred-
pisi in ta statut.

22. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju na~elni-

kov upravnih enot. Prav tako imenuje in razre{uje predstav-
nike ob~ine v sosvetu na~elnika upravne enote.

Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-
stojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o
teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

23. ~len
Ob~inski svet Ceknica ima 19 ~lanov.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, pod‘upanov in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.

Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo poob-
lastilo v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma pri-
mernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

24. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no 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,
v katerem se dolo~i {tevilo ~lanov sveta, ki se volijo v posa-
mezni volilni enoti. Odlok se sprejema z ve~ino opredeljenih
glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

25. ~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~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

26. ~len
Ob~inski svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in

enega ali ve~ podpredsednikov sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo telo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja, ter ga nadome{~a v njegovi
odsotnosti oziroma  zadr‘anosti.

Ob~inski svet imenuje sekretarja sveta, ki pomaga pred-
sedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnike
sej ter organizira, opravlja strokovno in administrativno delo
za ob~inski svet in njegove komisije in odbore in druge
zadeve po nalogu predsednika.

^e sekretar sveta opravlja delo na podlagi delovnega
razmerja sklene delovno razmerje v ob~inski upravi.

27. ~len
Kandidature za predsednika, podpredsednika in druge

funkcije ob~inskega sveta lahko vlo‘i v pisni obliki skupina
najmanj petih ~lanov sveta.

Kandidat za predsednika in podpredsednika ob~inskega
sveta je izvoljen z ve~ino opredeljenih glasov vseh ~lanov
sveta. Nosilci drugih funkcij ob~inskega sveta pa so izvoljeni
z ve~ino opredeljenih glasov navzo~ih ~lanov sveta. ^e pri
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prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane ve~ine
se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o
tistih dveh kandidatih, ki sta na prvem glasovanju dobila
najve~ glasov.

Za za~etek postopka razre{itve predsednika ali podpred-
sednika sveta je potreben pismen predlog najmanj petih ~la-
nov sveta. Predsednik oziroma podpredsednik je razre{en, ~e
za razre{itev glasuje najmanj polovica opredeljenih ~lanov
vsega sveta in da obenem izvoli novega predsednika ob~in-
skega sveta.

28. ~len
Ob~inski svet dela na rednih in izrednih sejah. Redne

seje sklicuje predsednik ob~inskega sveta.
Na zahtevo ‘upana, nadzornega odbora ali na zahtevo

najmanj petih ~lanov sveta pa mora sklicati izredno sejo
sveta v roku 20 dni.

Dnevni red izredne seje predlaga predsednik sveta po
predlogu predlagatelja.

Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as
rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta pred-
stavnikom ob~inskih odborov, ‘upanu in pod‘upanu ali tajni-
ku in za odgovore nanje ter za dajanje pobud ~lanov sveta.

Zahtevnej{e odgovore se posreduje v pismeni obliki
najkasneje do naslednje seje ob~inskega sveta.

29. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e ob~inski svet ugotovi, da je gradivo seje zaupne

narave, lahko sklene, da se javnost izlo~i.
^lani ob~inskih odborov in ‘upan ali pod‘upan imajo

pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki
ob~inskih odborov, ‘upan, pod‘upan in tajnik so se na zahte-
vo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje in odgovarjati na
vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

30. ~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 opredeljenih

glasov navzo~ih ~lanov, razen, ~e je z zakonom ali tem
statutom dolo~ena druga~na ve~ina.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon, ta statut ali kadar se za tajno glasovanje odlo~i
ob~inski svet.

31. ~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 sveta.

32. ~len
Za prou~evanje posameznih vpra{anj iz svoje pristojno-

sti ob~inski svet s sklepom imenuje stalna ali ob~asna delov-
na telesa.

Stalno delovno telo je Komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja, ki jo ob~inski svet imenuje izmed
~lanov ob~inskega sveta na svoji prvi seji, ter komisija za
statut in poslovnik.

Obe komisiji imata najmanj tri ~lane.
Delovna telesa ob~inskega sveta, {tevilo ~lanov, delov-

na podro~ja, na~in izvolitev in odpoklic se dolo~i v poslovni-
ku sveta.

33. ~len
Ob~inski svet imenuje naslednje ob~inske odbore:
– odbor za komunalo in promet;
– odbor za dru‘bene dejavnosti;
– odbor za prora~un in finance ter premo‘enjsko pravne

zadeve;
– odbor za okolje in prostor;
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za lokalno samoupravo;
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo;
– odbor za po‘arno varnost, za{~ito in re{evanje.
Ob~inski svet po potrebi ustanovi tudi druge odbore in

komisije. ^lane odborov izvoli ob~inski svet izmed ~lanov
sveta in ob~anov.

34. ~len
Ob~inske odbore, {tevilo ~lanov, delovna podro~ja, na-

~in izvolitev in odpoklic se dolo~i z odlokom.

3.3 Nadzorni odbor

35. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una;
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor sestavljajo najmanj trije ~lani.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

36. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-

ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so prora~unski uporabniki.

^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet.

3.4 @upan

37. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega ali ve~ pod‘upanov.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana

pa imenuje ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov na
predlog ‘upana.

@upan in pod‘upan lahko opravljata svoje delo poklicno
ali nepoklicno.

Odlo~itev o tem sprejme ob~inski svet z ve~ino oprede-
ljenih glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

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;
– predlaga gradiva, ki jih pripravi ob~inska uprava za

seje ob~inskega sveta;
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave;
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~ata zakon in ta

statut.

39. ~len
@upan zadr‘i objavo in izvajanje splo{nega akta ob~in-

skega sveta, ~e meni, da je nezakonit ali neustaven. ^e to
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stori, mora pisno navesti razloge za zadr‘anje in na prvi
naslednji seji ob~inskega sveta predlagati, da se o njem po-
novno odlo~a. ^e ob~inski svet ponovno odlo~i enako, je
‘upan dol‘an akt objaviti, obenem pa se lahko poslu‘i z
zakonom dolo~enega postopka.

^e se akt sveta oziroma odbora nana{a na zadevo, ki je
bila z zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti pri-
stojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost od-
lo~itve.

40. ~len
@upan ima pravico in na zahtevo ob~inskega sveta ob-

veznost, udele‘evati se sej ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov, sej nadzornega odbora pa le na povabilo odbora.

41. ~len
Pod‘upan(i) pomaga(jo) ‘upanu pri njegovem delu in

ga nadome{~a(jo) v odsotnosti oziroma zadr‘anosti. @upan
lahko pooblasti pod‘upana(e) za opravljanje posameznih na-
log iz 37. ~lena tega statuta.

3.5 Ob~inska volilna komisija

42. ~len
Ob~inska volilna komisija je organ ob~ine, ki jo imenu-

je ob~inski svet in opravlja naloge v skladu z veljavno zako-
nodajo s podro~ja volitev.

^e se pri proporcionalnih volitvah ~lani ob~inskega sve-
ta volijo po volilnih enotah, ob~inski svet lahko imenuje
volilne komisije volilnih enot.

43. ~len
Ob~insko volilno komisijo in volilno komisijo volilne

enote sestavljajo predsednik in trije ~lani ter njihovi namest-
niki.

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se ime-
nujeta po mo‘nosti izmed sodnikov ali izmed diplomiranih
pravnikov. Ostali ~lani volilne komisije in njihovi namestni-
ki se imenujejo po predlogih politi~nih strank, drugih organi-
zacij ob~anov v ob~ini ter ob~anov.

44. ~len
Ob~inska volilna komisija in volilna komisija volilne

enote imata tajnika, ki ga imenujeta izmed delavcev ob~inske
uprave.

3.6 Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

45. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

3.6.1 Zbor ob~anov

46. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino, del ob~ine,

ali pa za eno ali ve~ naselij.

47. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov voliv-
cev v ob~ini.

Zbor ob~anov za eno ali ve~ naselij pa tudi na pobudo
najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti.

Posamezno podro~je lahko oblikuje nov zbor ob~anov,
~e tako sklene ob~inski svet.

Zbor ob~anov skli~e in vodi do izvolitve tri~lanskega
delovnega predsedstva zbora, ‘upan. Zbor izvoli tudi zapi-
snikarja in dva overitelja zapisnika.

Zbor ob~anov mora ‘upan sklicati najmanj enkrat letno
in na njem poro~ati o delu organov ob~ine.

Zbor ob~anov lahko razpravlja in sklepa, ~e je na zboru
najmanj pet odstotkov volivcev. Sklepe sprejema z ve~ino
glasov navzo~ih volivcev.

^e je ob~anov manj se po~aka pol ure zaradi sklep~no-
sti, po preteku tega ~asa se lahko sprejmejo sklepi z ve~ino
opredeljenih glasov navzo~ih volivcev.

48. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti;
– 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.

49. ~len
Zbor ob~anov za obmo~je trga, skupnosti naselij ali

va{ke skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti;
– razpravlja 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.

3.6.2 Referendum

50. ~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 pet odstotkov volivcev v
ob~ini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo volivno pravico.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

51. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

52. ~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 tr{ke skup-
nosti, skupnosti naselij ali va{ke skupnosti.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 46. in 47. ~lena tega statuta.
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53. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve, ki
jih je sprejel ob~inski svet ali drugi ob~inski organi.

^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 or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

3.6.3 Ljudska iniciativa

54. ~len
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka 52.

~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

3.6.4 Tr{ke skupnosti, skupnosti naselij
in va{ke skupnosti

55. ~len
Ob~ani se zaradi urejanja vpra{anj skupnega pomena in

uresni~evanja skupnih interesov ter zadovoljevanja skupnih
potreb lahko organizirajo v tr{ko skupnost, skupnost naselij
ali va{ko skupnost (nadalje: skupnosti).

Skupnost se organizira v delu naselja, naselju ali v ve~
povezanih naseljih.

56. ~len
Pobudo za ustanovitev oziroma preoblikovanje skupno-

sti lahko dasta:
– zbor ob~anov enega ali ve~ naselij, za katera bi se

ustanovila, in
– ob~inski svet.
Pobuda mora poleg predloga za obmo~je, na katerega se

nana{a predlog, vsebovati zlasti utemeljene razloge za usta-
novitev oziroma preoblikovanje skupnosti.

57. ~len
Pobudo za ustanovitev skupnosti obravnavajo in se o

njej odlo~ijo ob~ani na zboru ob~anov obmo~ja, na katero se
nana{a pobuda.

Skupnost ustanovi ob~inski svet z odlokom.

58. ~len
Organizacijo skupnosti ter pravice in dol‘nosti njenih

organov dolo~a statut skupnosti.
Statut skupnosti sprejme svet skupnosti po predhodno

opravljeni javni obravnavi.
Statut skupnosti za~ne veljati, ko da nanj soglasje Ob-

~inski svet ob~ine Cerknica.

59. ~len
Skupnost lahko nastopa v pravnem prometu v imenu in

za ra~un Ob~ine Cerknica samo s soglasjem Ob~inskega
sveta Ob~ine Cerknica.

60. ~len
Organ skupnosti je svet skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim bivali{~em v skupnosti za

{tiri leta.
Za izvedbo volitev v svet skupnosti se smiselno upora-

bijo dolo~ila zakona o lokalnih volitvah.
Skupnost je konstituirana, ko ima sprejet statut in izvo-

ljene organe, ki jih dolo~a statut.

61. ~len
Svet skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki

jih samostojno opravlja skupnost.
Svet skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti;
– daje ob~inskemu svetu predloge in pobude o re{eva-

nju zadev, ki se nana{ajo na skupnost;
– daje ob~inskim organom mnenje o re{evanju posa-

meznih zadev iz ob~inske pristojnosti;
– izvr{uje naloge, ki so jih nanj prenesli ob~inski organi;
– opravlja druge naloge, ki jih dolo~a ta statut.

62. ~len
Glede na~ina dela sveta skupnosti se smiselno uporab-

ljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega
sveta.

Svet lahko podrobneje uredi na~in svojega dela s po-
slovnikom.

63. ~len
Svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in pod-

predsednika sveta.
Svet imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri

njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po
nalogu predsednika.

^lani organov skupnosti opravljajo svojo funkcijo ne-
poklicno.

64. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese opravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v opravljanje skupnosti.
Za opravljanje prenesenih nalog zagotovi ob~inski svet

ustrezna sredstva.

65. ~len
Kadar ob~inski svet odlo~a o zadevah, ki prizadevajo

interese ob~anov samo ene skupnosti, mora o zadevi pred-
hodno dobiti mnenje sveta te skupnosti.

O predlogih in pobudah sveta skupnosti, ki se nana{ajo
na zadeve iz pristojnosti ob~ine, mora ob~inski svet razprav-
ljati in o njih odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

IV. OB^INSKA UPRAVA

4.1 Organizacija ob~inske uprave

66. ~len
Organizacija ob~inske uprave se ureja z odlokom o

organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave, ki ga
sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana. Dolo~a pa jo tudi ta
statut.

67. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.
Naloge ob~inske uprave opravljajo ob~inski referati.
Referat opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob-

~inske uprave.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske

dejavnosti na svojem podro~ju.

68. ~len
Tajnik ob~ine skrbi za neposredno izvajanje nalog upra-

ve ter opravlja druge upravne, strokovne in organizacijske
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naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov ter pooblastil
‘upana.

Tajnika ob~ine imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-

nih dokumentov iz teko~ega poslovanja ob~inske uprave.

69. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik ob~i-

ne, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja

zaposlenih v ob~inski upravi, razen za sekretarja sveta in
profesionalnih ~lanov ob~inskega sveta, odlo~a ‘upan oziro-
ma po njegovem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

Vodje referatov po predlogu ‘upana potrjuje ob~inski
svet.

70. ~len
Tajnik ob~ine, vi{ji upravni, upravni in strokovno teh-

ni~ni delavci ob~inske uprave so upravi~eni do pla~e, ki jo v
skladu z zakonom, podzakonskimi akti in pravilnikom o na-
grajevanju dolo~i ‘upan.

71. ~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.

72. ~len
S posami~nimi akti o upravnih stvareh iz izvirne pristoj-

nosti ob~ine odlo~a in jih izdaja tajnik ob~ine, ki lahko
pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za
odlo~anje o upravnih stvareh, za opravljanje posameznih de-
janj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za
odlo~anje v upravnih stvareh.

73. ~len
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prenesene pristoj-

nosti odlo~a ‘upan, ki lahko za odlo~anje pooblasti zaposle-
nega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za
vodenje upravnega postopka in odlo~anje.

V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske
pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem
upravnem postopku in po posebnih postopkih, dolo~enih z
zakonom.

74. ~len
Tajnik ob~ine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpi-
sov o upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

75. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upavnem postopku, v skladu s posebnim zakonom.

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

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itve ‘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 ustezno podro~je, oziroma njegov organ v njegovi sestavi.

77. ~len
O izlo~itvi ‘upana iz upravnega postopka odlo~a ob~in-

ski svet. ^e svet ugodi zahtevi za izlo~itev ‘upana, odlo~a o
konkretni upravni zadevi namesto ‘upana predsednik ob~in-
skega sveta.

O izlo~itvi tajnika ob~ine iz upravnega postopka odlo~a
‘upan.

O izlo~itvi uradne osebe iz upravnega postopka odlo~a
‘upan, ~e pa upravo vodi po pooblastilu ‘upana tajnik ob~i-
ne, odlo~a o izlo~itvi uradnih oseb tajnik ob~ine.

4.2 Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

78. ~len
Ministrstvo, vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zako-

nitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni de-
lavci ob~inske upave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo nji-
hovega dela pristojna ministrstva.

Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvjanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

79. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrtvo, ki nadzo-

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
se ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju
ne ravnajo v skladu z zakonom, statutom ali drugimi zakon-
skimi predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

80. ~len
Ob~ina Cerknica organizira obvezne gospodarske javne

slu‘be na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih 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, nadziranje in ~i{~enje kurilnih naprav,

dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.

81. ~len
Ob~ina Cerknica skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo v naseljih;
– plakatiranje, obve{~anje in okra{evanje naselij;
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost;
– upravljanje, vzdr‘evanje in razvoj sistemov za prenos

RTV  signalov;
– urejanje prometne in neprometne signalizacije in pro-

metnih re‘imov;
– urejanje ulic, trgov in lokalnih cest;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4291[t. 54 – 22. IX. 1995

– urejanje parkiri{~;
– gospodarjenje z javnimi komunalnimi odpadki;
– oskrba naselij s po‘arno vodo v javni rabi;
– deratizacijo in dezinfekcijo;
– izvajanje ostalih nalog iz njenih pristojnosti.

82. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja

ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, sklepa
pogodbe z izvajalci, podeljuje koncesije in oblikuje re‘ijske
obrate v okviru ob~inske uprave.

83. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

Na enak na~in ob~inski svet lahko ustanovi tudi razli~ne
sklade.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

84. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~nine in premi~-

ne stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s svojim premo‘enjem gospodariti kot

dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin. @upan odlo~a o pridobitvi in odtujitvi pre-
mi~nin do vrednosti za katero ni predpisan ali s strani ob~in-
skega sveta dolo~en javni razpis.

85. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

86. ~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 od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

87. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati 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 zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

88. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine dolo~eno druga~e.

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

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko

za za~asno kritje odhodkov uporabljajo sredstva rezerve ob-
~ine ali najame posojilo v vi{ini najve~ 5 % sprejetega prora-
~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O
najetju posojila odlo~a ob~inski svet.

90. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no 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 re-

zerve ob~ine 2 % letnih dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

91. ~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 za prepre~eva-
nje epidemij, ‘ivalskih ku‘nih bolezni in rastlinskih {kod-
ljivcev;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1., 2. in 3. to~ke prej{njega odstav-

ka se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka tega
~lena odlo~a ob~inski svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

92. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me 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 pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un.

Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.

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

in 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.

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

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b ter za primere iz 89. ~lena tega
statuta.

Letna zadol‘itev ob~ine lahko dosega do 15 % vi{ine
letnega prora~una

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet z ve~ino glasov ~la-
nov sveta.

O zadol‘itvi ob~ine obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
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95. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5 % zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.

O dajanju poro{tva odlo~a ob~inski svet.

96. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila;
– davek na dobitke od iger na sre~o in posebnih iger na

sre~o;
– davek na promet nepremi~nin;
– upravne takse;
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi izvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe priprada ob~ini tu-

di del prihodkov od dohodnine, v vi{ini, dolo~eni z zakonom.

97. ~len
Za odhodke ob~ine za financiranje opravljanja nujnih

nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) se {tejejo:
– sredstva za delo ob~inskih organov;
– sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovne-

ga izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in ostalih dejavnosti;

– subvencije in teko~i prenosi v gospodarske javne slu‘-
be (komunalna dejavnost, stanovanjska, cestna dejavnost,
gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, druge dejavnosti);

– sredstva za po‘arno varstvo in za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesre~ami;

– sredstva za mrli{ko ogledno slu‘bo;
– sredstva za razvoj podjetni{tva, obrti, kmetijstva, tu-

rizma in trgovine.

98. ~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 kmetij-

skega zemlji{~a in gozda;
– prihodki uprave;
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

99. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

100. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje referat za finance, ra~uno-

vodstvo in investicije. Delo referata nadzorujejo ‘upan ali na
podlagi ‘upanovega pooblastila tajnik ob~ine in nadzorni
odbor.

VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

7.1 Splo{ni akti ob~ine

101. ~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~inska delovna telesa lahko sprejmejo za svoje delo

poslovnik in pravilnik.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

102. ~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.

103. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov sveta, se uredi organizacija in
na~in dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘-
nosti ~lanov ob~inskega sveta.

104. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

Odloke sprejme ob~inski svet z ve~ino glasov navzo~ih
~lanov ob~inskega sveta.

105. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
Odredbe izdajata ‘upan in ob~inski svet.

106. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu izvr{evanja.
Pravilnike iz pristojnosti ob~inskega sveta sprejme ob-

~inski svet z ve~ino navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
Pravilnike iz pristojnosti ob~inske uprave pa izdaja

‘upan.

107. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

Navodila izdaja ‘upan ali po njegovem pooblastilu taj-
nik ob~ine in ob~inski svet.

108. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni
prora~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
~lanov ob~inskega sveta.
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7.2 Postopek za sprejem odloka

109. ~len
Besedilo odloka lahko predlaga ‘upan, vsak ~lan ob~in-

skega sveta, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov voliv-
cev v ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta. Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog od-
loka ~lanom sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka,
najmanj osem dni pred dnem dolo~enim za sejo sveta na
kateri bo obravnavan predlog odloka.

110. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

111. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar ni predlagatelj.

112. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom ob~inskega sveta najmanj osem dni pred sejo sveta, na
kateri bo obravnavan predlog odloka.

113. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka po dvofaz-

nem postopku. Ob~inski svet lahko na seji odlo~i, da se odlok
sprejme po enofaznem postopku.

V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-
gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.

V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.

Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznih ~lenih
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.

114. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

O uporabi hitrega postopka odlo~a ob~inski svet na
za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

115. ~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 v pisni obliki predlo‘en ~lanom
ob~inskega sveta najmanj {tiri dni pred dnem, dolo~enim za
sejo ob~inskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odlo-
ka h kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.

Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti
je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta glasuje ve~ina
navzo~ih ~lanov.

O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega
prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.

116. ~len
Statut, odloki in drugi splo{ni akti ob~ine morajo biti

objavljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan
po objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.

Za njihovo objavo skrbi ‘upan.

7.3 Posami~ni akti ob~ine

117. ~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 izvirne pristojnosti in iz
prenesene dr‘avne pristojnosti.

118. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih civil-

nih in pravnih oseb ter o njihovih upravnih stvareh v uprav-
nem postopku.

O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na
prvi stopnji ob~inska uprava, na drugi stopnji pa ‘upan, ~e ni
z zakonom druga~e dolo~eno.

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.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

119. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine
posega v njene pravice.

120. ~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.

121. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne 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 upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

122. ~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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123. ~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, lahko pa
tudi brez predhodnega stali{~a odbora, oblikuje ob~inski svet
svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti v 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.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

124. ~len
Ob~ina Cerknica se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi

ob~inami v {ir{o lokalno skupnost ali pokrajino zaradi ure-
sni~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 referen-
dum.

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 do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti na pokrajino.

125. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ene s
pokrajinskim statutom so zlasti:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju;

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav;
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.

126. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov na tajnem glasovanju. Izvoljeni so tisti predla-
gani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med kandidati, ki
so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje ponovi.

127. ~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.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

128. ~len
Vsi splo{ni akti, ki jih je sprejela Ob~ina Cerknica se

uporabljajo, dokler ob~inski svet ne sprejme novih splo{nih
aktov v skladu s tem statutom.

Splo{ni akti, ki jih mora po dolo~ilih tega statuta izdati
ob~inski svet morajo biti sprejeti v enem letu po sprejetju
tega statuta.

129. ~len
Obstoje~e krajevne skupnosti opravljajo svoje delo do

sprejetja odlo~itve o ustanovitvi skupnosti (prvi odstavek 9.

~lena), oziroma ukinitvi krajevnih skupnosti, najdlje pa do
31. 12. 1995.

130. ~len
V Ob~ini Cerknica se zbori ob~anov do konstituiranja

tr{kih skupnosti, skupnosti naselij in va{kih skupnosti pravi-
loma sklicujejo za naselja, ki se dolo~ijo s sklepom ob~inske-
ga sveta.

131. ~len
Najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju statuta

oziroma sklepa ob~inskega sveta o dolo~itvi naselij za katere
se sklicuje zbore ob~anov, ‘upan skladno s sklepom sveta
skli~e zbore, na katerih se ugotovi interes obstoja in obmo~je
skupnosti.

Na tej podlagi se oblikuje referendumsko vpra{anje in
razpi{e svetovalni referendum.

132. ~len
Vse spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po

enakem postopku kot statut.

133. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Ob~ine Cerknica (Uradni list SRS, {t. 36-1649/82).

134. ~len
Ta statut za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 013/4/95
Cerknica, dne 12. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Cerknica

Janez Obreza, dipl. jur. l. r.

HRPELJE-KOZINA

2573.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in 6. alinee drugega odstavka 16. ~lena
stauta Ob~ine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, {t. 33/95) je
Ob~inski svet ob~ine Hrpelje-Kozina na 8. seji dne 4. 9. 1995
sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Hrpelje-Kozina za leto 1995

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una

Ob~ine Hrpelje-Kozina za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu:
ob~inski prora~un).

2. ~len
Prora~un Ob~ine Hrpelje-Kozina se za leto 1995 dolo~a

v naslednjih zneskih:
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v 1000 SIT

Bilanca prihodkov Ra~un
in odhodkov financiranja

Prihodki 184.899 3.500
Odhodki 187.993 406
Primanjkljaj 3.094
Prese‘ek 3.094

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v ra~unu financiranja so dolo~eni v posebnem delu ter so
sestavni del odloka o prora~unu.

3. ~len
^e se med izvajanjem prora~una sprejme zakon ali od-

lok ob~inskega sveta, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za ob~inski prora~un, je ‘upan dol‘an dolo~iti
odhodkovno postavko za ta namen v teko~em prora~unskem
letu v okviru pri~akovanih prihodkov.

4. ~len
Od prihodkov iz 2. ~lena tega odloka se 0,5% sredstev

izlo~a v sredstva rezerv ob~ine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in

statutom ob~ine.

5. ~len
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme pro-

ra~una le v okviru sredstev, ki so v prora~unu predvidena za
posamezne namene.

Zagotovljena sredstva v prora~unu morajo uporabniki
uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.

Uporabniki, ki se financirajo iz ob~inskega prora~una,
obra~unavajo amortizacijo v vi{ini zagotovljenih sredstev v
prora~unu.

Sredstva, ki jih prora~unski uporabniki dose‘ejo z last-
no dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje lastnih materialnih
stro{kov.

6. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.

Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z
njihovim pritekanjem enakomerno vsem uporabnikom.

Odredbodajalec prora~una je ‘upan oziroma od njega
poobla{~ena oseba.

7. ~len
@upan ob~ine odlo~a:
– o prerazporeditvi sredstev znotraj podro~ja prora~una

ob~ine, dolo~enim v bilanci odhodkov;
– o za~asni uporabi likvidnostnih prora~unskih prese‘-

kih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi
teko~e likvidnosti prora~una;

– o uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov prora~una;

– o kratkoro~nem zadol‘evanju nalog javne porabe, ven-
dar najve~ do vi{ine 5% prora~una, ki mora biti odpla~ano do
konca prora~unskega leta.

O uporabi sredstev je ‘upan dol‘an poro~ati ob~inske-
mu svetu ob obravnavi porabe prora~unskih sredstev.

8. ~len
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi prora~una opravlja

nadzorni odbor in ob~inski svet v skladu s statutom Ob~ine

Hrpelje-Kozina. Nadzorni odbor in ob~inski svet opravljata
nadzor nad:

– finan~nim, materialnim in ra~unovodskim poslova-
njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe;

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz ob~inskega prora~una.

O pomanjkljivostih, ki so bile ugotovljene pri vodenju
finan~nega in materialnega knjigovodskega stanja, obvestita
‘upana ob~ine.

9. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una so dol‘ni

predlo‘iti pristojnemu ob~inskemu organu program dela in
finan~ni na~rt za leto 1995 ter poro~ila o realizaciji progra-
mov in o porabi sredstev po namenih.

Organi in uporabniki so dol‘ni dodatno predlo‘iti po-
datke za analizo poslovanja, ki jih zahteva pristojni ob~inski
organ za prora~un.

10. ~len
Sredstva prora~una za investicije v komunalno infra-

strukturo se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so dolo~eni v
odloku prora~una, ali jih pa v skladu s politiko investicij v
dolo~enem obdobju sprejme ob~inski svet.

11. ~len
Krajevna skupnost, na katere obmo~ju se gradi ob~inska

cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti dele‘, ki ustreza
najmanj 5% predra~unske vrednosti investicije. Krajevna
skupnost je upravi~ena do sofinanciranja izgradnje va{kih
cest, ki so v upravljanju KS, kolikor sama zagotovi najmanj
50% sredstev po predra~unski vrednosti.

Pri investicijah v primarno komunalno omre‘je in pri-
marno vodovodno omre‘je mora krajevna skupnost, na ob-
mo~ju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udele‘bo v
vi{ini najmanj 25% sredstev predra~unske vrednosti.

Ob~inski svet lahko udele‘bo krajevne skupnosti v spe-
cifi~nih primerih spremeni.

12. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s pogodbo
in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un, dokler
ne bo sprejet ustrezen predpis.

13. ~len
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so upo-

rabniku razporejena iz prora~una je odgovoren predstojnik
organa, zavoda, dru{tva, oziroma poslovodni organ uporab-
nika sredstev.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

[t. 136
Hrpelje-Kozina, dne 9. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Hrpelje-Kozina
Vitomir Po~kaj l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4296 [t. 54 – 22. IX. 1995

JUR[INCI

2574.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93) in statuta Ob~ine Jur{inci (Ur. vestnik
ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 12/95) je Ob~inski svet ob~ine
Jur{inci na seji dne 15. 9. 1995 sprejel

P R A V I L N I K
o finan~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Ob~ini Jur{inci

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ijo pogoji, na~ini in kriteriji

za dodelitev sredstev, namenjenih za finan~ne intervencije v
kmetijstvu.

2. ~len
Sredstva za finan~ne intervencije v kmetijstvu se zago-

tavljajo
– iz sredstev prora~una Ob~ine Jur{inci za program ohra-

njanja in razvoj kmetijstva Ob~ine jur{inci,
– iz drugih virov.

3. ~len
Sredstva za program ohranjanja in razvoj kmetijstva se

zagotavljajo iz ob~inskega prora~una, njihovo vi{ino pa do-
lo~a ob~inski svet z odlokom o prora~unu za teko~e leto.

4. ~len
Za uresni~evanje ciljev razvoja kmetijstva Ob~ine Jur-

{inci se finan~na sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno nalo‘bene dejavnosti v kmetij-

stvo,
– ve~anje kakovosti pridelkov in okolju prijaznej{ih de-

javnosti,
– uvajanja kakovostnej{ih semen, sadik, plemenskih ‘i-

vali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemlji{~ ter ohranja-

nje poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izo-

brazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.

5. ~len
Upravi~enci do intervencijskih sredstev so pravne in

fizi~ne osebe - dr‘avljani Republike Slovenije, ki se ukvarja-
jo s proizvodnjo hrane in imajo stalno prebivali{~e oziroma
sede‘ v Ob~ini Jur{inci ter bodo sredstva investirali v Ob~ini
Jur{inci.

6. ~len
Sredstva za intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo kot:

podpore, regresi, premije.

7. ~len
Upravi~enci uveljavljajo intervencijska sredstva na os-

novi in pod pogoji dolo~enimi z nate~aji, razpisi in javnimi
objavami Ob~ine Jur{inci, ki morajo vsebovati:

– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– vi{ina razpisanih sredstev,
– rok za vlo‘itev pro{enj, kateri ne sme biti kraj{i kot 15

dni od dneva objave.

8. ~len
Upravi~enost zahtevka, oceno programa in predlog za

odobritev pripravi Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in za-
dru‘ni{tvo pri Ob~inskem svetu Ob~ine Jur{inci v sodelova-
nju s kmetijsko svetovalno slu‘bo.

9. ~len
Po kon~anem investiranju sredstev, najkasneje pa v ro-

ku enega leta od odobritve sredstev, mora investitor podati
poro~ilo o namenski porabi sredstev Odboru za kmetijstvo,
gozdarstvo in zadru‘ni{tvo, kateri poro~ilo pregleda in o
upravi~enosti porabe sredstev poro~a ob~inskemu svetu.

10. ~len
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, je

investitor dol‘an takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z
obrestmi po najvi{ji ban~ni obrestni stopnji.

II. UKREPI

11. ~len
sredstva se dodeljujejo za :
A1 @IVINOREJA
A1.1 Obnova ~rede plemenskih krav - regres
Namen ukrepa: vzpodbujanje obnove plemenskih krav s

kakovostnimi prvesnicami SL pasme.
Vi{ina: do 20.000 SIT po posamezni plemenski ‘ivali.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– osnovni stale‘ ‘ivali je najmanj 6 krav, kateri se ne

sme zmanj{ati naslednjih 5 let.
Regresira se najve~ 5 glav ‘ivali na kmetiji.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijske svetovalne slu‘be

na osnovi kopije ra~una.
A1.2 Pra{i~ereja
Plemenske ‘ivali: regres
Namen: vzpodbujanje nakupa plemenskih ‘ivali z na-

menom izbolj{anja proizvodnje mesnatih pasem pra{i~ev.
Vi{ina: do 10.000 SIT po posamezni plemenski ‘ivali.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenske ‘ivali, ki jih

upravi~enci kupijo ali vzredijo v lastni proizvodnji in name-
nijo za obnovo ali pove~anje ~rede;

– vse plemenske ‘ivali morajo biti vzrejene v selekci-
jah, razmno‘evalnih farmah ali rejskih sredi{~ih,

– potrdilo, ki ga izda Biotehni~na fakulteta, oddelek za
zootehniko;

– ‘ivali morajo ustrezati pogojem, ki jih dolo~a pravil-
nik o vodenju rodovni{tva, ugotavljanju proizvodnosti ‘ivali,
ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenja-
kov.

Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko svetovalne slu‘be
na osnovi ra~una oziroma predlo‘itve dokumentacije o naba-
vi plemenske ‘ivali.

A1.3 Prehrana ‘ivali
Analiza krme - regres
Namen: analiza krme kot pomo~ pri izra~unu krmnih

obrokov
Vi{ina: regresiranje v vi{ini do 70% vrednosti analize.
Zahtevek za regresiranje se vlaga preko kmetijsko sve-

tovalne slu‘be na osnovi predlo‘itve ra~una in podatkov
opravljene analize.

B1 RASTLINSKA PROIZVODNJA
B1.1 Poljedelstvo
Analize zemlje - regres
Namen: zmanj{anje stro{kov pridelovanja in zmanj{a-

nje onesna‘evanja okolja s pravilno rabo manjkajo~ih hranil.
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Vi{ina: regresiranje analiz do 50% cene analize zemlje.
Zahtevek vlagajo upravi~enci preko kmetijske svetoval-

ne slu‘be na osnovi ra~una in podatkov opravljene analize.
B 1.2 Vrtnarstvo
Namen: vzpodbujanje k intenzivnej{i vrtnarski proizvod-

nji na manj{ih kmetijah.
Ukrep: regresiranje steklenjakov in plastenjakov v vi{i-

ni 10% od predra~unske vrednosti.
Pogoj: regresirajo se plastenjaki od 100 do 500 m² po-

krite povr{ine oziroma steklenjaki od 50 m² naprej.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijske svetovalne slu‘be

na osnovi predlo‘itve razvojno-proizvodnega programa.
B1.3 Vinogradni{tvo in sadjarstvo
Namen: vzpodbujanje investicij v vinogradni{tvo in sad-

jarstvo s kakovostnim sadilnim materialom (regresiranje do
5000 kom. sadik oziroma cepljenk na kmetijo).

SADJARSTVO
Vi{ina: Vrednost regresa na sadiko zna{a 60 SIT.
Pogoj:
– skupna povr{ina nasada mora biti najmanj 0,30 ha,
– regresirajo se samo sadike, kupljene pri Trsni~arski

zadrugi Jur{inci, v primeru pomanjkanja istih v Trsni~arski
zadrugi Jur{inci pa se lahko regresira nabava v drugih slo-
venskih drevesnicah.

VINOGRADNI[TVO
Vi{ina: vrednost regresa zna{a 40 SIT na cepljenko.
Pogoj:
– skupna povr{ina nasada mora biti najmanj 0,30 ha,
– regresirajo se samo cepljenke, kupljene in proizvede-

ne v trsnici Jur{inci,
– urejen vpis v register pridelovalcev grozdja,
– prijava pridelka,
– pri vinogradnikih, ki so se za~eli na novo ukvarjati s

vinogradni{ko dejavnostjo pa zado{~a izjava kmetijske sve-
tovalne slu‘be.

Vloge za pridobitev sredstev se vlo‘ijo preko kmetijske
svetovalne slu‘be.

C1 UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJI[^
C1.1 Ni‘inske agromelioracije
Sofinanciranje manj{ih zemeljskih del v smislu pove~a-

nja proizvodnih zmogljivosti in zaokro‘evanja povr{in od
0,50 do 4 ha na lastnika, pri ~emer je potrebno upo{tevati
pogoje varovanja okolja.

Pogoj:
– investicijski program s prikazom pokritja finan~ne

konstrukcije in ekonomske upravi~enosti investicije, ki ga
potrdi kmetijska svetovalna slu‘ba;

– katastrska skica z vrisom obmo~ja;
– zemlji{koknji‘ni izpisek,
– kr~itveno dovoljenje pristojnega organa, ~e gre za

spremembo gozdne povr{ine v kmetijsko.
Vi{ina: do 10% predra~unske vrednosti del.
Zahtevek se vlo‘i preko kmetijsko svetovalne slu‘be.
D1 IZOBRA@EVANJE, RAZVOJNE IN RAZISKO-

VALNE NALOGE, DRU[TVENE DEJAVNOSTI
D1.1 Dopolnilne dejavnosti in izobra‘evanje
Namen: izobra‘evanje kme~kih ‘ena, kmetov in organi-

ziranje strokovnih seminarjev
Zahtevek vlaga kmetijsko svetovalna slu‘ba za kme~ko

dru‘ino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, na osnovi pro-
grama izobra‘evanja in ra~unov.

D1.2 Podpora za delovanje strokovnih dru{tev
Pogoj: dejavnost dru{tva poteka na podro~ju Ob~ine

Jur{inci.
Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo dru{tva indivi-

dualno.

D1.3 Strokovne ekskurzije
Namen: strokovni napredek, doseganje vi{je ravni ka-

kovosti proizvodnje, {iritev trgov.
Strokovna ekskurzija mora biti utemeljena, zahtevki se

vlagajo individualno.
D1.4 Izvajanje poskusov na kmetijah
Namen: pove~anje donosnosti, optimalizacija proizvod-

nje na podro~ju ‘ivinoreje in rastlinske proizvodnje.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko svetovalne slu‘be.
E1 RAZVOJ TURIZMA NA PODE@ELJU
Namen:vzpodbujanje razvoja kme~kega turizma, vino-

to~i, kmetije odprtih vrat na obmo~ju Ob~ine Jur{inci.

12. ~len
V primeru eventualnega ostanka predvidenih sredstev

se le-ta prerazporedijo v druge namene, dolo~ene po tem
pravilniku, o ~emer odlo~a ob~inski svet.

III. KON^NA DOLO^BA

13. ~len
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in za~ne veljati

z dnem objave.

[t. 321-17/95
Jur{inci, dne 15. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Jur{inci
Simon Toplak l. r.

2575.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85), 35. ~lena statuta Ob~ine Jur{inci ter
sklepa o razpisu referenduma in izida referenduma dne 10. 9.
1995 je Ob~inski svet ob~ine Jur{inci na seji dne 15. 9. 1995
sprejel

S K L E P
o uvedbi ob~inskega samoprispevka za obmo~je Ob~ine

Jur{inci

1. ~len
Za obmo~je Ob~ine Jur{inci se po odlo~itvi ob~anov na

referendumu 10. 9. 1995 uvede ob~inski samoprispevek v
denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispevek) za financira-
nje:

1. sofinanciranje izgradnje telovadnice oziroma ve~na-
menskega prostora pri O[ Jur{inci,

2. sofinanciranje modernizacij (asfaltiranje) krajevnih
cest:

– od lokalne ceste v Hlaponcih v Kukavo (Hojnik-Kuja-
vec),

– od lokalne ceste v Hlaponcih proti Angeli Hojnik,
– v Sen~aku od lokalne ceste proti Jo‘efu Perku,
– v Grlincih od lokalne ceste proti Alojzu Holcu,
– v Grlincih od kri‘i{~a proti Janezu Mik{i,
– od Franca Plohla v Kukavi v Rotman,
– v Rotmanu (kapela na Vin{aku proti doma~iji Plohl),
– v Zagorcih (Gaji~) od Pignarja proti Baumu,
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– v Zagorcih od kapele proti Julijani Krajnc,
– v Gabrniku od lokalne ceste proti Martinu ̂ u{u.
3. sofinanciranje pri sanaciji krajevnih cest:
– v Bodkovcih od Kokola do ob~inske meje,
– v Zagorcih (Ro{kar-Bec)
– v Saku{aku (Svujina), od regionalne ceste proti Stan-

ku Horvatu,
– v Saku{aku, od reg. ceste proti Zvonku Zavcu,
– v Saku{aku proti Star~i~u
– v Grlincih proti Jo‘efu Mundi in naprej do asfaltirane

ceste v Gradi{~aku,
– v Grlincih proti Firbasovim,
– v Gabrniku od Katarine Berlak do lokalne ceste Gabr-

nik-Grlinci,
– v Dragovi~u (Alojz ̂ eh _ Aleluja),
– v Dragovi~u ([uen - Jo‘e Bezjak),
– v Dragovi~u proti Geri Rep,
– v Kukavi proti [terbalu,
– v Kukavi proti Zori [o{tari~
– v Kukavi proti Ignacu [o{tari~,
– v Hlaponcih od Ernej~i~a proti Petku.
4. sofinanciranje pri preplastitvi asfalta na lokalnih ce-

stah:
– Jur{inci (center),
– Mostje-Hlaponci
5. sofinanciranje sanacije mosta na lokalni cesti Zagor-

ci-Hvaletinci.
6. sofinanciranje pri izgradnji vodovodov:
– izgradnja omre‘ja v Zagorcih,
– ureditev omre‘ja v Rotmanu (Vin{ak).
7. sofinanciranje pri izgradnji plo~nika v centru Jur{inc.
8. sofinanciranje izgradnje cestnih razsvetljav:
– v Zagorcih pri gasilskem domu GD Grab{inski breg
– v Gabrniku (Lokavec)
– v Hlaponcih pri Ravnjaku.

2. ~len
Program nalog iz 1. ~lena tega sklepa je po ocenah julija

1995 ocenjen na 150,000.000 SIT.
V Ob~ini Jur{inci se bo s samoprispevkom predvidoma

zbralo 22,000.000 SIT.
Razlika sredstev za realizacijo programa se bo zagoto-

vila s prispevki v delu, dodatnimi pogodbenimi sredstvi ob-
~anov in s sredstvi prora~una.

3. ~len
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let in sicer od

1. 10. 1995 do 30. 9. 2000.

4. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na ‘iro ra~unu

Ob~ine Jur{inci {t. 52400-842-042-82609.
Z njimi bo v skladu s programom razpolagal Ob~inski

svet ob~ine Jur{inci. O realizaciji programa in porabi sred-
stev samoprispevka mora svet ob~ine redno poro~ati zboru
ob~anov Ob~ine Jur{inci.

5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju Ob~ine Jur{inci in
sicer:

– zavezanci, ki imajo pla~o iz delovnega razmerja ozi-
roma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
zna~aj pla~e, po stopnji 1% od neto pla~e oziroma nadome-
stila;

– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pra-
vic, ~e se jim ugotavlja dohodek po stopnji 5% od neto pla~e
in ~e se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska
ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 5% od
dohodka;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od
izpla~ane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali ni‘ja od zneska najni‘je pokojnine za polno pokojninsko
dobo;

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka in dohodka
gozdov;

– zavezanci, ki so zaposleni v tujini po stopnji 1% od
povpre~ne neto pla~e v Republiki Sloveniji, ki jo objavi
Zavod za statistiko Ljubljana;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali ve~ virov,
navedenih v tem ~lenu, pla~ujejo za vsak vir posebej.

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

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ in pokoj-
nin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obra~unava-
la in odtegovala samoprispevek Republi{ka uprava za javne
prihodke, izpostava Ptuj.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka,
se Ob~ini Jur{inci dostavi seznam zaposlenih oziroma upo-
kojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini pla~ujejo samopris-
pevek enkrat letno na ‘iro ra~un Ob~ine Jur{inci in sicer do
31. 12. teko~ega leta. Ob~ina Jur{inci po{lje zavezancem
polo‘nice.

7. ~len
Samoprispevka so opro{~eni ob~ani, ki izpolnjujejo po-

goje iz 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
{t. 35/85).

8. ~len
Dru‘beni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarje-

njem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni
odbor ob~ine. Pravilnost obra~unavanja in odvajanja samo-
prispevka kontrolira Agencija za pla~ilni promet, nadziranje
in informiranje Republike Slovenije ter Republi{ka uprava za
javne prihodke, izpostava Ptuj, v okviru svojih pristojnosti.

9. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski ob~inskega samoprispev-

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

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

Uradnem listu RS.

[t. R-8/95
Jur{inci, dne 15. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Jur{inci
Simon Toplak l. r.
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2576.

Na podlagi 10. ~lena sklepa o razpisu referenduma o
uvedbi ob~inskega samoprispevka v denarju za obmo~je Ob-
~ine Jur{inci (Uradni vestnik ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 21/95),
daje Ob~inska volilna komisija Ob~ine Jur{inci

P O R O ^ I L O
o izidu glasovanja na referendumu 10. 9. 1995 o uvedbi

ob~inskega samoprispevka v denarju za obmo~je Ob~ine
Jur{inci

Na referendumu dne 10. 9. 1995 o uvedbi ob~inskega
samoprispevka v denarju za obmo~je Ob~ine Jur{inci so bili
ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 1782 ob~anov, nak-
nadno vpisanih na podlagi potrdila pristojnega organa ni bilo.

2. Na referendumu je glasovalo 1060 ob~anov, kar je
59,49%.

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 670 ob~anov,
kar je 63,20%.

4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 381 ob~a-
nov kar je 35,95%.

5. Neveljavnih glasovnic je bilo 9, kar je 0,85%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo ob~inskega samoprispevka v denarju za obmo~je Ob-
~ine Jur{inci, ker se je zanj izreklo 670 ob~anov, kar je
63,20% volivcev, ki so glasovali.

Jur{inci, dne 14. septembra 1995.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

ob~ine Jur{inci
Marta Kau~i~ l. r.

3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno 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 lokalni-
mi 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 Kozje je v Koz-

jem, {t. 37.
Ob~ina ima svoj pe~at.

6. ~len
V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti Bu~e, Koz-

je, Lesi~no, Osredek, Podsreda in Zagorje.
Krajevna skupnost je pravna oseba.

7. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.

8. ~len
Ob~inski svet lahko zaprosi za predhodno mnenje orga-

nov krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizade-
vajo interese prebivalcev samo te skupnosti. Krajevna skup-
nost poda mnenje v roku 14 dni.

9. ~len
Ob~ina Kozje se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina Kozje lahko sodeluje z drugimi ob~inami za

opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti in soli-
darnosti.

II. NALOGE OB^INE

10. ~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 ko-

munalnimi 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 kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,

KOZJE

2577.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, {t. 72/93) je Ob~inski svet ob~ine Kozje sprejel

S T A T U T
Ob~ine Kozje

I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

1. ~len
Obmo~je Ob~ine Kozje obsega obmo~ja naslednjih na-

selij: Bistrica pri Lesi~nem, Bu~e, Doble‘i~e, Drensko Re-
bro, Gorjane, Gradi{~e, Gubno, Je{ovec pri Kozjem, Klake,
Kozje, Lesi~no, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pil{tanj, Pod-
sreda, Poklek pri Podsredi, Topolovo, Vetrnik, Vojsko, Vren-
ska gorca, Zagorje, Zdole, Ze~e pri Bu~ah.

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 prenesene s podro~nimi zakoni ter naloge, ki jih s
soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.
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2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, os-

novnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, inva-
lide in ostarele,

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost,

– razvoj {porta in rekreacije,
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 do-

bro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi,
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 od-

borov ter ob~inske uprave,
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstve-
nega varstva in drugih dejavnosti,

– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti),

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost,
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mr-

li{ko ogledne slu‘be,
– vlaga denarna sredstva v zasebnopravne subjekte in

kupuje vrednostne papirje v obsegu, ki ne ovira opravljanja
njenih javnopravnih funkcij,

5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine,
– vodovodne in energetske komunalne objekte,
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine,
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov,
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih 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 ne-

premi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih v katere stopa ob~ina,

10. ustanavlja:
– zavode s podro~ja dru‘benih dejavnosti,
– zavode s podro~ja prostorskega planiranja in gospo-

darjenje s premo‘enjem,

– gospodarska in druga pridobitna podjetja in ustanove
v obsegu, ki ne ovira opravljanja njenih javnopravnih funkcij.

11. ~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,
– 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, ki ni v pristoj-

nosti 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 lekar-

ni{ko dejavnost;
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
– statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje

potrebe
– zagotavlja delovanje urada za sklepanje zakonske

zveze.

12. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon na-

slednje 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

premo‘enja.
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III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

13. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni od-

bor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo nepro-

fesionalno, razen ‘upana, ki lahko svojo funkcijo opravlja
profesionalno.

14. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

15. ~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 predstav-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslov-
nik ob~inskega sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.

16. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.

2.a Ob~inski svet

17. ~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 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 od-

lo~itev ob~inskega sveta,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘e-

nja,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nado-

mestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega od-
bora,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne 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 ali ob~in-
sko upravo.

18. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju na~elni-

kov upravnih enot.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-

stojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

19. ~len
Ob~inski svet ima 13 ~lanov.

20. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no 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.

21. ~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 {estih mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~in-
skega 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.

V primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve
do pete alinee prvega odstavka tega ~lena, nadomesti ~lana
ob~inskega sveta, ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat
z iste liste kandidatov. ^e takega kandidata ni, ga nadomesti
kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela
lista najve~ ostankov glasov v razmerju koli~nika v volilni
enoti.

22. ~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~inske-
ga sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

23. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in pod-

predsednika.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4302 [t. 54 – 22. IX. 1995

Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-
govo delo.

Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in oprav-
lja druge zadeve po nalogu predsednika. Sekretarja imenuje
ob~inski svet.

24. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga 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
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na zahtevo sveta, nadzornega odbora ali na zahtevo
najmanj ~etrtine ~lanov.

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 dnev-
nega reda odlo~i svet.

26. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i.
@upan ima pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta.
Na zahtevo ob~inskega sveta so se delavci ob~inske

uprave dol‘ni udele‘evati seje sveta in odgovarjati na
vpra{anja.

27. ~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.

28. ~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.

2.b Stalna in ob~asna delovna telesa ob~inskega sveta

29. ~len
Ob~ina ima poveljnika in {tab Civilne za{~ite ob~ine ter

poveljnike in {tabe Civilne za{~ite krajevnih skupnosti.

30. ~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 krajevnih skupnosti ter poverjeniki za Civilno za{~i-
to. V ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti in na~rte za{~i-
te in re{evanja.

Poveljniki in poverjeniki za Civilno za{~ito iz prej{nje-
ga 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.

31. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, vo-

litve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov ob~inskega
sveta.

Ob~inski svet lahko ustanovi tudi druge komisije, odbo-
re kot svoja stalna ali ob~asna delovna telesa:

– za obravnavo strokovnih podlag za odlo~itve sveta,
– za prou~evanje posameznih podro~ij,
– za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj in pri-

stojnosti sveta,
– za pripravo in obravnavo odlokov in drugih splo{nih

aktov.
^lane komisij in odborov imenuje izmed ~lanov ob~in-

skega sveta, lahko pa tudi izmed drugih ob~anov.
Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega

delovnega podro~ja v skladu s statutom ob~ine in poslovni-
kom ob~inskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in pred-
loge.

Delovna telesa ustanovi ob~inski svet z odlokom, s
katerim dolo~i sestavo, delovno podro~je in na~in dela delov-
nega telesa.

3. Nadzorni odbor

32. ~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~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

33. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov. ^lane nadzornega od-

bora 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 sve-
ta. Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja, na podlagi predlogov najmanj ~etrtine
~lanov ob~inskega sveta, zainteresiranih organizacij v ob~ini
in ob~anov.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizaciji, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
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4. @upan

34. ~len
Ob~ina ima ‘upana. @upan je izvoljen na neposrednih

volitvah. Ob~ina ima tudi pod‘upana, ki ga imenuje na pred-
log ‘upana ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.

35. ~len
@upanu 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 {estih mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ‘upana,
– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki

ni zdru‘ljiva s funkcijo ‘upana,
– ~e odstopi.

36. ~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 pristoj-
nosti 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~,

– imenuje poveljnike in {tabe Civilne za{~ite ob~ine,
sektorjev in krajevnih skupnosti ter poverjenike za Civilno
za{~ito,

– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja,
– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘be, zavode in druge

organizacije, ki opravljajo javno slu‘bo oziroma naloge za-
{~ite, re{evanja in pomo~i,

– vodi za{~ito, re{evanje in pomo~,
– dolo~i ostale gospodarske 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~i lastnike in 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~in-
ski 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.

37. ~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~inske-
mu 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.

38. ~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 za-
dev na seji ob~inskega sveta.

39. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posami~nih nalog iz 37. ~lena tega statuta.

40. ~len
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.

5. Organi krajevnih skupnosti

41. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni

skupnosti za {tiri leta.

42. ~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.

6. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

43. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

44. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za

eno ali ve~ krajevnih skupnosti.

45. ~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 spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

46. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

47. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov voliv-
cev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na
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pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.

48. ~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.

49. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

50. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{eta svetovalni

referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena iz
ob~inske pristojnosti, 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 skup-
nost se mora razpisati referendum na zahtevo najmanj pet
odstotkov volivcev v konkretni krajevni skupnosti.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 50. in 51. ~lena tega statuta.

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 or-
ganov 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 referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

52. ~len
Organizacija ob~inske uprave ja na predlog ‘upana do-

lo~ena s tem statutom. @upan lahko predlaga spremembo
organizacije ob~inske uprave, dolo~ene s tem statutom. Po-
drobnej{a organizacija ob~inske uprave se lahko na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.

53. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja:
– ob~inski urad v okviru katerega se lahko ustanovijo

oddelki za izvajanje dolo~enih nalog uprave.

Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~in-
ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.

Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske
dejavnosti na svojem obmo~ju.

54. ~len
Ob~insko upravo vodi praviloma ‘upan. @upan lahko za

vodenje ob~inske uprave pooblasti tajnika.
Tajnik je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta ter za pravilno in zakonito delovanje ob~in-
ske uprave odgovoren ‘upanu. Za delo urada je tajnik odgo-
voren ‘upanu.

55. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
@upan imenuje v skladu s sistematizacijo, vi{je uprav-

ne, upravne in strokovno tehni~ne delavce.

56. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni de-

lavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter
sistemizacijo in pravilnikom o nagrajevanju, dolo~i ‘upan.

57. ~len
Ob~inska uprava pripravlja gradivo za ob~inski svet,

izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izda-
jata ob~inski svet in ‘upan.

58. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka 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.

59. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih dolo~enih z zakonom.

60. ~len
@upan oziroma po pooblastilu tajnik skrbi in je odgovo-

ren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem po-
stopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

61. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje 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.

62. ~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.
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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.

63. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnih zadevah odlo~a ob~inski

svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a tajnik.

64. ~len
Ob~inski svet lahko na predlog ‘upana odlo~i, da se z

drugimi ob~inami ustanovijo skupni upravni organi ali skup-
ne strokovne slu‘be.

Organizacija in delo skupne uprave ali strokovne slu‘be
se dolo~i z odlokom, ki ga na predlog ‘upana sprejmejo
ob~ine, ki ustanovijo skupni upravni organ ali skupno uprav-
no slu‘bo.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

65. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju nadzoruje zako-

nitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni de-
lavci ob~inske uprave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo 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 opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

66. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje 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.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

67. ~len
Ob~ina Kozje organizira javne slu‘be na naslednjih po-

dro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odla{anje 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 na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.

68. ~len
Ob~ina Kozje skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost, urejanje zgodovinskih in kulturnih obele‘ij,

– 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 upra-
ve.

70. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. 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.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin.

72. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

73. ~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 od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani 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.

74. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati 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.

75. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

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

ra~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 posoji-
la odlo~a ‘upan.

77. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
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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 re-

zerve ob~ine 2 % letnih dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

78. ~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.

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.

79. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me 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 pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra 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.

80. ~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.

81. ~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.

82. ~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, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5 % zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.

83. ~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.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

84. ~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 kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

85. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali 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 sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja 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
na dveh obravnavah.

88. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko 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~inske-
ga 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.
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Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-
pan 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.

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 najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

94. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan  po
objavi (~e ni v njih druga~e dolo~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~i-

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

96. ~len
Ob~inska uprava odlo~a o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov 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 stop-
nji ‘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.

VIII. 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 po-
sega 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
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne 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~animi upravni-
mi 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.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

101. ~len
Ob~ina Kozje se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi

ob~inami v {ir{o lokalno skupnost zaradi uresni~evanja skup-
nih 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 referen-
dum.

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 do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

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 na-
prav,

– gradnja in financiranje medob~inskih cest.

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.

105. ~len
Ob~ine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in

drugimi nesre~ami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
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zdru‘ujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

106. ~len

Predlog za spremembo in dopolnitev statuta oziroma za
pripravo novega statuta lahko da najmanj ~etrtina ~lanov,
predsednik sveta in ‘upan.

O predlogu za spremembo, dopolnitev oziroma pripravo
novega statuta odlo~a ob~inski svet.

107. ~len

Osnutek dopolnitev in sprememb statuta in osnutek no-
vega 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
podlagi odlo~be Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije, ali
zaradi spremembe zakonodaje.

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.

XI. 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 upo-
rabljajo dolo~ila zakona o lokalnih volitvah za volitve v
ob~inske svete.

110. ~len
[tevilo ~lanov prvega sveta krajevne skupnosti dolo~a

ta statut.
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje {tevilo ~la-

nov:
[tevilo ~lanov

– Bu~e sedem
– Kozje enajst

– Lesi~no devet

– Osredek pet
– Podsreda devet

– Zagorje sedem.

111. ~len
Ta statut za~ne veljati osmi dan po objavi.

Kozje, dne 26. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Kozje
Mihael Zako{ek l. r.

KR[KO

2578.

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, 43/89, 26/90, 18/93) in na podlagi 29. ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba
US RS {t. 45/94 - odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t., 57/94
in 14/95 ) ter 19. in 113. ~lena za~asnega poslovnika ob~in-
skega sveta je Ob~inski svet ob~ine Kr{ko na 7. seji  dne 19.
7. 1995 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem na~rtu Obrtna cona

MDB Leskovec

1. ~len
Dopolni se odlok o zazidalnem na~rtu Obrtna cona Le-

skovec (Uradni list SRS, {t. 22/88) tako, da se v 4. ~lenu doda
to~ka :

9. Prodajni salon za avtomobile.

2. ~len
Doda se novi ~len 13.a, ki  glasi:
Prodajni salon za avtomobile
Prodajni salon za avtomobile se uredi na parceli {tevilka

828, k.o. Leskovec.
Tlorisne dimenzije objekta so 18×8 m ±5% odstopanja.
Vertikalni gabarit: pritli~je 3,2 m.
Streha: simetri~na dvokapnica, naklona 33 stopinj, kri-

tina profilirana plo~evina.
Vodovod:
Obstoje~ sekundarni vodovod se zankasto prestavi okoli

nadstre{nice.
Po‘ar:
Na poslovnem objektu proti stanovanjski hi{i mora biti

po‘arni zid (zid brez odprtin).

 3. ~len
Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem na~rtu Obrtna

cona MDB Leskovec za~ne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 5-352-12/94
Kr{ko, dne 19. julija 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Kr{ko
Robert Kerin l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4309[t. 54 – 22. IX. 1995

KUZMA

2579.

Na podlagi 23. ~lena statuta Ob~ine Kuzma (Uradni list
RS, {t. 53/95) je Ob~inski svet ob~ine Kuzma, na seji dne 7.
7. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Kuzma

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Ta poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inske-

ga sveta ter na~in uresni~evanja pravic in dol‘nosti ob~inskih
svetnikov (v nadaljevanju: svet; v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih
~lanov. Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost

dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e zaradi obravnavanja
zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz drugih razlo-
gov tako predpisano z zakonom.

5. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma enkrat mese~no, vendar

pa najmanj enkrat v treh mesecih.

6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

7. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega ob~inskega sveta skli~e do-

tedanji predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svet-
nikov. ^e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e pred-
sednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skli~e najstarej{i novoizvo-
ljeni svetnik nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvolje-
ni svetniki.

8. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i svetnik.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov, na predlog

najmanj ~etrtine svetnikov, komisijo za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po
poro~ilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikaci-
jo mandatov za svetnike in ‘upana.

9. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvoli-
tvi ter vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

10. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zako-

nom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.

11. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost se udele‘evati sej

sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

delovnih teles sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih

teles in na njih razpravljajo, ~e tako sklene delovno telo.

13. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu in ob~inski

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, ob~inske uprave, delovnih teles) in druge informacije,
ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.

@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgo-
voriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije.

^e svetnik to posebej zahteva se mu mora odgovoriti na
vpra{anje oziroma posredovati informacijo v pismeni obliki.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

14. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena po-

sebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.

15. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsednik sveta svetnika na to opozori in ga po-
kli~e, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

16. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morata biti

na seji obvezno prisotna ‘upan in tajnik ob~ine. ̂ e sta ‘upan
in tajnik ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo nadome{~al in
odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

17. ~len
Svetnik ima pravico postavljati vpra{anja ‘upanu, de-

lovnemu telesu ali tajniku ob~ine. Vpra{anje se lahko postavi
pisno ali ustno na seji sveta. Ustno postavljeno vpra{anje ne
sme trajati ve~ kot 3 minute.

Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-
koj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delovnega te-
lesa, tajniku ob~ine) na katerega se nana{a. Odgovor na tak-
{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi naslednji
seji sveta.

^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje se mora podati pisni odgovor najkasneje v 15. dneh
po tem, ko je bilo vpra{anje postavljeno, razen ~e svet v
posameznih primerih ne dolo~i kraj{ega roka.

18. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji

sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.
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Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{a-
nja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob-
~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v takih
primerih pripravijo pisni odgovor.

^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj
(na sami seji), mora nanj odgovoriti pisno najmanj 3 dni pred
prvo naslednjo sejo.

Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje.

19. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev (sklep), da se o odgovoru
opravi razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra-
{anje na dnevni red prve naslednje seje.

20. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~in-
skega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot 5
minut.

21. ~len
Pisno pobudo po{lje predsedniku sveta, ‘upanu, ob~in-

ski upravi ali delovnemu telesu, ki morajo odgovoriti naj-
manj v 30 dneh od dneva, ko je bila pobuda dana.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta mora
predsednik ob~inskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

22. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih

teles, katerih ~lan je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega

telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa najpozneje do za~etka seje. ^e zaradi vi{je sile ali
drugih razlogov, svetnik ne more obvestiti o svoji odsotnosti
predsednika sveta ali delovnega telesa do za~etka seje, mora
to opraviti takoj, ko je to mogo~e.

23. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno, lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neupravi~eno.

^e svetnik brez opravi~ila ve~krat ne pride na sejo
sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa
mora obvestiti tudi politi~no stranko, katere ~lan je svetnik,
ki se brez opravi~enih razlogov ve~krat ne udele‘i sej sveta.

O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukre-
pih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

24. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.

25. ~len
Pristojnosti ob~inskega sveta so dolo~ene v 23. in 24.

~lenu statuta ob~ine.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

26. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev dolo~enih s statutom ob~ine.

27. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi pred-

sednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles in tajnikom ob~ine.
V okvirnem programu dela se upo{teva program dela ‘upana
in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predlo-
ge za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela
mora biti sprejet najkasneje do konca januarja za teko~e leto.

Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.

28. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahte-
vo ene ~etrtine ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje
morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti
prilo‘eno gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet
odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja (‘upana, nadzornega odbora ...) ne skli~e seje sveta
v roku 10 dni od prejema zahteve za sklic, lahko skli~e sejo
tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati predlo‘i tudi ustrez-
no gradivo.

29. ~len
Vabilo za sklic seje sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu in tajniku ob~ine.

30. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim, kate-
rih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe.
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31. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega
reda lahko predsedniku sveta predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlogu dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpoljneni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo
za sejo.

32. ~len
Svet ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih svetni-

kom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo in h katerim ni
dal svojega mnenja oziroma ni zavzel stali{~a ‘upan, kadar ta
ni bil predlagatelj.

33. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednik sveta navzo~ na seji.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najsta-
rej{i ob~inski svetnik.

34. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine imajo pravico udele-

‘evati se sej sveta in na njih razpravljati o vseh vpra{anjih, ki
so na dnevnem redu.

@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke, na dnevni
red, odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.

35. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetni-
kov navzo~ na seji sveta.

2. Potek seje

36. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na

sejo.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

37. ~len
Preden svet preide k dolo~itvi dnevnega reda, odlo~a o

sprejemu zapisnika prej{nje seje.
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prej{nje seje in

zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

38. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve-to~ke umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o
morebitnih predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zade-
ve na dnevni red.

O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.

Po sprejetju posameznih odlo~itev za umik oziroma
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

39. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-

sameznih to~k dnevnega reda.

40. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda ‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlaga-
telj, kadar to ni ‘upan, dopolnilno obrazlo‘itev. Dopolnilna
obrazlo‘itev sme trajati najve~ 15 minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta prigla-
sili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne
sme biti dalj{a kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posame-
zen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
~asa.

41. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za

razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opo-
minu ne dr‘i dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsednik lahko vzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovo-
ru odlo~i svet brez razprave.

Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ine razprave,
vzdr‘evanju reda in drugo veljajo oziroma se smiselno upo-
rabljajo tudi za vse druge (‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine
idr.), ki sodelujejo na seji sveta.

42. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvah poslovnika ali kr{i-

tvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahte-
va, nato poda predsednik pojasnilo glede kr{itve poslovnika
ali dnevnega reda. ^e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom,
odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
ve~ kot 5 minut.
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43. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi

pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ̂ e je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odlo~itev ali
stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi predlogov.

Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potreba po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd..V primeru prekinitve predsednik dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nost pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo kon~a.

44. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~ati na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

45. ~len
Predsednik sveta kon~a sejo, ko so obravnavane vse

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

46. ~len
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Predsednik skrbi, da govornika nih~e ne moti med go-

vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo
le predsednik.

47. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

48. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega govorniku v besedo, ali ~e na kak drug
na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opominjan, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i dnevni red na
seji, tako da onemogo~a delo sveta.

49. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

50. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo-
~a nemoten potek seje.

^e je red hudo kr{en, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

51. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na

seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

52. ~len
Svet veljavno odlo~a (je sklep~en), ~e je na seji navzo~a

ve~ina vseh ~lanov sveta.
Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska

ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dvetretjini vseh svetnikov.

Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetni-
kov v sejni sobi.

53. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

54. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev (odlo~a) s tajnim glasovanjem,

~e tako sklene pred odlo~anjem o posamezni zadevi oziroma
vpra{anju.

55. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi

in objavi izid glasovanja.

56. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

samezen svetnik glasuje “ZA” sprejem predlagane odlo~itve,
“PROTI” sprejemu predlagane odlo~itve, ali pa glasuje
“VZDR@AN”.

57. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika ali ene ~etrtine ~la-
nov sveta.

^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i
sveta kli~e po seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo
“ZA”, “PROTI” ali “VZDR@AN”.

58. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se nati-

sne toliko glasovnic, kot je ~lanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z ‘igom ob~ine.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da ob-
kro`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

59. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svet-

nikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno-tehni~na opravila opravlja tajnik ob~ine ali
sekretar sveta.

Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsednika,
glasujejo pa na prostoru, dolo~enim za glasovanje. V sezna-
mu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so dvignili
glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico.
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60. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsednik in izvoljena svet-

nika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v
poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, kateri kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujo~i, takoj po ugotovitvi rezultatov, objavi izid
glasovanja na seji sveta.

61. ~len
Svet sprejme odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov

sveta, razen, ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e dolo-
~eno.

Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo-
~ih ~lanov izrekla “ZA” njen sprejem.

62. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na

predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja ali na predlog predsednika.

5. Zapisnik seje sveta

63. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi tajnik ob~ine
ali sekretar sveta.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, ki je sejo
vodil in tajnik ob~ine.

64. ~len
O delu na seji sveta se vodijo tudi dobesedni zapisi

(magnetogram seje), ki se hranijo z zapisnikom in drugim
gradivom.

65. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vse gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan oziroma tajnik ob~ine v skladu s predpisi,
ki urejajo pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

66. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in

gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

6. Predsednik sveta

67. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med

posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in

naloge, ki mu jih dolo~i svet.

68. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega podro~ja.

69. ~len
^e nastopijo razlogi katerih predsednik sveta ne more

opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika, pod-
predsednik sveta. ̂ e tudi podpredsednik sveta ne more oprav-
ljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika najsta-
rej{i svetnik.

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet

70. ~len
Strokovna in administrativno tehni~na opravila za svet

zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi. V ta na-
men dolo~i delavca v ob~inski upravi, ki pomaga predsedni-
ku pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo sveta.

Za pripravo zapisnika skrbi tajnik ob~ine.
@upan zagotavlja z zaposlenimi v upravi strokovna in

administrativno tehni~na opravila tudi za delovna telesa ob-
~inskega sveta.

8. Delovna telesa sveta

71. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z

dolo~ili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna
in ob~asna delovna telesa.

Delovna telesa ob~inskega sveta so odbori in komisije.

72. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pri-
pravo strokovnih podlag, za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.

Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom ob~ine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi dolo~i
tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno podro~je.
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73. ~len
Stalna in ob~asna delovna telesa sveta so:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki {teje tri ~lane, opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za organe sveta in druge

organe, ki jih voli in imenuje svet
– ob~inskemu svetu in ‘upanu daje pobude oziroma

predloge v zvezi s kadrovskimi vpra{anji v ob~ini,
– obravnava in dolo~a pla~e ter druge prejemke zapo-

slenih v ob~inski upravi ter nagrade in povra~ila za neprofe-
sionalno opravljanje funkcij,

– obravnava druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet.
2. Volilna komisija je sestavljena v skladu z zakonom in

izvaja naloge, dolo~ene z zakonom.
3. Komisija za statut in pravna vpra{anja, ki {teje tri

~lane in opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika

ob~inskega sveta,
– obravnava odloke in druge akte, ki jih sprejema svet

glede njihove skladnosti z ustavo in zakoni ter statutom in
drugimi pravnimi predpisi.

4. Komisija za vloge in prito‘be - po statutu re{uje
zadeve ob~inski svet

5. Komisija za nagrade in priznanja
6. Komisija za delitev premo‘enja /delitvena bilanca/
7. Komisija za mednarodne odnose.

74. ~len
Svet ima naslednje stalne odbore, ki v okviru svojega

delovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob-
~inskega sveta in dajejo svetu mnenja in predloge.

Stalni odbori sveta so:
– odbor za prora~un in finance
– odbor za kmetijstvo in prehrano
– odbor za osnovno {olstvo, pred{olsko varstvo, {port in

kulturo
– odbor za komunalo, urbanizem in urejanje prostora
– odbor za gospodarstvo
– odbor za turizem in gostinstvo
– odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in dru-

‘ino
– odbor za informiranje
– odbor za varstvo okolja
– odbor za za{~ito in re{evanje
– odbor za romska vpra{anja.

75. ~len
Po dolo~bah statuta ob~ine je potrebno konstituirati na-

slednje odbore: odbor za turizem in gostinstvo, odbor za
informiranje, odbor za varstvo okolja, odbor za za{~ito in
re{evanje ter odbor za romska vpra{anja, prav tako pa tudi
komisije: komisija za nagrade in priznanja, komisija za deli-
tev premo‘enja in komisija za mednarodne odnose.

Sveti:
– svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu.
Ustanovljeni so tudi:
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin in {tab CZ

in poveljnika.

76. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se odlo~i njiho-
va sestava in naloge.

77. ~len
Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega telesa

na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na
zahtevo sveta ali ‘upana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj 3 dni pred sejo delovnega
telesa.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.

VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

78. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.

79. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a: temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, obikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov
ob~inskega sveta.

80. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko 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.

81. ~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.

82. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v

skladu z zakonom dolo~ijo pogoji rabe prostora in dolo~ijo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financi-
rajo iz ob~inskega prora~una.

83. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
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84. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

85. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

86. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

87. ~len
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, dolo~a

njihovo delovno podro~je in voli ter imenuje ~lane odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih
in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu ob~ine.

2. Postopek za sprejem odloka

88. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan, delovno

telo sveta ali 5% volilcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

89. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

90. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

91. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta in

‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka.

92. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh

obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter te-
meljnih re{itvah predloga odloka.

93. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah (~lenih) predloga odloka.
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih predloga odloka.
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih

predloga odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka

v predlo‘enem besedilu,

– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-
{teva pri pripravi za drugo obravnavo,

– odlo~i, da se odlok sprejme.

94. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga odloka nada-

ljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek

kon~an.

95. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka razpravlja svet po

vrstnem redu o vsakem ~lenu posebej in o naslovu odloka.
Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga

odloka, ~lani sveta o njem glasujejo. Na koncu svet glasuje
{e o naslovu odloka in o predlogu odloka kot celoti.

96. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj
z amandmaji.

Amandma mora biti predlo‘en svetu najmanj 3 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h katerem je predlagan amandma. @upan
lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj
odloka.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ~etrtina
~lanov sveta ali predlagatelj.

Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki in mora
biti obrazlo‘en. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na
seji tudi ustno obrazlo‘i.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

97. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej ali o skupini med seboj povezanih amand-
majev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmaju.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugo-
tovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vne{enimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pri-
pravi statutarno pravna komisija ali drugi organ, ki ga dolo~i
svet.

^e statutarno pravna komisija ali drug organ ugotovi, da
so v odloku o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka,
lahko predlaga amandmaje za uskladitev. ^e ni mogo~e pri-
praviti celovitega besedila na isti seji, glasuje svet o spreje-
mu odloka na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejetjem odloka

98. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo-
‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.
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99. ~len
O predlogu, naj se odlok sprejme po hitrem postopku,

odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

100. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

101. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o

prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet pra-
viloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razpra-
va, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glaso-
vanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spremenjene in dopolnilne predloge k tem aktom se
smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

102. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Referendum

103. ~len
Svet lahko o svoji odlo~itvi (odloku in drugem aktu)

razpi{e referendum.
Svet mora razpisati referendum, ~e tako zahteva naj-

manj 10 % volilcev 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 volilcev, ki
so glasovali.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itve, ki bi bila v nasprotju z
izidom referenduma.

Za vlo‘itev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo
referenduma se smiselno uporabljajo dolo~be zakona, ki ure-
jajo zakonodajni referendum.

104. ~len
Svet lahko na svojo pobudo razpi{e posvetovalni refe-

rendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se
ugotovi volja ob~anov. Posvetovalni referendum mora svet
razpisati, ~e to zahteva najmanj 5 % volilcev v ob~ini.

Svet razpi{e posvetovalni referendum, preden kon~no
odlo~i o posameznem vpra{anju. Svet ni vezan na izid posve-
tovalnega referenduma.

Posvetovalni referendum se lahko razpi{e za celotno
obmo~je ali za del obmo~ja ob~ine.

105. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

Uradnem listu RS.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo

vpra{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referen-
duma.

Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje, o katerem se bo
odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.

106. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

107. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i ali se bo izvedlo javno ali

tajno glasovanje.
^e svet odlo~i, da se glasuje tajno se glasovanje izvede

po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

108. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka
pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.

^e se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i
beseda “ZA” ali “PROTI” .

109. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali.

110. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
ve~ine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. ^e pri prvem glasovanju ve~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

111. ~len
^e kandidat ne dobi ve~ine oziroma, ~e tudi pri drugem

glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine, se pono-
vi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi
novega predloga kandidatur.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

112. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsdnika sveta pred-

laga komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Kandidata lahko predlaga tudi ena ~etrtina svetnikov.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina
vseh ~lanov sveta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

113. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kan-

didatov.
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Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-
nja, volitve in imenovanja.

^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji imenujejo (volijo) ~lani posami~no. ̂ e na ta na~in
niso izvoljeni vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
imenovanja vseh ~lanov delovnega telesa, se glasovanje po-
novi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih
~lanov delovnega telesa.

^e lista ni izglasovana, se postopek imanovanja ponovi
na podlagi nove liste kandidatov

4. Imenovanje pod‘upana

114. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet pod‘upana.
O tem ali se imenovanje pod‘upana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odlo~i svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi dvetetjinsko
ve~ino navzo~ih ~lanov.

5. Imenovanje tajnika

115. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov navzo-
~ih svetnikov.

6. Postopek za razre{itev

116. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje

po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenovanje.
Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-

ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri-
stojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

117. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine lahko svet sklene, da je dol‘an oprav-
ljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika.

VIII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

118. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem

usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

119. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in

zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

120. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posa-
mezne zadeve.

@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e in mnenje.

121. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju skle-
pov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

122. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov

sveta.

123. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

124. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven

ali nezakonit, zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga
ob~inskemu svetu, da se o njem ponovno odlo~i na prvi
naslednji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje.
Predsednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘a-
nem splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.

^e 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.

125. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezne namene
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sred-
stvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.
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IX. JAVNOST DELA

126. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvi javnega obve{~anja o sprejetih
odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javne-
ga obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge na~ine, ki
jih dolo~a statut in ta poslovnik.

127. ~len
Javnost se s sej organov ob~ine izklju~i v primeru,

kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.

128. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in
ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

Ob~ina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporo~ila in poro~ila o delu ter povzetki iz gradiv in
odlo~itev sveta in drugih organov ob~ine.

129. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu ob~inskih organov.

130. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in

v dokumente ter gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

131. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

132. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

133. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ̂ e se pred-
sednik glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in nalo‘i
statutarno pravni komisiji, da pripravi razlago posamezne
poslovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno prav-
na komisija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno pravna komisija, odlo~i svet.

XI. KON^NA DOLO^BA

134. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 112/95-OS
Kuzma,  dne 7. julija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

LENART

2580.

Na podlagi 9. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Lenart,
sprejetega dne 17. januarja 1995, ter 25., 39. in 43. ~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, 52/93, 56/93 in 71/93) je Ob~inski svet ob~ine
Lenart na seji, dne 6. junija 1995 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto

Lenart

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejme dopolnitev prostorskih uredi-

tvenih pogojev za mesto Lenart, in sicer za obmo~je urejanja
dela stanovanjske cone S-5 “Ob gozdu”, dela industrijsko-
komunalne cone I-3 ob Gradi{ki cesti in dela industrijske
cone I-1 - Centrovod - Kraigherjeva cesta, ki jih je izdelalo
podjetje Urbis d.o.o. Maribor pod {t. 3R39-4/94, v marcu leta
1995 in je sestavni del tega odloka.

2. ~len
Dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev vsebuje:
1. Tekstualni del:
– obrazlo‘itev prostorskih ureditvenih pogojev
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti
2. Grafi~ni del:
– izsek iz prostorskih sestavin dolgoro~nega

in srednjero~nega plana ob~ine Lenart (spremembe
in dopolnitve 1993) M 1:5000

– pregledna situacija M 1:5000
– uradna katastrska kopija M 1:1000
– merila in pogoji za posege v prostor M 1:1000
– merila in pogoji za prometno urejanje ter

komunalno in energetsko upravljanje M 1:1000

II. MEJA OBMO^JA OBDELAVE

3. ~len
Meja obmo~ja urejanja posameznih obmo~ij je dolo~e-

na v karti merila in pogoji za posege v prostor, v merilu
1:1000, ki je navedena v 2. ~lenu tega odloka.
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III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. ~len
Na celotnem obmo~ju urejanja veljajo splo{na merila in

pogoji tega odloka, dopolnjujejo pa jih posebna dolo~ila, ki
se nana{ajo na posamezne morfolo{ke enote in podrobneje
opredeljujejo merila in pogoje za njihovo urejanje.

Merila in pogoji za vrste posegov v prostor

5. ~len
Na celotnem obmo~ju urejanja so dovoljeni naslednji

posegi:
– teko~a vzdr‘evalna dela na objektih in napravah
– funkcionalne izbolj{ave, kot so rekonstrukcije in adap-

tacije
– urejanje in vzdr‘evanje odprtih povr{in (zelenice,

otro{ka igri{~a, pe{ poti, plo{~adi)
– postavitev mikrourbane opreme
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, pro-

meta in zvez
– vodnogospodarske ureditve
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoje~ih

objektih v skladu z osnovno namembnostjo posameznega
obmo~ja

– ru{enje objektov in druga dela v zvezi s pripravo
stavbnega zemlji{~a.

Navedeni posegi so dovoljeni, ~e so izpolnjene tehni~ne
in osvetlitvene zahteve in ~e posegi ne motijo bivalnega
okolja. Spremembe namembnosti v obstoje~ih objektih so
dovoljene le, ~e velikost funkcionalnega zemlji{~a ustreza
normativnim pogojem za novo dejavnost. Soglasje sosedov
ni pogoj za izdajo dovoljenj za spremembo namembnosti
objektov. Pri odlo~itvah, kjer nastopajo nasprotni interesi, je
odlo~ilno strokovno mnenje poobla{~ene in{titucije o vplivu
dejavnosti na okolje in mnenje oziroma poprej{nje soglasje
pristojnih in{pekcij.

Merila in pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov
v prostor

6. ~len
Vsi posegi v prostor morajo upo{tevati elemente in do-

lo~ila, prikazana v karti merila in pogoji za posege v prostor,
ki je navedena v 2. ~lenu tega odloka. V njej je opredeljeno
obmo~je obdelave in gradbena ~rta, do katere se lahko gradi-
jo objekti. Ne smejo je presegati, lahko se je dotikajo ali pa
so odmaknjeni od nje v notranjost.

7. ~len
Pri novogradnjah, nadomestnih gradnjah, rekonstrukci-

jah in adaptacijah je potrebno zagotoviti oblikovno homoge-
nost in razpoznavnost obmo~ja in se prilagoditi sosednjim
objektom na posameznem obmo~ju.

Prilagoditi se je treba:
– zasnovi izrabe zemlji{~
– odmiku od sosednjih objektov
– sestavi gradbenih mas
– vi{inski gabaritni in gradbeni ~rti
– naklonu streh in smeri slemena
– razmerju in razporeditvi fasadnih elementov
– barvi in sestavu streh in fasad

– na~inu ureditve odprtega prostora
– na~inu izvedbe pomo‘nih objektov, nadstre{kov in

ograj.

Merila in pogoji za dolo~anje gradbenih parcel in
funkcionalnih zemlji{~

8. ~len
Pri dolo~anju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemlji{~ je treba upo{tevati:
– omejitev rabe zemlji{~: namembnost in velikost ob-

jekta na parceli, konfiguracijo terena, potek komunalnih vo-
dov, odmik od prometnic in druge omejitve

– urbanisti~ne zahteve: dostop in dovoz, parkirna mesta,
interventne poti, funkcionalno zelenje

– sanitarno-tehni~ne zahteve: oson~enje, prezra~evanje,
hrup.

Merila in pogoji za prometno urejanje

9. ~len
Prometnice z dolo~enim potekom in z ‘e izvedenimi

ureditvami imajo dolo~eno mejo cestnega sveta.

10. ~len
Pri izgradnji javnih prometnic je treba zagotoviti ustre-

zen dostop za invalide in kolesarje.
Dovozi in priklju~ki na javno cestno mre‘o morajo biti

urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v cestnem
prometu. Vsi objekti morajo imeti zagotovljen dovoz za mo-
torna vozila in urgentni dovoz.

Slepo zaklju~ene ulice morajo imeti obra~ali{~e.

11. ~len
Pri novogradnjah ali spremembi namembnosti je treba

zagotoviti zadostno {tevilo parkirnih mest na funkcionalnem
zemlji{~u uporabnika. Parkiri{~a morajo biti od stanovanj-
skega objekta oddaljena minimalno 15 m.

Merila in pogoji za urejanje zelenih povr{in

12. ~len
Pri posegih v zelene povr{ine je potrebno upo{tevati

ekolo{ke zna~ilnosti prostora in saditi predvsem avtohtone
rastlinske vrste.

Pri zasaditvi ‘ivih mej je potrebno upo{tevati merila in
pogoje za postavitev ograj.

Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine

13. ~len
Na obravnavanem obmo~ju ni objektov ali naravnih

spomenikov, ki bi bili pod za{~ito pristojne strokovne slu‘be.

Merila in pogoji za komunalno in energetsko urejanje in
telekomunikacije

14. ~len
Vse objekte je treba priklju~iti na obstoje~o komunalno

in energetsko infrastrukturo.
Upo{tevati je potrebno predpisane odmike objektov od

posameznih vodov in naprav ter pogoje glede priklju~evanja.
Minimalni vertikalni odmik med vodovodom in kanali-

zacijo je 0,50 m, minimalni horizontalni odmik je 3 m. Koli-
kor teh odmikov ni mo‘no dose~i, je potrebno vodovodne
cevi za{~ititi s cevno oblogo ali glinenim nabojem.
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Kanalizacijsko omre‘je

15. ~len
Na obmo~ju kjer je zgrajeno kanalizacijsko omre‘je, je

objekte potrebno obvezno priklju~iti na obstoje~o kanalizaci-
jo. Priklju~itev se do izgradnje ~istilne naprave izvede preko
triprekatne greznice. Za obmo~je, kjer kanalizacijskega omre‘ja
ni, je potrebno zgraditi vodotesne triprekatne greznice.

Vodovodno omre‘je

16. ~len
Vse predvidene objekte je mo‘no priklju~iti na omre‘je

Mariborskega vodovoda. Priklju~ki se izvedejo v skladu s
pogoji upravljalca.

Elektri~no omre‘je in oskrba s toplotno energijo

17. ~len
Objekti se priklju~ijo na elektri~no omre‘je v skladu s

pogoji upravljalca.
Ogrevanje objektov se izvede v skladu z veljavnimi

zakoni in predpisi.

PTT omre‘je

18. ~len
Priklju~itev na PTT omre‘je se izvede v skladu s pogoji

upravljalca in na osnovi prostih kapacitet.

Javna razsvetljava

19. ~len
Pri novih posegih je treba vse javne, prometne, parkirne

povr{ine in povr{ine namenjene pe{cem opremiti z javno
razsvetljavo.

Merila in pogoji za varovanje okolja

20. ~len
Gradnja novih objektov, spremembe namembnosti in

dejavnosti v obstoje~ih objektih in vsi ostali dovoljeni posegi
v okolju so dovoljeni, ~e v prostoru ne povzro~ajo ve~jih
motenj, kot jih predpisujejo normativne dolo~be glede za{~i-
te okolja.

Pri ekolo{ko zahtevnih posegih mora investitor pridobi-
ti strokovno oceno vpliva na okolje, na podlagi katere se
lahko konkreten poseg dovoli.

Varstvo zraka

21. ~len
Pri vna{anju novih dejavnosti je treba preveriti mo‘ne

vplive na onesna‘enje zraka ter dolo~iti pogoje in ukrepe.

Varstvo pred hrupom

22. ~len
Novogradnje in nove dejavnosti je treba izvajati tako,

da ravni hrupa ne presegajo stopenj, dolo~enih z odlokom o
maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.

Odstranjevanje odpadkov

23. ~len
Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Zbir-

na mesta morajo biti na funkcionalnem zemlji{~u povzro~ite-

lja komunalnih odpadkov, prometno dostopna, locirana v
objektu ali na utrjeni povr{ini.

Varstvo pred po‘arom

24. ~len
Zagotovljeni morajo biti urgentni dovozi v skladu z

veljavnimi predpisi s tega podro~ja.
Protipo‘arni hidranti morajo biti name{~eni v ustrezni

medsebojni razdalji; zagotovljena mora biti zadostna koli~i-
na po‘arne vode.

IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI

Del stanovanjske cone S-5 “Ob gozdu”

Posegi in namembnost

25. ~len
Veljajo skupna merila in pogoji.
V obstoje~e stanovanjske objekte je mo‘no vnesti na-

slednje spremembe oziroma dopolnitve dejavnosti:
– trgovska dejavnost manj{ega obsega
– drobna obrt
– osebne storitve
– finan~ne in poslovne storitve
– zdravni{ke ordinacije.
Pri dozidavah in adaptacijah so dovoljeni posegi, ki

bistveno ne ru{ijo koncepta zazidave. Ohranjati je potrebno
enovit celotni ambient soseske s strmimi stre{inami in veliko
prostih povr{in. Praviloma dozidana povr{ina ne sme prese-
gati tretjine obstoje~e tlorisne povr{ine ali maksimalno 40 %
pozidanosti povr{ine.

Del industrijsko-komunalne cone I-3 ob Gradi{ki cesti

Posegi in namembnost

26. ~len
Dovoljeni so posegi, ki v prostor ne vna{ajo dejavnosti

z mote~im vplivom na obstoje~e sosednje objekte (oljarna,
‘itni mlin, veterinarska postaja).

Novi objekti naj bojo vzdol‘ne oblike, eta‘nosti P + M,
naj imajo strmo dvokapno streho z ope~no kritino, naklon
stre{ine 40°-45°, sleme naj poteka vzporedno z Gradi{ko
cesto ali pravokotno nanjo.

Promet

27. ~len
Uvozi iz Gradi{ke ceste naj se uredijo tako, da bo po

mo‘nosti glavni dovoz na severno in ju‘no stran obmo~ja na
istem mestu (nasproti).

Parkirna mesta je potrebno zasaditi z drevjem, kar obe-
nem predstavlja za{~ito pred soncem. Vsa obstoje~a drevesa
je potrebno v najve~ji mo‘ni meri ohraniti. Ob ju‘ni strani
Gradi{ke ceste je potrebno urediti pe{ pot.

Del industrijske cone I-1 - Centrovod - Kraigherjeva cesta

Posegi in namembnost

28. ~len
Mo‘ni so naslednji posegi in namembnosti:
– prizidava obstoje~ega poslovno-trgovskega objekta,

eta‘nost P + 1
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– prizidek k dvori{~nemu skladi{~no-prodajnemu ob-
jektu, eta‘nost P

– gradnja samostojnega skladi{~no-prodajnega objekta
na severu obmo~ja, eta‘nost P

– ureditev ve~je parkirne povr{ine
– rekonstrukcija bencinske ~rpalke
– prenova ali novogradnja objektov na jugozahodnem

delu obmo~ja, kjer sedaj ru{ijo oblikovna in funkcionalna
razmerja ob glavni prometnici naselja.

V. KON^NE DOLO^BE

29. ~len
Dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je stalno na

vpogled ob~anom, podjetjem in zavodom na Ob~ini Lenart in
Urbisu d.o.o. Maribor.

30. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

prostorska in{pekcija.

31. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati del zazi-

dalnega na~rta obmo~ja dela industrijske cone Lenart - PIK
in Centrovod - Kraigherjeva cesta, ki je bil sprejet z odlokom
o sprejetju zazidalnega na~rta obmo~ja dela industrijske cone
Lenart - PIK in Centrovod - Kraigherjeva cesta (Uradni list
SRS, {t. 39/84), in sicer v obmo~ju Centrovod - Kraigherjeva
cesta, ki ga zajema ta odlok.

Z dnem uveljavitve tega odloka se z obmo~ji, ki jih
zajema ta odlok, dopolnijo osnovni prostorski ureditveni po-
goji, ki so bili sprejeti z odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Lenart (Uradni list RS, {t. 56/92).

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

listu Republike Slovenije.

[t. 350-14/91
Lenart, dne 28. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

2. ~len
Prostorski ureditveni pogoji dolo~ajo:
– meje obmo~ja
– funkcijo obmo~ja
– splo{ne pogoje
– pogoje za graditev objektov, adaptacije, dozidave in

nadomestne gradnje
– pogoje za komunalno urejanje
– pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne

dedi{~ine
– pogoje za varovanje in izbolj{anje okolja.

3. ~len
Vsi posegi v prostor morajo biti v skladu z usmeritvami

prostorskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru‘be-
nega plana Ob~ine Lenart in z merili in pogoji, ki so dolo~eni
v tem odloku.

Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo lo-
kacijske dokumentacije.

4. ~len
Prostorski ureditveni pogoji za naselje Zavrh vsebujejo

tekstualni del, v katerem so dolo~ena merila in pogoji za
oblikovanje objektov in naprav ter drugih posegov v prostor,
pogoji za izrabo prostora in pogoji za graditev ter grafi~ne
priloge:

1. Izsek iz prostorskih sestavin dolgoro~nega
in srednjero~nega plana ob~ine Lenart (spremembe
in dopolnitve 1993) M 1 : 5.000

2. Pregledna situacija M 1 . 5.000
3. Uradna katastrska kopija M 1 : 2.880
4. Merila in pogoji za posege v prostor M 1 : 2.880
5. Merila in pogoji za prometno urejanje

in komunalno in energetsko upravljanje M 1 : 2.880.
6. Strokovne podlage za center naselja Zavrh - ureditve-

na situacija M 1 : 250

II. MEJA OBMO^JA OBDELAVE

5. ~len
Meje obmo~ja in parcelne {tevilke so vrisane na grafi~-

nih prilogah, ki so navedene v 2. to~ki 4. ~lena tega odloka.

III. FUNKCIJA OBMO^IJ S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V

PROSTOR

3.1 Vrste mo‘nih posegov v prostor

6. ~len
Mo‘ni so naslednji posegi v prostor:
a) ureditev komunalnega in energetskega omre‘ja in

objektov ter omre‘je zvez
b) gradnja nadomestnih objektov in dopolnilna gradnja
c) gradnja prizidkov in nadzidava obstoje~ih objektov
d) adaptacije in rekonstrukcije obstoje~ih objektov
e) vzdr‘evalna dela na obstoje~ih objektih in napravah
f) novogradnje
g) ureditev zelenih povr{in
h) spremembe namembnosti.

2581.

Na podlagi 21. ~lena statuta Ob~ine Lenart (Uradni list
RS, {t. 33-1619/95), ter 25., 39. in 43. ~lena zakona o ureja-
nju 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,
52/93, 56/93 in 71/93) je Ob~inski svet ob~ine Lenart na seji
dne 13. julija 1995 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Zavrh

I. UVODNE ODLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogo-

ji za naselje Zavrh, ki jih je izdelal URBIS d.o.o. Maribor
pod {t. 3R39-1/94 v mesecu marcu 1995.
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3.2 Pogoji za izvedbo posegov iz prej{njega ~lena tega
odloka

7. ~len
Na zemlji{~ih, ki so s planskimi akti namenjena za

spremljajo~e dejavnosti: prometne povr{ine, komunalne in
energetske naprave ter ostale potrebe skupnega in splo{nega
pomena, so dovoljeni samo posegi, za katere je bilo zemlji{~e
namenjeno. Morebitna odstopanja od tega dolo~ila so dovo-
ljena samo s pristankom organizacije ali skupnosti, za katere
uresni~itev programa je zemlji{~e namenjeno. Tovrstna od-
stopanja se presodijo ob izdelavi lokacijske dokumentacije.

V rezervatih novih prometnic ali takih, ki so predvidene
za rekonstrukcijo, je na obstoje~ih objektih dovoljeno oprav-
ljati le vzdr‘evalna dela.

Pri dolo~anju lokacije novih objektov je potrebno stre-
meti za tem, da ima ve~ objektov skupen priklju~ek na javno
cesto. Uvozi na dvori{~a in rampe v gara‘e ne smejo ovirati
vzdr‘evanja oziroma rekonstrukcij javnih cest ali poti.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so trafo
postaje, ~rpalne postaje, sanitarni kioski, zbiralniki ipd. mo-
rajo biti postavljeni nevpadljivo, praviloma v sklopu kakega
drugega objekta, neposredno zraven njega ali pod nivojem
javne povr{ine. Postavitev tovrstnih objektov ne sme biti v
nasprotju z osnovnim konceptom prostorske organizacije ob-
mo~ja, zlasti odprtega prostora.

8. ~len
Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena, ~e je ob-

jekt dotrajan, funkcionalno neprimeren in ne ustreza sanitar-
no-tehni~nim pogojem.

Investitor mora objekt, ki ga z novo gradnjo nadome{~a,
praviloma odstraniti po vselitvi v nadomestni objekt.

9. ~len
Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti so

mo‘ne samo k objektom, zgrajenim z gradbenim dovolje-
njem in pod enakimi pogoji glede namembnosti, kot veljajo
za novogradnje.

10. ~len
Dopustna je izraba podstre{ij za stanovanjske in druge

funkcije.
Pri izrabi podstre{ij naj se izkoristi obstoje~i gradbeni

volumen podstre{ij. Kolikor se lahko objekt oblikovno uskla-
di z okoli{kimi objekti, je mo‘no tudi nadvi{anje kolen~nega
zidu.

11. ~len
Vzdr‘evanje objektov:
Na vseh obstoje~ih objektih in napravah je mo‘no oprav-

ljati teko~a vzdr‘evalna dela, pri ~emer je potrebno ohraniti
funkcionalno-tehni~ne in arhitektonsko-ambientalne zna~il-
nosti. Poleg splo{nih pogojev, ki veljajo za novogradnje, je
potrebno upo{tevati {e:

– ohranjati obstoje~e gabarite in gradbeno linijo objektov
– ohranjati zna~ilne arhitektonske elemente in ~lenitve

fasad
– pri obnovi strehe na objektih je potrebno uporabiti iste

materiale in barvo ali pa jo v celoti zamenjati z ope~no.

12. ~len
Novogradnje so v prostorskih ureditvenih pogojih opre-

deljene v glavnem kot plombe na prete‘no pozidanih povr{inah.
Za gradnjo ve~ kot 5 objektov je potrebno izdelati stro-

kovne osnove, ki so podlaga za izdelavo lokacijske doku-
mentacije.

13. ~len
Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev

je dovoljena na zemlji{~ih, ki so dovolj velika, ob upo{teva-
nju zadostnih odmikov od sosednjih objektov in zadostne
povr{ine za dovoz in manipulacijo.

Pomo‘ne objekte je dovoljeno graditi v skladu z odlo-
kom o pomo‘nih objektih, vendar morajo biti oblikovno in
funkcionalno usklajeni s sosednjimi objekti, ob upo{tevanju
meril in pogojev za graditev novih objektov.

14. ~len
Lokacije za postavitev spominskih obele‘ij, napisnih

tabel oziroma panojev ter gostinskih vrtov in stojnic naj bodo
izbrane na podlagi vsakokratne podrobne urbanisti~ne preso-
je prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor.
Ve~ja reklamna znamenja in turisti~ne oznake naj bodo pra-
viloma postavljene zdru‘eno na skupnih lokacijah tako, da
niso motilne za okoli{ki ambient ter ne ovirajo prometa in
vzdr‘evanja komunalnih naprav.

15. ~len
Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovati zem-

lji{~a, objekte ali naprave pred neza‘elenimi vplivi okolice,
zavarovanje obmo~ja pred nevarnimi vplivi na ljudi in ‘ivali
ter prepre~evanje nedovoljenega pre~kanja obmo~ij.

Ograje ne smejo biti vi{je od 1,5 m, razen v primerih
posebnih varnostnih ali za{~itnih zahtev.

V primeru postavljanja ograje proti javni cesti je obve-
zen odmik ograje, da je omogo~eno nemoteno vzdr‘evanje
cestnih povr{in. Ograje med parcelami se izvedejo kot ‘ive
meje.

3.3 Spremembe namembnosti

16. ~len
Spremembe oziroma dopolnitve namembnosti objektov

so dopustne v tolik{ni meri, da se ne spreminja namembnost
obmo~ja.

Vna{anje novih dejavnosti ne sme ogro‘ati sedanje na-
membnosti in mora biti brez negativnih vplivov na bivalne in
delovne pogoje.

17. ~len
V prete‘no stanovanjskih ali kmetijskih obmo~jih je v

stanovanjske ter gospodarske in po~itni{ke objekte mo‘no vne-
sti naslednje spremembe oziroma dopolnitve namembnosti:

– kme~ki turizem - vinoto~e
– trgovsko in gostinsko dejavnost
– drobno obrt
– osebne storitve
– finan~ne in poslovne storitve
– dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu
– druge storitvene dejavnosti, ki so v skladu z zahteva-

mi kraja oziroma obmo~ja.
Za vna{anje proizvodnih obrtnih dejavnosti in gostin-

skih dejavnosti je potrebno predhodno mnenje sveta krajevne
skupnosti in strokovno mnenje poobla{~ene institucije o vpli-
vu dodatne dejavnosti na okolje.

18. ~len
Soglasje sosedov ni pogoj za izdajo dovoljenj za spre-

membo namembnosti objektov.
Pri odlo~itvah, kjer nastopajo nasprotni interesi, je od-

lo~ilno strokovno mnenje poobla{~ene institucije o vplivu
dejavnosti na okolje ter mnenje oziroma poprej{nje soglasje
pristojnih in{pekcij.
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Pred izdajo dovoljenja za spremembo namembnosti, ki
zajema obrtne in podobne dejavnosti, se pridobi tudi mnenje
ob~inske obrtne zbornice.

19. ~len
Za potrebe dodatnih dejavnosti so dovoljene tudi nadzi-

dave, prizidave in rekonstrukcije obstoje~ih objektov v skla-
du z merili in pogoji, ki so dolo~eni v predhodnih dolo~bah
tega odloka.

IV. POGOJI ZA URBANISTI^NO OBLIKOVANJE
OBMO^IJ TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR

4.1 Oblikovanje objektov

20. ~len
Novogradnje, nadzidave, prizidave in ostali posegi v

prostor naj vzdr‘ujejo postavljeno oblikovno identiteto in
homogenost obmo~ja. Zato naj se prilagajajo okoli{kim ob-
jektom in ureditvam po:

– zasnovi izrabe funkcionalnega zemlji{~a
– odmiku od sosednjih objektov
– sestavi osnovnih stavbenih mas
– vi{ini in gradbeni ~rti
– naklonu streh in smereh slemena
– razmerjih fasad in njihovih orientacij, {e zlasti na

uli~no stran
– merilih in razporeditvi fasadnih elementov, {e zlasti

oken in vrat
– barvi in teksturi streh in fasad
– na~inu ureditve odprtega prostora
– na~inu izvedbe ograj in ostalih pogojev v prostoru.
Na obmo~ju prevladuje tip enodru‘inske prostostoje~e

hi{e P + M, podol‘ne oblike - v razmerju stranic min. 1 : 1,5 s
strmim naklonom stre{in (okrog 40o ).

Te zahteve naj se smiselno upo{tevajo tudi pri adaptaci-
ji objektov in pri oblikovanju pomo‘nih objektov, dopu{~a-
jo~ funkcionalno pogojene razli~nosti.

Novi posegi v prostor morajo upo{tevati na~elo konti-
nuitete oblikovanja ter vzdr‘evati in izpopolnjevati vizualno
enotnost.

Odprte povr{ine, ki imajo javen zna~aj oziroma soustvar-
jajo ambientalno podobo {ir{ega obmo~ja, naj bodo urejene
enotno.

4.2 Lega objektov

21. ~len
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje

tako, da ni motena sosednja posest in tako, da je mo‘no
vzdr‘evanje ter da so upo{tevani po‘arnovarstveni, sanitarni
in drugi tehni~ni pogoji.

Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno zago-
toviti medsebojni odmik objektov, tako da bodo bivalni pro-
stori oson~eni ob najneugodnej{em polo‘aju sonca (21.12.)
vsaj dve uri dnevno.

4.3 Funkcionalno zemlji{~e

22. ~len
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namem-

bnosti objekta, njegovi velikosti ter oblikovanosti zemlji{~a.
Velikost gradbene parcele mora omogo~iti zagotovitev

vseh spremljajo~ih prostorskih potreb osnovne dejavnosti

(parkiri{~a, skladi{~a), razen v primeru, ~e je zagotovljeno
njihovo skupno zadovoljevanje v {ir{em obmo~ju.

Velikost gradbene parcele za enodru‘insko stanovanj-
sko hi{o praviloma ne sme odstopati od velikosti istovetnih
parcel v sose{~ini. Širina funkcionalnega zemlji{~a okrog
objekta je praviloma najmanj 2,5 m, {irina dovoza do objekta
najmanj 3,2 m.

Za kmetijske in proizvodne objekte, obrtne delavnice in
objekte drobnega gospodarstva se velikost funkcionalnega
zemlji{~a dolo~a ob upo{tevanju lege in medsebojne razpore-
ditve objektov, vrste in mo‘nosti {irjenja proizvodnje, mani-
pulativnega prostora, konfiguracije terena. Širina funkcional-
nega zemlji{~a okrog navedenih objektov je praviloma
najmanj 5 m. Velikost manipulativnega prostora za mehani-
zacijo najmanj v razdalji 15 m, {irina dovoza pa najmanj 3,5
m. Parkiri{~a morajo biti od stanovanjskega objekta oddalje-
na praviloma najmanj 15 m.

4.4 Drugi posegi, ki trajno spreminjajo prostor

23. ~len
Ceste je potrebno projektirati in graditi tako, da se na

njih lahko varno opravlja promet, kateremu so namenjene.
Pri projektiranju je potrebno upo{tevati tudi druge inte-

rese, kot so interesi obrambe, uporabe zemlji{~, varstva voda,
varstva naravnega okolja in podobno.

Komunalna omre‘ja ob prometnicah se praviloma loci-
ra v obmo~je cestnega sveta.

24. ~len
Vodovod in kanalizacija morata biti v minimalnem od-

miku 3 m. Kolikor teh odmikov ni mo‘no dose~i, je potrebno
izvesti dodatno medsebojno za{~ito, pri ~emer mora biti vo-
dovod nad kanalizacijo.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE
OBMO^JA

5.1 Vodooskrba

25. ~len
Vodooskrba naselja Zavrh temelji na krajevnem zajetju

in vodovodu, ki je v upravljanju krajevne skupnosti. Vo-
dooskrba je sicer zadovoljiva, koli~ine pa so za predvideno
{iritev naselja premajhne, po‘arna za{~ita iz vodovodnega
omre‘ja ni zagotovljena.

V primeru na~rtovane revitalizacije naselja je potrebno
urediti tudi vodooskrbo z navezavo na sistem Mariborskega
vodovoda. Programsko je predvidena izgradnja vodovoda na
potezi Korena-Voli~ina-Lenart. Na ta sistem bi se priklju~il
tudi sistem za napajanje naselja Zavrh. Po izgradnji vodo-
vodnega omre‘ja je priklju~itev nanj obvezna.

5.2 Odvajanje odpadne vode

26. ~len
Naselje Zavrh nima urejenega kanalizacijskega omre‘-

ja. Do izgradnje kanalizacijskega omre‘ja se odvod odpadnih
vod ureja preko triprekatnih vodotesnih greznic. Po izgradnji
kanalizacije in ~istilne naprave je priklju~itev na omre‘je
obvezna.

27. ~len
Pri novogradnjah objektov kmetijske ‘ivinorejske

proizvodnje je potrebno urediti gnoji{~a in gnojni~ne jame v
skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnoji{~ in greznic
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(Uradni list SRS, {t. 10/85). Enako velja tudi za greznice
hi{nih odplak.

5.3 Odstranjevanje komunalnih odpadkov

28. ~len
Pri vseh novih objektih je potrebno predvideti mesta za

namestitev posod za odpadke ter zagotoviti dovoz do teh
mest, odvoz odpadkov pa poveriti poobla{~eni komunalni
organizaciji.

5.4 Oskrba z energijo in PTT zveze

29. ~len
Na podro~ju oskrbe z energijo (elektrika, plin, toplotno

ogrevanje) in PTT zvez je potrebno upo{tevati veljavne pred-
pise za ta podro~ja in zasnove omre‘ij v strokovnih podlagah
PUP.

VI. KULTURNA IN ZGODOVINSKA DEDI[^INA

30. ~len
Vsi novi posegi na objektih ali obmo~jih, ki so razgla{e-

ni za arheolo{ke, zgodovinske, umetnostne, arhitektonske,
urbanisti~ne, ekolo{ke in tehnolo{ke spomenike, so mo‘ni le
v soglasju z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dedi{~i-
ne Maribor.

VII. VAROVANJE IN IZBOLJ[ANJE OKOLJA

7.1 Varstvo zraka in vode

31. ~len
Vsi viri onesna‘evanja morajo biti izdelani, grajeni,

opremljeni, uporabljani in vzdr‘evani tako, da ne izpu{~ajo v
zrak ali v podtalje ve~jih koncentracij {kodljivih snovi, kot je
dovoljeno s predpisi, ki urejajo to podro~je.

Podjetja in druge pravne osebe morajo stalno nadzoro-
vati onesna‘evanje, ki ga povzro~ajo viri onesna‘evanja zra-
ka v njihovih objektih, obratih ali napravah, na na~in kot to
predpi{ejo s splo{nim aktom, ki ga sprejmejo v soglasju s
pristojno in{pekcijsko slu‘bo.

7.2 Varstvo pred hrupom

32. ~len
Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti morajo biti

locirani in zasnovani tako, da vplivi na okolje ne presegajo z
zakonom predpisanih vrednosti.

V obmo~jih, kjer so stanovanjski objekti (obstoje~i in
predvideni), so dopustne le take spremljajo~e dejavnosti, ki
ne povzro~ajo prekomernega hrupa.

7.3 Varstvo vode in obvodnih povr{in

33. ~len
Varstveni re‘imi in obmo~ja vodnih virov so dolo~ena s

predpisi, ki urejajo to podro~je.
Vsa skladi{~a teko~ih goriv in naftnih derivatov morajo

biti izvedena na na~in, ki onemogo~a izliv v vodotoke oziro-
ma podtalnico.

Tehnolo{ke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza
pogojem za odvod odpadnih voda, je potrebno predhodno
ustrezno o~istiti oziroma nevtralizirati v individualnih ~istil-
nih napravah.

Dovoljeni so samo taki tehnolo{ki postopki v predvide-
nih proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah, ki ne bodo
posegali v okolje s prekomerno hrupnostjo, onesna‘evanjem
zraka, onesna‘evanjem podtalnih voda in podtalnice ter z
odlaganjem teko~ih in trdih industrijskih odpadkov na neu-
strezno deponijo.

VIII. UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO IN
DRU@BENO SAMOZA[^ITO

34. ~len
To podro~je se ureja na podlagi veljavnih predpisov.

IX. KON^NE DOLO^BE

35. ~len
Upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskih dovo-

ljenj, lahko pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posami-
~en poseg zahteva analize {ir{ih prostorskih pogojev v ob-
mo~ju, ~e je to potrebno:

– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor ‘e
povzro~a z obstoje~o dejavnostjo

– za ugotovitev morebitnih sprememb splo{nih pogojev
v obmo~ju, ki so nastale postopoma skozi dalj{e obdobje

– za zagotovitev enakih mo‘nosti uporabnikov prostora
glede razre{evanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja
nevarnost, da bi s posami~nimi posegi ne omogo~ili racional-
ne rabe prostora

– za zagotovitev enotnega oblikovanja {ir{ega obmo~ja.
Upravni organ lahko v navedenih primerih lokacijsko

dovoljenje za novi poseg v prostor pogojuje s predhodno
ureditvijo {ir{ih prostorskih pogojev.

Upravni organ mora pred izdajo lokacijskega dovolje-
nja obravnavati skupaj s pristojnimi organi in organizacijami
vse kompleksnej{e posege v prostor, ki po podrobnej{ih me-
rilih in pogojih za posamezna obmo~ja urejanja in morfolo{-
ke enote, zahtevajo strokovne preverbe.

36. ~len
Za obmo~je o‘jega centra naselja Zavrh so izdelane

posebne strokovne podlage (Urbis Maribor, {t. 30-30/95 iz
junija 1995), ki so sestavni del tega odloka.

37. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled ob~anom,

podjetjem in zavodom na Ob~ini Lenart in pri podjetju Urbis
d.o.o. Maribor.

38. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na prostorska in{pekcija.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-2/95
Lenart, dne 28. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.
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2582.

Na podlagi 21. ~lena statuta Ob~ine Lenart (Uradni list
RS, {t. 33-1619/95) in v zvezi z 12. in 20. ~lenom pravilnika
o enotni metodologiji za izra~un prometne vrednosti stano-
vanjskih hi{ in stanovanj ter drugih nepremi~nin (Uradni list
SRS, {t. 8/87) je Ob~inski svet ob~ine Lenart na seji dne 13.
julija 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi povpre~ne gradbene cene stanovanj,

povpre~nih stro{kov komunalnega urejanja zemlji{~ in
vrednosti stavbnega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine

Lenart

1
Povpre~na gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske

povr{ine, zmanj{ana za povpre~ne stro{ke komunalnega ure-
janja zemlji{~a in za vrednost stavbnega zemlji{~a, je na
obmo~ju ob~ine Lenart na dan 31. 12. 1994 zna{ala 81.000
SIT/m2 in je osnova za izra~un vrednosti nepremi~nin v letu
1995.

2
Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnih zem-

lji{~ na obmo~ju Ob~ine Lenart zna{ajo 14% od povpre~ne
gradbene cene iz to~ke 1 tega sklepa, od tega:

– za individualno komunalno rabo (IKR) 6%
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 8%.

3
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemlji{~a (korist)

se dolo~i v vi{ini 0,8% od povpre~ne gradbene cene iz to~ke
1 tega sklepa in zna{a 648 SIT/m2.

K tej ceni se pri{tejejo tudi stro{ki v vi{ini do 2% od
povpre~ne gradbene cene iz to~ke 1 tega sklepa, ki so nastali
zaradi minulih vlaganj v zemlji{~e.

4
Povpre~na gradbena cena stanovanjske povr{ine in pov-

pre~ni stro{ki komunalnega urejanja se mese~no valorizirajo
z indeksom podra‘itev gradbenih storitev, ki ga objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije - Zdru‘enje za gradbeni{tvo
in IGM, vrednost nezazidanega stavbnega zemlji{~a pa se
mese~no valorizira z indeksom rasti cen na drobno v Repub-
liki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod Republike Slovenije za
statistiko.

5
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

dolo~itvi elementov za izra~un prometne vrednosti stano-
vanjskih hi{ in stanovanj ter drugih nepremi~nin na obmo~ju
Ob~ine Lenart v letu 1994 (Uradni list RS, {t. 27-1154/94).

6
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 462-1/94
Lenart, dne 28. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LJUBLJANA VI^-RUDNIK

2583.

Na podlagi drugega odstavka 60. ~lena zakona o vodah
(Uradni list SRS, {t. 38/81 in 29/86) in 3. in 25. ~lena zakona
o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, {t. 10/91) ter 32. ~lena statuta Ob~ine Ljub-
ljana Vi~-Rudnik (Uradni list SRS, {t. 13/86 in RS, {t. 28/91)
je Skup{~ina ob~ine Ljubljana Vi~-Rudnik na seji zbora zdru-
‘enega dela, zbora krajevnih skupnosti in dru‘benopoliti~ne-
ga zbora dne 30. 11. 1994 sprejela

O D L O K
o zavarovanju pitne vode v vrtinah R - 2 in R - 3 pri

Robu

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Z namenom, da se zavarujejo zaloge in kakovost vode

na obmo~ju, kjer se zajema pitna voda, se s tem odlokom
dolo~ijo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje pred one-
sna‘enjem vodnega vira v vrtinah R-2 in R-3 pri Robu.

2. ~len
Obseg varstvenih pasov je grafi~no prikazan v predlogu

varovanja pitne vode v vrtinah R-2 in R-3 pri Robu, ki ga je
izdelal Geolo{ki zavod Ljubljana, februarja 1989 pod {t. k-
II-30 d/c- 1/648 in je sestavni del tega odloka. Grafi~ni
prikazi v merilu 1 : 5000 so na vpogled pri Sekretariatu za
urejanje prostora in varstvo okolja ob~ine Ljubljana Vi~-
Rudnik.

II. VARSTVENI PASOVI

3. ~len
Ob upo{tevanju geolo{kih in hidrogeolo{kih razmer,

kakovosti in izdatnosti vodnega vira, tehni~nega na~ina rabe,
vrste in polo‘aja zajetja, se dolo~ijo naslednji varstveni pa-
sovi:

1. najo‘ji varstveni pas, razdeljen na cono 1a in 1b
2. o‘ji varstveni pas - cona 2
3. {ir{i varstveni pas - cona 3.

4. ~len
Posamezni varstveni pasovi obsegajo zemlji{~a parcel-

nih {tevilk:
1. NAJO@JI VARSTVENI PAS - CONA 1A IN CONA

1B
Cona 1a
Povr{ina okoli R-2 ima obliko kvadrata, dol‘ine stranic

10 m. Spodnja stranica poteka med cesto Rob-Kure{~ek in
vrtino, zgornja pa po meji med parcelama {t. 1148 in 1147.

Vrtina R-3 je vrtana ob potoku na parceli {t. 739. Meja
cone 1a ima obliko kvadrata, dol‘ino stranice 5 m okoli
vrtine.

Cona 1b
Obsega ozemlje prete‘no zahodno in ju‘no nad vrtina-

ma. Cona zajema parcele {t. 1147, 1148, 1143/3 in 1143/4.
2. O@JI VARSTVENI PAS
Cona 2. obsega zemlji{~a parcelnih {tevilk:
k.o. Krvava pe~
739 del, 1331/1 del, 1292/2 del, 742/2 del
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k.o. Selo pri Robu
1149 del, 1150, 1154/3 del, 1154/1, 1148 del, 1145/3

del, 1146/1 del, 1229 del, 1147 del 153 (st. parc.).
3. [IR[I VARSTVENI PAS
Cona 3. obsega zemlji{~a parcelnih {tevilk:
k.o. Krvava pe~
728/1, 753/1, 760/32, 719, 786, 728/2, 753/3, 722, 789,

753/4, 765/1, 723, 790, 753/4, 765/1, 723, 790, 748/1, 765/2,
729, 791, 748/2, 758/1, 765/3, 731, 792, 758/2, 765/4, 732,
794, 751/1, 758/3, 765/5, 734, 795, 751/2, 765/6, 736, 796,
751/3, 756/1, 765/7, 737 del, 797, 751/4, 756/2, 765/8, 738,
del, 798, 751/5, 756/3, 765/9, 739, 799, 751/6, 756/4, 765/10,
740, 751/7, 756/5, 765/11, 743, 751/8, 756/6, 744, 742/1,
751/9, 756/7, 767/1, 746, 742/2 del, 751/10, 756/8, 767/2,
757, 757/11, 756/9, 762, 751/13, 756/10, 769/1, 764, 751/14,
769/2, 771, 751/15, 760/1, 773, 751/16, 760/2, 783/1, 774,
751/17, 760/4, 783/2, 780, 751/19, 760/5, 781, 751/20, 760/6,
790/1,784, 751/21, 760/7, 785, 604/1, 628/1, 646/5, 820/1,
873/1, 844, 604/2, 628/2, 646/6, 820/2, 845, 646/8, 820/3,
819/2, 848, 606/1, 619/1, 646/9, 850, 606/2, 619/2, 646/10,
825/1, 864/1, 855, 646/11, 825/2, 856, 608/1, 617/1, 646/18,
800, 859, 608/2, 617/2, 646/19, 832/1, 801, 860, 617/3,
646/28, 832/2, 803, 861, 600/1, 832/3, 804, 862, 600/2, 640/1,
601, 832/4, 805, 868, 600/3, 640/2, 605, 809, 870, 600/5,
610, 821/1, 811, 871, 600/6, 643/1, 618, 821/2, 813, 872,
600/7, 643/2, 623, 821/3, 814, 875, 624, 821/4, 816, 878,
611/1, 644/1, 625, 821/5, 817, 880, 644/2, 627, 821/6, 818,
616/1, 644/3, 629, 821/7, 819, 616/2, 644/4, 630, 823, 644/5,
631, 851/1, 824, 621/1, 644/6, 634, 851/2, 830, 621/2, 644/8,
635, 851/3, 834, 644/9, 690, 838, 622/1, 644/10, 867/2, 839,
622/2, 644/11, 841, 644/12, 868/2, 843, 550/1, 551/1, 568/1,
597/4, 577/29, 1291/1, 550/2, 551/2, 568/2, 597/5, 577/30,
1291/2, 550/3, 551/3, 568/3, 597/6, 577/1, 577/31, 1291/4,
550/5, 551/4, 568/4, 577/2, 550/6, 551/5, 568/5, 530, 577/3,
550/7, 551/6, 568/6, 531, 577/4, 457/3, 1289/2, 550/8, 551/7,
537, 577/5, 457/4, 550/9, 551/8, 585/1, 538, 577/7, 457/5,
1292/2 del, 550/14, 551/9, 585/2, 542, 577/8, 457/6, 1293,
551/10, 545, 577/9, 457/7, 1294, 528/1, 580/1, 544, 577/10,
457/9, 1295, 528/2, 576/1, 580/2, 548, 577/11, 1268, 576/2,
580/3, 549, 577/13, 1300, 1270, 559/1, 580/4, 552, 577/14,
1301, 559/2, 565/1, 580/5, 563, 577/15, 1302, 1267/1, 559/3,
565/2, 566, 577/16, 1303, 559/4, 565/3, 596/1, 569, 577/17,
1304, 1296/1 del, 565/4, 596/2, 570, 577/18, 1305, 560/1,
565/5, 572, 577/19, 1316, 560/2, 565/6, 595/1, 574, 577/20,
1337, 565/7, 595/2, 579, 577/21, 1338, 562/1, 565/9, 581,
577/22, 1339, 562/2, 565/10, 594/1, 584, 577/23, 1340, 562/3,
565/11, 587, 577/24, 1342, 562/4, 565/12, 597/1, 589, 577/26,
1341, 565/13, 597/2, 590, 577/27, 1332, 565/14, 597/3, 593,
577/28, 1331/1 del, 565/15, 914/1, 951/2, 914/3, 914/4, 973/1,
926/1, 920/1, 926/2, 925, 939/1, 927, 939/2, 939, 939/3, 933,
935, 938/1, 936, 938/2, 955, 938/3, 956, 938/4, 938/5,
1000/15, 938/6, 1000/17, 938/7, 1000/19, 938/8, 938/9,
938/10, 938/11, 938/12, 938/14, 938/16, 937/2.

STAVBNE PARCELE
29/4, 56, 57/1, 58, 59, 60, 61, 65, 81, 83, 85, 89, 123,

125, 126, 133, 135, 183, 196.
k.o. Selo pri Robu
1149 del, 1154/3 del, 1154/1 del, 1148 del, 1145/3 del,

1146/1 del, 1229 del, 1147 del, 1145/4 del.
k.o. Zapotok
416/1, 415/7, 1338.
Geodetska karta, Mestne geodetske uprave v M 1:5000,

ki prikazuje obmo~je varstvenih pasov, je sestavni del tega
odloka.

III. VARSTVENI UKREPI

5. ~len
Zaradi zavarovanja vodnega vira, se za posamezne pa-

sove dolo~ajo pogoji za gradnjo, promet in opravljanje gospo-
darskih dejavnosti.

6. ~len
Za varstvene pasove velja na~elo, da se ukrepi zaostru-

jejo s pribli‘evanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za bolj
oddaljeni varstveni pas, veljajo tudi za varstveni pas, ki je
bli‘je zajetju.

7. ~len
Najo‘ji varstveni pas obsega:
– cono 1a - obmo~je zajetja in izvira
– cono 1b - najo‘je zavarovano obmo~je.
Za obmo~je cone 1 a veljajo naslednje dolo~be:
1. Investitor vodovoda mora biti lastnik zemlji{~a.
2. Obmo~je mora biti ograjeno in opremljeno z opozo-

rilnimi tablami.
3. Kakr{enkoli poseg v prostor je prepovedan, razen za

potrebe vodovoda.
4. Ozemlje naj se o~isti in uredi kot park.
5. Prepovedana je se~nja gozda.
6. Uporaba kakr{nihkoli gnojil in ostalih agrotehni~nih

sredstev ni dovoljena.
7. Dostop na ozemlje ima le poobla{~ena oseba vodo-

voda in izjemoma ekipe, ki delajo na vzdr‘evanju in raziska-
vah,vendar v spremstvu poobla{~ene osebe.

8. Potrebno je izdelati sanacijske na~rte in izvesti sana-
cijo za prepre~evanje onesna‘evanja podtalnice.

Cona 1b je {e vedno cona s strogim re‘imom varovanja
in veljajo enake omejitve, kakor za cono 1 a, razen:

1. Zemlji{~a ni potrebno odkupiti.
2. Obmo~je ne potrebuje ograje.
3. Dovoljena je zmerna se~nja gozdov, goloseki

niso dovoljeni.
4. Gibanje ni omejeno.
5. Potrebno je izdelati sanacijske na~rte in izvesti

sanacijo za prepre~evanje onesna‘enja podtalnice.

8. ~len
Za cono 2. kjer velja strog re‘im varovanja, poleg splo-

{nih dolo~b veljajo {e naslednje:
1. Prepovedana je prekomerna uporaba biocidov, herbi-

cidov in gnojil.
2. Prepovedana je gradnja naftovodov in plinovodov.
3. Obstoje~e greznice je potrebno kontrolirati in zago-

toviti vodotesnost.
4. Prepovedana je intenzivna reja ‘ivine.
5. Prepovedano je intenzivno izkori{~anje gozdov.
6. Potrebno je izdelati sanacijske na~rte in izvesti sana-

cijska dela.

9. ~len
[ir{i varstveni pas (cona 3) s sanitarnim re‘imom zava-

rovanja zajema celotno padavinsko obmo~je, kjer se padavi-
ne lahko infiltrirajo oziroma povr{insko pritekajo k izviru
vode.

V {ir{em varstvenem pasu s {ir{im varstvenim pasom
varovanja veljajo naslednje dolo~be:

a) Prepovedano je:
– odlagati odpadke,
– uporabljati agrotehni~na sredstva na osnovi svinca,

‘ivega srebra, arzena kloriranih ogljikovodikov, oljanovodi-
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kove kisline, fenola, krezola, drugih vodi {kodljivih snovi ter
prekomerno gnojiti njive in travnike z gnojevko in gnojnico.

b) Dovoljeno je:
pod posebnimi pogoji, ki jih dolo~i upravni organ v postopku
za izdajo lokacijskega dovoljenja

– graditi stanovanjske in gospodarske objekte,
– graditi ~isto industrijo in obrt
– izkopavati gramoz in pesek ter odkopavati zemljo
– graditi kanalizacijo in naprave za ~i{~enje odpadnih

voda ter neprepustne betonske greznice in gnoji{~a
– skladi{~enje in opravljanje tranzitnega prometa nafte,

teko~ih naftnih derivatov in nevarnih snovi
– opravljati tranzitni promet s tovornimi motornimi vozili.

10. ~len
Kanalizacija in naprave za ~i{~enje odpadnih voda v

tem pasu morajo biti grajene vodotesno. Obstoje~a naselja je
treba sanirati z izgradnjo ali vodotesne kanalizacije ali ne-
prepustnih betonskih greznic in gnoji{~.

Gradnja neprepustne greznice se lahko dovoli v skladu
s sanacijskim programom tam, kjer ni pogojev za gradnjo
javne kanalizacije.

Za morebitna obstoje~a odlagali{~a odpadkov, je po-
trebno izdelati sanacijski program ter jih sanirati v roku
enega leta od sprejema tega odloka.

Struge potokov in hudournikov je treba redno ~istiti, da
se prepre~i prelivanje voda proti vodnemu viru.

11. ~len
Prostornina posamezne cisterne za hrambo nafte, teko-

~ih naftnih derivatov ali nevarnih snovi je lahko najve~ 25m³
in skupna prostornina celotnega skladi{~a najve~ 200 m³.

Skladi{~a nafte, teko~ih naftnih derivatov ali nevarnih
snovi morajo imeti drugo stopnjo za{~ite.

Tehni~ni pregled skladi{~ nafte, naftnih derivatov ali
nevarnih snovi mora biti opravljen na 5 let.

Tranzitni promet nafte, naftnih derivatov ali nevarnih
snovi je dovoljen le po cestah, ki imajo II. stopnjo za{~ite.

Ceste, po katerih poteka promet s tovornimi motornimi
vozili, morajo biti tako urejene, da je onemogo~eno direktno
ogro‘anje vodnega vira. Na cestah je omejitev hitrosti na 40
km/h.

12. ~len
Za posege v varstvenih pasovih v coni 3, ki niso izrecno

prepovedani, si je pred izdajo ustreznih dovoljenj, potrebno
pridobiti strokovno mnenje in pogoje, ki jih pripravi Geolo{-
ki zavod Ljubljana - Institut za geologijo, geotehniko in
geofiziko.

13. ~len
Vsako izlivanje ali izpu{~anje nevarnih ali {kodljivih

snovi, mora vsak, ki to zazna ali povzro~i, takoj sporo~iti ali
Centru za obve{~anje mesta Ljubljane na telefon {t. 985 ali
najbli‘ji postaji policije oziroma vodnogospodarski ali sani-
tarni in{pekciji.

14. ~len
Kdor povzro~i vodnemu viru {kodo namenoma ali z

opustitvijo varstvenih ukrepov, je od{kodninsko odgovoren
in se {koda odpravi na njegove stro{ke.

IV. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLO^BE

15. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne in{pekcijske slu‘be.

16. ~len
Z denarno kaznijo do 20.000 SIT se kaznuje za prekr-

{ek posameznik, ~e ravna v nasprotju s 7., 8., 9., 10., 11., 12.,
13. in 18. ~lenom tega odloka.

Z denarno kaznijo do 80.000 SIT se kaznuje za prekr-
{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr{ek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e ravna v nasprotju s
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 18. ~lenom tega odloka.

Odgovorna oseba pravne osebe se za prekr{ke po prej{-
njem odstavku kaznuje z denarno kaznijo do 20.000 SIT.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

17. ~len
Sanacijske programe iz tega odloka in ureditev iz 6.

to~ke 8. ~lena in 11. ~lena tega odloka je dol‘an naro~iti
upravljalca vodovoda.

Stro{ke sanacije zagotavlja lastnik vodovoda, na pred-
log upravljalca vodovoda, v skladu s potrebnimi sanacijski-
mi deli.

18. ~len
Obstoje~e objekte v katerih se opravlja gospodarska

dejavnost v varstvenih pasovih, je potrebno urediti v skladu z
dolo~bami 7., 8., 9., 10. in 11. ~lena tega odloka v roku
enega leta po njegovi uveljavitvi.

Stro{ki sanacije se zagotavljajo na na~in, kot to dolo~a
drugi odstavek 17. ~lena tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine

Ljubljana Vi~-Rudnik
Bogdan Brada~ l. r.

LOGATEC

2584.

Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 2/94, 33/94) in 127. ~lena statuta Ob~ine
Logatec (LN, {t. 4/95) razpisujem

R E D N E   V O L I T V E
v organe krajevnih skupnosti Ob~ine Logatec

1
Redne volitve ~lanov sveta Krajevnih skupnosti Naklo,

Tabor, Hotedr{ica, Laze, Log-Zaplana, Rovte, Trate in Vrh
Sv. Treh Kraljev bodo v nedeljo, 10. 12. 1995.

2
Z dnem 10. 10. 1995 za~nejo te~i roki za volilna

opravila.
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3
Za izvedbo volitev skrbi Volilna komisija Ob~ine Loga-

tec in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Logatec, dne 12. septembra 1995.

@upan
Ob~ine Logatec

Stanislav Bren~i~ l. r.

II. MEJA OBMO^JA OBDELAVE

3. ~len
Obmo~je urejanja le‘i med {kofjelo{ko cesto, kmetij-

skimi povr{inami, ‘elezni{ko progo Ljubljana-Jesenice, to-
varno Tekstilna Medvode in vasjo Preska.

Obmo~je se nahaja v k.o. Preska.
Meja pri~ne na severozahodnem delu obmo~ja v to~ki

{t. 1, ki na severozahodni meji parcele {t. 511/1, od koder
poteka proti severovzhodu, pre~ka obstoje~i ‘elezni{ki tir
(parc. {t. 524/3) do to~ke {t. 2, nakar poteka proti jugovzhodu
po obstoje~i ograji na parc. {t. 505/3 do to~ke {t. 218, ki je v
osi obstoje~ega grabna (parc. {t. 505/4).

Od tu meja poteka proti jugozahodu po sredini grabna,
oziroma preko parcel {t. 505/4, 99/14, 74/4 do to~ke 223, ki
je v osi ceste [kofja Loka-Medvode (parc. {t. 1289/4) in se
od tu usmeri proti zahodu po osi te ceste do {t. 226.

Od tu meja poteka proti severovzhodu po jugovzhodnih
mejah parcel {t. 492/3 in 492/2, pre~ka parcele {t. 492/2 in
492/1, do to~ke {t. 35, ki je na jugovzhodni meji parcele {t.
490/1, nakar proti severovzhodu preko parcel 491, 489/2,
489/1, 1286/1 in 504/2 do to~ke {t. 36, ki je severovzhodni
vogal parcele {t. 505/1 ter od tu proti severozahodu poteka po
severovzhodnih mejah parcel {t. 505/1, 507/1, 512/1 in 511/1
do izhodi{~ne to~ke.

Povr{ina obmo~ja zna{a 9 ha 20 a 11 m² ali 92.011 m².
Sestavni del opisa poteka meje obmo~ja je na~rt obodne

parcelacije na kopiji katastrskega na~rta v merilu 1:1000 k.o.
Preska.

III. FUNKCIJA OBMO^JA UREJANJA

4. ~len
Obmo~je urejanja [P 9/3-1 Color, je v celoti namenjen

razvoju tovarne Color Medvode.

5. ~len
V obmo~ju so predvideni naslednji posegi:
– sanacija obstoje~ih objektov in naprav
– gradnja upravnih, energetskih, skladi{~nih, proizvod-

nih in vzdr‘evalnih objektov ter naprav
– gradnja prometne infrastrukture ter manipulacijskih

povr{in in naprav
– gradnja komunalne infrastrukture s ~istilno napravo
– gradnja se‘igalnice
– gradnja odlagali{~a za posebne odpadke.
Vsi objekti in naprave se smejo graditi le za potrebe

tovarne Color Medvode.

IV. POGOJI URBANISTI^NEGA IN
ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA TER

DOVOLJENE TOLERANCE

6. ~len
Postavitev objektov mora slediti dispoziciji zazidalne

situacije. Objekti morajo biti oblikovani tako, da bodo z
ohranjenimi obstoje~imi tvorili skladno celoto. Elementi
skladnosti so poenotene stre{ne kritine, fasadni elementi in
barve. Na objektih 1.1, 1.2, 1.3, 5.2 in 5.1 mora biti enaka
kritina in naklon stre{in. Objekti so lahko v gabaritih enaki
ali manj{i od navedenih. Strehe so ravne ali dvokapnice z
naklonom do 20°.

MEDVODE

2585.

Na podlagi drugega odstavka 39. ~lena zakona o ureja-
nju 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 17. ~lena statuta Ob~ine Medvode (Uradni list
RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine Medvode na 8. seji dne
25. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o zazidalnem na~rtu za obmo~je urejanja [P 9/3-1 Color

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejme zazidalni na~rt za del obmo~-

ja urejanja [P 9/3-1 Color, ki obsega obmo~je tovarne Color
Medvode. Izdelal ga je Ljubljanski urbanisti~ni zavod-LUZ,
pod {t. 4005 v aprilu 1993.

2. ~len
Sestavni deli zazidalnega na~rta so:
A) Tekstualni del
1. obrazlo‘itev prostorskih pogojev
2. soglasje pristojnih organov, organizacij oziroma skup-

nosti
3. strokovne ocene in mnenje pristojnih institucij z vidi-

ka varovanja okolja
4. ocena stro{kov za izvedbo zazidalnega na~rta
5. odlok o zazidalnem na~rtu
B) Grafi~ni del
1. izsek iz prostorskega dela dolgoro~nega plana ob~in

in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 M 1:5000
2. situacijski na~rt M 1:1000
3. kopijo katastrskega na~rta M 1:1000
4. arhitektonsko zazidalno situacijo M 1:500
5. prometno tehni~no situacijo M 1:500
6. vi{insko regulacijo M 1:500
7. zbirni na~rt komunalnih naprav M 1:500
8. na~rt obodne parcelacije M 1:1000
9. na~rt gradbenih parcel M 1:1000
10. zakoli~beni na~rt M 1:500
Sestavni del zazidalnega na~rta sta tudi elaborata idejne

re{itve objektov in tehnolo{ke re{itve (izdelal Color Medvo-
de s sodelavci) ter prostorske ureditve in ukrepi za obrambo
in za{~ito (izdelal LUZ).
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7. ~len
Maksimalni horizontalni in vertikalni gabariti novih ob-

jektov so razvidni iz arhitektonske zazidalne situacije in so
naslednji:
1.1. uprava in razvoj 50,40 x 15,00 m, P+4, h=21 m
1.2. vzdr‘evanje 49,00 x 15,00 m, P+4, h=21 m
1.3. vzdr‘evanje 49,00 x 15,00 m, P+1, h=6,6 m
2.1. skladi{~e 50,00 x 72,00 m, P h=18 m
2.2. skladi{~e 50,00 x 30,00 m, P h=7,5 m
3. proizvodni objekt 50,00 x 20,00 m, P+2 h =18 m
5.1. gasilska postaja 33,00 x 12,00 m, P+1 h=6,6 m
5.2. gara‘a in polnilnica 30,00 x12,00 m, P+1 h=4,6 m
10.1. proizvodni objekt 50,00 x 38,00 m, P+1 h=11 m
10.2. nadstre{ek 35,00 x 22,00 m, P h=7,5 m
12. skladi{~e 20,00 x 30,00 m, P h= 9 m
13.1. se‘igalnica 14,50 x 15,60 m, P h=12,20 m
14.1. pralnica embala‘e 70,00 x 30,00 m, P h=8 m
15. me{alnica 10,00 x 20,20 m, P h=7,40 m

8. ~len
Pri vseh objektih je dovoljena gradnja nadstre{nic tudi

izven dolo~enih gabaritov, vendar tako, da ne ovirajo trans-
portnih in urgentnih poti.

9. ~len
Fasade objektov ob {kofjelo{ki cesti morajo biti arhi-

tektonsko skladno oblikovane.

10. ~len
Povr{ine v obmo~ju, ki so lahko neutrjene je treba ozele-

niti in zasaditi z drevjem ter grmovnicami. Zasaditev naj bo
neformalna in raznolika z uporabo raznovrstnega avtohtonega
drevja. Posebej intenzivno je treba ozeleniti vse robove na-
pram drugim uporabnikom prostora. Bre‘ino potoka je treba
gosto zasaditi z obre‘no grmovno in drevesno vegetacijo.

V. POGOJI PROMETNEGA IN KOMUNALNEGA
UREJANJA TER DOVOLJENE TOLERANCE

Promet

11. ~len
Dovoz in dostop za motorni, kolesarski in pe{ promet je

urejen s {kofjelo{ke ceste.
Notranji promet med objekti je organiziran po ozna~e-

nih transportnih poteh.
Manipulacijske povr{ine med objekti morajo biti ureje-

ne z asfaltno utrditvijo. Notranje ceste se obele‘ijo v {irini 6
do 7 m s talnimi obele‘bami.

Dovozi in odvozi po ‘eleznici so organizirani po indu-
strijskem tiru z ‘elezni{ke postaje Medvode. Manipulacijske
povr{ine in pretakali{~e ob industrijskem tiru morajo biti
odvodnjavane v lovilno jamo.

Parkiri{~e za zaposlene in obiskovalce je izven tovar-
ni{ke ograje ob {kofjelo{ki cesti s predvidenimi 162 PM.

Za kolesarje je predvidena kolesarnica ob vhodu v to-
varno. Pe{ dostop za delavce in obiskovalce je mimo vratar-
nice s {kofjelo{ke ceste.

Ob severnem robu {kofjelo{ke ceste se mora ob obmo~-
ju tovarne Color Medvode v dol‘ini ca. 200 m urediti hodnik
za pe{ce {irine 2 m.

Predviden je poseben urgentni dovoz na jugozahodnem
delu obmo~ja urejanja.

Komunala

12. ~len
Kanalizacija
Za celotno obmo~je Colorja je kanalizacija zasnovana v

lo~enih sistemih.
Odpadne sanitarne vode iz obstoje~ih in predvidenih

objektov se odvajajo preko sistema kanalov v zbiralnik Brod-
Medvode, ki preko zbiralnikov A2, A1 in AO vodi v Central-
no ~istilno napravo v Zalogu.

Padavinske vode z utrjenih povr{in se odvajajo v lokal-
no ~istilno napravo.

V lokalni ~istilni napravi, ki je locirana v severnem delu
obravnavanega kompleksa se izvaja ~i{~enje. O~i{~ena voda
se po opravljeni kemijski analizi odvaja v zbiralnik Brod-
Medvode upo{tevajo~ predpise glede dopustnih koncentracij
za odvajanje v javno kanalizacijo.

V primeru nepredvidenih velikih nalivov se vi{ek me-
teornih voda odvaja v vodotok.

Padavinske vode z vseh stre{in se odvajajo preko pe-
skolova in kanalizacije neposredno v potok.

V vseh objektih, kjer poteka tehnolo{ki postopek, pri
katerem nastajajo tehnolo{ke odpadne vode, se le te zberejo v
zbiralne bazene brez odtokov. Po opravljeni kemijski analizi
se mo~no onesna‘ene vode pre~rpa v 1 m³ velike kontejnerje
ali sode in se‘ge v lastni se‘igni napravi, manj onesna‘ene
vode pa se pre~rpa direktno v zbiralnik Medvode-Brod upo-
{tevajo~ predpise glede dopustnih koncentracij za odvajanje
v javno kanalizacijo.

Za potrebe {iritve proizvodnje in pove~anja koli~in od-
padnih tehnolo{kih vod je potrebna izgradnja novega zadr‘e-
valnega bazena ob obstoje~em pri lokalni ~istilni napravi.

V primeru po‘ara se po‘arne vode stekajo v lovilne
sklede in v lokalno ~istilno napravo.

Vodovod
Obmo~je tovarne se napaja iz javnega vodovodnega

omre‘ja 237Ø 15 mm, s katerim upravlja Vodovod Kranj.
Obstoje~e interno sanitarno, tehnolo{ko in delno po‘ar-

no vodovodno omre‘je profila Ø 100 mm in Ø 125 mm je
treba dopolniti, oziroma na novo zgraditi.

Ob izgradnji novih objektov je treba dograditi hidrantno
omre‘je.

Za ga{enje v primeru po‘ara se uporabi, poleg vode iz
hidrantnega omre‘ja, tudi vodo iz recikla‘nih bazenov.

V tehnolo{kih postopkih, kjer se uporablja vodo se mo-
ra v najve~ji mo‘ni meri uvesti zaprt sistem - recikla‘o.

Elektrika
V obmo~ju tovarne sta locirani dve transformatorski

postaji Color II in Color I, ki se napajata iz visokonapetostne-
ga omre‘ja Preska-Gori~ane. Za potrebe razvoja proizvodnje
je v sklopu predvidenega objekta 2.2 - skladi{~e kontejnerjev
predviden prostor za postavitev dvojne transformatorske po-
staje, ki bo napajala na~rtovano proizvodnjo.

Plin
Obstoje~a kotlarna je priklju~ena na plinovod Ø 200 in

delovnim tlakom 10 barov preko reducirne postaje. Na~rto-
vana se‘igalna naprava bo z novim plinovodom priklju~ena
na omre‘je.

Telefonsko omre‘je
Obravnavano obmo~je je vezano na telefonsko centralo

Medvode. Obmo~je Colorja se priklju~uje na javno TT omre‘-
je pri obstoje~i vratarnici, kjer je locirana interna telefonska
centrala.
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Zunanja razsvetljava
Zunanja razsvetljava je zasnovana kot interno omre‘je

in je krmiljena z lokalno avtomatsko napravo.
V obmo~jih nove zazidave je treba omre‘je javne raz-

svetljave dograditi.

VI. VAROVANJE OKOLJA

13. ~len
Varovanje voda
Obmo~je urejanja se ne nahaja v obmo~ju varstvenih

pasov vodnih virov. Zaradi vrste dejavnosti pa presojamo
obstoje~e in na~rtovane posege v prostor po merilih, ki velja-
jo za 3. varstveni pas vodnih virov.

Za vse posege v prostor je treba pred izdajo lokacijske-
ga dovoljenja pridobiti mnenje pristojne in{titucije o vplivu
posega na podtalnico.

Objekti in zunanje povr{ine v obmo~ju urejanja morajo
biti zasnovani tako, da ni mo‘no nikakr{no onesna‘enje pod-
talnice in vodotokov. Objekti in pretakali{~a morajo biti za-
snovani po principu lovilnih skled, vse zunanje vozne povr{i-
ne morajo biti asfaltirane, kanalizacija pa zgrajena tako, da
zadr‘i morebitno izlitje {kodljivih snovi.

Kanalizacija mora biti izvedena v lo~enem sistemu, ta-
ko da se vse odpadne tehnolo{ke vode in meteorne vode
oziroma morebitne razlite z utrjenih povr{in odvajajo po
tehnolo{ki kanalizaciji v lokalno ~istilno napravo. Kapaciteta
zbirnih bazenov ~istilne naprave mora biti minimalno
1000 m³.

Za zajetje incidentnih izlivov nevarnih substanc morajo
biti ob objektih, ki so izvedeni kot lovilne sklede, lociralni
lovilni zbiralniki s kontroliranim prelivom, ki se navezuje na
tehnolo{ko kanalizacijo.

Varovanje zraka
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni ele-

menti varovanja pred prekomernim onesna‘enjem zraka, upo-
{tevajo~ dolo~be o mejnih koli~inah oziroma koncentracijah
{kodljivih snovi, ki se smejo spu{~ati v zrak. Emisije mora
redno kontrolirati z meritvami Ekolo{ki oddelek tovarne Co-
lor. Tovarna mora sanirati obstoje~e obrate, ki prekomerno
onesna‘ujejo zrak.

Varstvo pred hrupom
V obmo~ju tovarne Color Medvode dovoljene vrednosti

hrupne obremenjenosti ne smejo presegati vrednosti VI. stop-
nje, v obmo~ju okoli{kih, Colorju najbli‘jih stanovanjskih
hi{, pa vrednosti IV. stopnje obremenjenosti s hrupom po
odloku o maksimalnih ravneh hrupa za posamezna obmo~ja
naravnega in bivalnega okolja ter bivalne prostore.

Odstranjevanje odpadkov

Komunalni odpadki
Komunalne odpadke se zbira v smetnjakih. Zbirno me-

sto mora biti dostopno vozilom komunalnega podjetja, za{~i-
teno z nadstre{nico na utrjeni povr{ini, opremljeno z vodo za
ob~asno ~i{~enje in odtokom z lovilcem olj.

Posebni odpadki
Posebni odpadki se lahko za~asno deponirajo na povr{i-

ni, ki je zato dolo~ena in primerno grajena, tako da je prepre-
~eno izcejanje odpadnih vod v podtalje. V skladi{~u ali depo-
niji posebnih odpadkov so lahko shranjeni le posebni odpadki
tovarne Color Medvode.

Deponija posebnih odpadkov mora biti zgrajena po po-
gojih, ki veljajo za gradnjo skladi{~ nevarnih snovi.

Za se‘iganje posebnih odpadkov je predvidena izgrad-
nja se‘igalnice, ki mora biti grajena tako, da ne bo prekomer-
no onesna‘evala okolja. V se‘igalnici je dovoljeno le se‘iga-
nje posebnih odpadkov tovarne Color Medvode.

Pogoj za novogradnje je ekolo{ka sanacija obstoje~ega
stanja, kolikor ‘e sama novogradnja ni del ekolo{ke sanacije.

VII. OBRAMBA IN ZA[^ITA

14. ~len
Za potrebe obrambe in za{~ite morajo biti upo{tevani

pogoji iz elaborata prostorske ureditve in ukrepi za obrambo
in za{~ito.

V obmo~ju tovarne Color Medvode je treba zagotoviti
za{~ito ljudi in materialnih dobrin pred posledicami naravnih
in drugih nesre~ ter pred vplivi vojne.

Za{~ito ljudi in materialnih dobrin se zagotovi z izgrad-
njo zakloni{~, zaklonilnikov ali drugih za{~itnih objektov.

15. ~len
Do vseh predvidenih in obstoje~ih objektov je treba

urediti dostope za intervencijska vozila, tako da je odmik
intervencijskih poti od objekta 3 do 9 metrov, {irina poti je
minimalno 5 metrov, utrjena povr{ina mora prenesti 10 ton
osnega pritiska in imeti minimalne radije 11,5 metra. Vse
intervencijske poti morajo omogo~ati kro‘no vo‘njo.

Ob intervencijskih poteh je treba zgraditi kro‘no hi-
drantno omre‘je z ustreznimi protipo‘arnimi hidranti.

VIII. FAZNOST GRADNJE

16. ~len
Gradnja objekta za upravo in razvoj je mo‘na po zaklju-

~eni ekolo{ki sanaciji v obmo~ju tovarne Color Medvode.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NA^RTA

17. ~len
Investitor je dol‘an so~asno z izgradnjo posameznih faz

ZN zaklju~iti zunanjo ureditev objekta.
Za vsak poseg v prostor mora investitor pridobiti na

izdelano investicijsko dokumentacijo oceno vpliva na podtal-
nico in zrak, ki ju izdelajo za to pristojne institucije.

Osnovna obveznost investitorja je, da prepre~i vse ne-
gativne vplive na okolje, ki lahko nastanejo pri opravljanju
dejavnosti. To velja predvsem za ~i{~enje odpadnih vod in
dimnih plinov, za odpravo in za{~ito pred prekomernim hru-
pom, po‘arno varnost ter skladi{~enje nevarnih snovi.

Investitor je dol‘an za vse zakonsko opredeljene objek-
te pridobiti {tudijo po‘arne varnosti.

Pri izdelavi investicijsko tehni~ne dokumentacije mora-
jo biti upo{tevane vse zahteve soglasodajalcev in navodila iz
strokovnih mnenj ter analiz.

X. KON^NE DOLO^BE

18. ~len
Zazidalni na~rt je stalno na vpogled pri:
– upravni slu‘bi Ob~ine Medvode,
– Mestni ob~ini Ljubljana, Oddelku za urbanizem in

okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi [i{ka.
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19. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja In{pektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 352-2/95
Medvode, dne 25. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Medvode

Mitja Ljubelj{ek l. r.

7. ~len
Svet ob~ine uporablja pe~at Ob~ine Ravne-Prevalje, ki je

dolo~en v skladu s statutom.
Pe~at se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejme svet, ter na

vabilih in drugih dopisih. Pe~at ob~ine uporabljajo v okviru
svojih nalog tudi delovna telesa sveta in nadzorni odbor.

Za pravilno uporabo pe~ata skrbi sekretar sveta.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Ob~inska volilna komisija sestavi poro~ilo o izidu volitev

v ob~ini in ga po{lje dotedanjemu ‘upanu najpozneje {esti dan
po dnevu glasovanja.

@upan je dol‘an poro~ilo posredovati dotedanjemu pred-
sedniku sveta v roku treh dni.

9. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji predsed-

nik sveta v roku 20 dni po izvolitvi novih ~lanov sveta.
^e seje ne skli~e v navedenem roku, jo skli~e predsednik

ob~inske volilne komisije.

10. ~len
Prvo sejo vodi do izvolitve predsednika dotedanji pred-

sednik oziroma podpredsednika, ~e ti niso navzo~i, pa najstarej-
{i ~lan novoizvoljenega ob~inskega sveta.

Na prvi seji izvoli svet izmed svojih ~lanov, na predlog
najmanj ~etrtine ~lanov sveta, komisijo za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja, ki pregleda poro~ilo o izidu volitev, potrdila
o izvolitvi ~lanov sveta in ‘upana ter morebitne prito‘be kandida-
tov ali predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. ~len
Mandate ~lanov sveta in ‘upana potrdi svet na predlog

komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, potem
ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o
vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.

^lan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o
potrditvi svojega mandata.

[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu odlo-
~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature oziro-
ma liste kandidatov.

Svet posebej odlo~i o potrditvi mandata ‘upana.

12. ~len
Po potrditvi mandatov ~lanov sveta in ‘upana svet na

predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
izvoli predsednika in dva podpredsednika sveta.

13. ~len
Po izvolitvi predsednika in dveh podpredsednikov svet na

predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
imenuje sekretarja sveta.

Do imenovanja novega opravlja naloge sekretarja doteda-
nji sekretar sveta.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI ^LANOV SVETA

1. Splo{ne dolo~be

14. ~len
^lani ob~inskega sveta imajo pravice in dol‘nosti dolo~e-

ne z zakoni, statutom ob~ine in tem poslovnikom.

15. ~len
^lani sveta imajo pravico in dol‘nost
– udele‘evati se sej sveta, sodelovati pri delu in odlo~ati

na sejah,
– sodelovati pri delu delovnih teles, katerih ~lani so,
– udele‘evati se sej delovnih teles, v katerih niso ~lani,

brez pravice glasovanja,

RAVNE-PREVALJE

2586.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, 45/94
– odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in
14/95) in na podlagi 17. ~lena statuta Ob~ine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, {t. 43/95) je Ob~inski svet ob~ine Ravne-
Prevalje na seji dne 6. 7. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
o delu Ob~inskega sveta ob~ine Ravne-Prevalje

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Poslovnik o delu sveta Ob~ine Ravne-Prevalje (v nadalje-

vanju: poslovnik) ureja pravila, na~in dela in postopke za delo
na naslednjih podro~jih:

– konstituiranje ob~inskega sveta,
– pravice in dol‘nosti ~lanov sveta ob~ine,
– seje sveta,
– akti ob~inskega sveta,
– volitve, imenovanja, razre{itve in odstopi,
– razmerje ob~inski svet - ‘upan,
– javnost dela,
– spremembe in razlaga poslovnika.

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za

delovanje ob~inskih odborov in komisij ter drugih delovnih
teles sveta.

Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslov-
nikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, oziroma s
posebnim poslovnikom o delu delovnih teles.

3. ~len
Svet Ob~ine Ravne-Prevalje (v nadaljevanju: svet) je naj-

vi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Pristojnosti sveta so opredeljene z zakoni in statutom ob~ine.

4. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slo-

venskem jeziku.

5. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

6. ~len
Svet zaseda na rednih in izrednih sejah.
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– predlagati sprejem odloka ali drugega splo{nega akta ter
dajati amandmaje,

– predlagati obravnavo posameznih vpra{anj iz pristojno-
sti ob~inskega sveta,

– biti obve{~eni o vseh vpra{anjih, ki so na dnevnem redu
sej sveta in delovnih teles, ki so pomembna za odlo~anje na sejah,

– postavljati vpra{anja in dajati pobude.
^lani ob~inskega sveta u‘ivajo imuniteto. ^lan sveta ne

more biti priprt ali kaznovan za mnenje, ki ga je izrekel, ali za
glas, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem funkcije ~lana ob~in-
skega sveta. Glede odlo~anja o imuniteti se smiselno uporablja-
jo dolo~ila o poslanski imuniteti.

16. ~len
^lan sveta ima pravico in dol‘nost, da se po potrditvi

mandata izre~e, v katerih delovnih telesih sveta ob~ine ‘eli
sodelovati. Izjavo sporo~i predsedniku komisije za mandatna
vpra{anja, volitve in imenovanja.

2. Vpra{anja in pobude ~lanov ob~inskega sveta

17. ~len
Na vsaki redni seji sveta ob~ine je praviloma na koncu

dnevnega reda posebna to~ka “Pobude in vpra{anja”.
Svetnik lahko postavi vpra{anje ustno ali pisno. Vpra{anje

mora biti kratko in razumljivo. V nasprotnem primeru predsednik
zahteva, da svetnik vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Na ustna vpra{anja je treba odgovoriti takoj, ~e je le mo-
go~e. ^e to ni mogo~e, ali ~e zahteva svetnik {e pisni odgovor,
mora svetnik isto vpra{anje postaviti tudi v pisni obliki.

Na pisna vpra{anja se dajejo pisni odgovori.

18. ~len
^lani sveta imajo pravico postavljati vpra{anja ‘upanu,

predstojnikom notranjih organizacijskih enot ob~inske uprave,
predsedniku sveta oziroma delovnih teles, sekretarju sveta in
tajniku ob~ine.

19. ~len
Pisno vpra{anje mora predsednik sveta takoj posredovati

tistemu, na katerega se nana{a. Odgovor mora biti v gradivu za
prvo naslednjo sejo. Izjemoma, ~e terja vpra{anje {ir{o raziska-
vo oziroma pridobitev informacij od drugih organov in podjetij,
se lahko odgovor da na drugi naslednji seji.

20. ~len
^e svetnik ni zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva, da

se odgovor dopolni ali pa predlaga, da se o odgovoru opravi
razprava, o ~emer odlo~i svet z glasovanjem.

^e svet sprejme sklep, da se o odgovoru opravi razprava,
uvrsti predsednik to vpra{anje na dnevni red prve naslednje seje.

21. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico dati pobudo za uredi-

tev dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.
Postopek posredovanja odgovorov na vpra{anja se smisel-

no uporablja tudi za obravnavo pobud.

3. Pravica do povra~il in nadomestil

22. ~len
Pravice ~lanov sveta ter delovnih teles do povra~ila stro{-

kov za delo v svetu oziroma delovnih telesih se dolo~ijo s
posebnim aktom, ki ga sprejme svet ob~ine na predlog komisije
za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.

IV. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje, udele‘ba

23. ~len
Svet ob~ine dela na rednih in izrednih sejah.
Glede na problematiko in obliko so seje delovne, slav-

nostne in ‘alne.
Seje sveta so lahko tudi zunaj sede‘a ob~ine.
Seje delovnih teles so praviloma na sede‘u ob~ine.

24. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik.
Seje sklicuje po lastni presoji v skladu s programom dela

sveta.
Predsednik mora sklicati sejo tudi
– po sklepu sveta ob~ine,
– na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov sveta,
– na obrazlo‘eno zahtevo ‘upana,
– na zahtevo nadzornega odbora,
– na zahtevo stalnega delovnega telesa sveta.

25. ~len
Redne seje sveta so praviloma enkrat mese~no vse leto,

razen od 10. julija do 1. septembra.

26. ~len
Vabila za redne seje s predlogom dnevnega reda in gradi-

vom po{lje sekretar sveta ~lanom ob~inskega sveta najkasneje 7
dni pred dnem, dolo~enim za sejo.

27. ~len
Predlog dnevnega reda dolo~i predsednik, ki se pred tem

posvetuje z ‘upanom.
Predlog dnevnega reda lahko predsedniku predlagajo tudi

tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le to~ke, za

obravnavo katerih so izpolnjeni pogoji, dolo~eni s tem poslov-
nikom.

Prednost pri uvrstitvi na dnevni red imajo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

28. ~len
Svet ob~ine ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih

svetniki niso dobili gradiva pred sejo oziroma izjemoma na
sami seji, ali do katerih ni zavzelo stali{~a pristojno delovno
telo, razen ~e ~lani sveta z glasovanjem odlo~ijo druga~e.

29. ~len
Izredno sejo skli~e predsednik za obravnavanje in odlo~a-

nje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje na
lastno pobudo, na predlog ‘upana ali na zahtevo najmanj ~etrti-
ne ~lanov sveta.

Izredno sejo lahko skli~e predsednik tudi v kraj{em roku,
kot je dolo~en za redno sejo.

Gradivo za izredno sejo mora biti vro~eno ~lanom sveta
skupaj z vabilom, najpozneje pa na sami seji. Izjemoma se
lahko dnevni red izredne seje predlaga tudi na sami seji.

30. ~len
Seji sveta ob~ine predseduje predsednik sveta, v njegovi

odsotnosti pa eden od podpredsednikov. Podpredsednika se
sporazumeta, kateri od njiju bo vodil sejo.

Po pooblastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo
podpredsednik, ~eprav je predsednik na seji navzo~.

^e na seji ni predsednika in nobenega od dveh podpred-
sednikov, vodi sejo najstarej{i prisotni ~lan sveta.

31. ~len
^lan sveta se je dol‘an udele‘evati vseh sej sveta ob~ine

in njegovih delovnih teles, katerih ~lan je. Sej delovnih teles se
morajo udele‘evati tudi ostali ~lani delovnih teles.

Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost obvestiti
predsednika sveta oziroma predsednika delovnega telesa ali
sekretarja sveta najpozneje do za~etka seje.

^e se ~lan sveta zaradi vi{je sile ali zaradi drugih objektiv-
nih razlogov ne more pravo~asno opravi~iti, mora to storiti
takoj, ko je to mogo~e.

32. ~len
Sekretar sveta vodi sezname prisotnosti na sejah sveta in

delovnih teles. Podatki s seznama so javni. Sekretar enkrat
letno pisno obvesti komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja o udele‘bi na sejah.
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^e ~lan sveta ve~krat ne pride na sejo, pa izostanka ne
opravi~i, mora predsednik sveta na to opozoriti svet in politi~no
stranko, na listi katere je bil svetnik izvoljen.

33. ~len
@upan in pod‘upan se udele‘ujeta sej sveta v skladu s

svojimi pravicami in dol‘nostmi, dolo~enimi v zakonu in statu-
tu ob~ine.

34. ~len
Sej sveta se lahko udele‘ijo tudi druge osebe, ki jih na sejo

povabi predsednik sveta ter ~lani delovnih teles.

35. ~len
^e svet ob~ine sklene, da bo dolo~eno vpra{anje obravna-

val brez navzo~nosti javnosti, odlo~i, kdo je lahko poleg svetni-
kov {e navzo~.

2. Potek seje

36. ~len
Na za~etku seje predsedujo~i obvesti svet, kateri izmed

~lanov sveta so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsedujo~i nato ugotovi, ali je svet sklep~en in kdo je
povabljen na sejo.

Na za~etku lahko predsedujo~i daje pojasnila v zvezi z
delom na seji in drugimi vpra{anji.

37. ~len
Preden svet preide k dolo~anju dnevnega reda, odlo~a o

potrditvi zapisnika prej{nje seje.
^lan sveta lahko da pripombo na zapisnik in zahteva, da

se zapisnik ustrezno spremeni oziroma dopolni. O utemeljeno-
sti zahtevanih sprememb odlo~i svet z glasovanjem.

Svet potrdi zapisnik z ugotovitvijo, da nanj ni bilo pri-
pomb, lahko pa sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen zapi-
snik s sprejetimi pripombami.

Sestavni del razprave o zapisniku je poro~ilo o izvr{itvi
sprejetih sklepov.

38. ~len
Svet ob~ine na za~etku seje dolo~i dnevni red. Pri dolo~a-

nju dnevnega reda najprej odlo~a o predlogih, da se posamezne
to~ke umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni
red raz{iri in nato o predlogih za zamenjavo vrstnega reda, za
skraj{anje rokov, zdru‘itev obravnav ali za hitri postopek.

Predloge za raz{iritev dnevnega reda lahko svet sprejme
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e so svetniki
dobili ustrezno gradivo.

Po sprejemu posameznih odlo~itev za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje predlog
dnevnega reda v celoti.

39. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po spreje-

tem vrstnem redu. Med sejo lahko svet spremeni vrstni red
obravnave posameznih to~k na predlog predsednika, o ~emer
svet glasuje.

40. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopolnilno
obrazlo‘itev, ki sme trajati najve~ 10 minut.

Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati do-
polnilno obrazlo‘itev, ~e tako sklene svet ob~ine.

Za predlagateljem oziroma predstavnikom predlagatelja
dobijo besedo poro~evalci delovnih teles, ‘upan, ~e le-ta ni
predlagatelj, za tem pa svetniki po vrstnem redu, kot so se
priglasili k razpravi.

41. ~len
Ko predsednik povabi k razpravi, se razpravljalci prijavijo

z dvigovanjem rok. Svetniki se lahko prijavijo k razpravi tudi
pisno. Na podlagi prijav te~e razprava po vrstnem redu, kot so
se k razpravi prijavljali.

Poleg ~lanov ob~inskega sveta lahko razpravljajo ‘upan,
predlagatelj ali predstavnik predlagatelja, ~lani delovnih teles
sveta, tajnik in gostje, povabljeni k tej to~ki dnevnega reda.

Posamezna razprava praviloma ne sme trajati ve~ kot 10
minut.

Ko je vrstni red prigla{enih razpravljalcev iz~rpan, predse-
dujo~i vpra{a, ali ‘eli {e kdo razpravljati. Razprave tistih, ki se
prijavijo na ta poziv, lahko predsedujo~i omeji na najve~ 5 minut.

Svet lahko sklene, da lahko posamezen svetnik iz uteme-
ljenih razlogov razpravlja dalj ~asa. Posamezen govornik se
lahko priglasi k razpravi pri posamezni to~ki dnevnega reda
ve~krat,vendar lahko njegova razprava traja drugi~ najve~ 5
minut, tretji~ in nadalje pa le 2 minuti.

42. ~len
Razpravljalec sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnev-

nem redu. ^e se tega ne dr‘i ali ~e prekora~i ~as za razpravo, ga
predsedujo~i opomni.

^e se tudi po drugem opominu ne dr‘i teme, ki je to~ka
dnevnega reda, oziroma nadaljuje z govorom ali razpravo, mu
predsedujo~i lahko vzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovoru
odlo~i svet brez razprave in brez obrazlo‘itve glasu.

43. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi statuta, poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva.
Predsednik sveta da pojasnilo takoj.
^e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom, odlo~i svet o tem

vpra{anju brez razprave.
^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali

popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je pov-
zro~ila nesporazum, ali potrebo po pojasnilu, mu predsedujo~i
da besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora svetnik omejiti
le na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati ve~ kot 5 minut.

44. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi,

sklene razpravo in formulira sklep oziroma predlog odlo~itev
ali stali{~.

^e je na podlagi razprave treba pripraviti predloge skle-
pov, odlo~itev ali stali{~, se razprava prekine in se nadaljuje po
predlo‘itvi predlogov.

Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~ni
razpravi, posvetovanja oziroma pridobitve dodatnih strokovnih
mnenj, ali ~e svet ni ve~ sklep~en ter v drugih primerih, kadar
tako sklene svet.

^e je delo sveta prekinjeno zaradi nesklep~nosti, sklep~no-
sti pa ni mogo~e zagotoviti, predsedujo~i sejo za ta dan kon~a.

Predsedujo~i dolo~i datum nadaljevanja seje in o tem pi-
sno obvesti ~lane sveta.

45. ~len
Seja sveta ob~ine je zaklju~ena, ko so obravnavane vse

to~ke sprejetega dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na sejah

46. ~len
Za red na seji skrbi predsedujo~i.
Na seji ne sme nih~e govoriti, dokler mu predsedujo~i ne

da besede.
Predsedujo~i skrbi, da govornika nih~e ne moti med govo-

rom. Govornika lahko opomni ali mu se‘e v besedo le predse-
dujo~i.

47. ~len
Za kr{itev reda na sejah sme predsedujo~i izre~i naslednje

ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
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48. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav mu

predsedujo~i ni dal besede, ~e sega v besedo drugemu govorni-
ku, ali ~e na drug na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil na
tej seji ‘e dvakrat opomnjen.

Svetnika lahko predsedujo~i odstrani s seje ali z dela seje,
~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji, tako da
onemogo~a delo sveta.

Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z dela
seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

Svetnik, ki mu je bil izre~en ukrep odstranitve, lahko v
treh dneh vlo‘i ugovor na svet ob~ine. Le ta odlo~i o ugovoru
na prvi naslednji seji.

49. ~len
Predsedujo~i lahko odredi, da se s seje odstrani tudi vsak

drug udele‘enec ali poslu{alec, ki kr{i red na seji ali s svojim
ravnanjem onemogo~a nemoten potek seje.

50. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda,

sejo prekine.

4. Odlo~anje

51. ~len
Svet veljavno odlo~a – je sklep~en – ~e je na seji navzo~a

ve~ina vseh ~lanov sveta.
Kadar je za odlo~itev potrebna dvetretjinska ve~ina vseh

svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~ih najmanj
dvetretjini vseh ~lanov sveta.

Sklep~nost se ugotavlja na podlagi dejanske navzo~nosti
svetnikov v sejni dvorani.

52. ~len
Navzo~nost svetnikov se ugotovi na za~etku seje, pred

vsakim glasovanjem, ~e obstaja dvom o sklep~nosti, in pred
vsakim nadaljevanjem prekinjene seje.

Navzo~nost se lahko ugotavlja tudi med sejo, ~e predsedu-
jo~i meni, da je treba preveriti sklep~nost.

53. ~len
Navzo~nost se ugotavlja s poimenskim seznamom svetni-

kov, s {tetjem ali z dvigovanjem rok.
O na~inu ugotavljanja sklep~nosti odlo~i predsedujo~i.

54. ~len
Svet ob~ine odlo~a z ve~ino opredeljenih glasov navzo~ih

svetnikov, kadar ni s statutom ali drugim aktom dolo~ena dru-
ga~na ve~ina.

Svet odlo~a praviloma z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje le, kadar tako dolo~a zakon in kadar na

zahtevo posameznega ~lana tako odlo~i ve~ina prisotnih ~lanov
ob~inskega sveta.

55. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem svetniki odlo~ajo.
Pred glasovanjem ima svetnik pravico obrazlo‘iti svoj

glas. Obrazlo‘itev glasu sme trajati najve~ 3 minute.
O proceduralnih vpra{anjih odlo~a svet takoj.
Predsedujo~i po vsakem glasovanju ugotovi in objavi izid

glasovanja.
56. ~len

Javno se glasuje z dviganjem rok ali s poimenskim izreka-
njem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e ni mogo~e izve-
sti javnega glasovanja z dviganjem rok.

S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e tako odlo~i svet
na predlog predsednika ali ~etrtine vseh ~lanov sveta.

Pri poimenskem izrekanju predsedujo~i kli~e po abecednem
seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo “za” ali “proti”.

Pri javnem glasovanju lahko posamezen svetnik glasuje
“za” sprejem predlagane odlo~itve, ali “proti” sprejemu.

57. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Za glasovanje se pripravi toliko glasovnic, kolikor je ~la-

nov sveta.
Vse morajo biti enake barve, velikosti in oblike ter overje-

ne s pe~atom ob~ine.
Glasovnica vsebuje vpra{anje, o katerem se odlo~a, bese-

dici “za” na desni in “proti” na levi strani ter navodilo o na~inu
glasovanja.

Svetnik glasuje tako, da obkro‘i besedo “za” ali “proti”.

58. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo sekretarja in

dveh svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsedujo~ega.
Svetnikom se vro~ijo glasovnice tako, da vsak pride k

mizi predsedujo~ega in vzame eno glasovnico, sekretar sveta pa
na seznamu ozna~i, da mu je bila glasovnica vro~ena. Svetnik
nato odide na prostor, dolo~en za glasovanje.

Ko izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico.
Predsedujo~i pred za~etkom glasovanja dolo~i ~as, ki je

dolo~en za glasovanje.

59. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, se predsedujo~i, sekretar in

svetnika, ki sta pomagala pri izvedbi glasovanja, umaknejo v
poseben prostor in ugotovijo izid glasovanja. Preden odprejo
skrinjico, pre{tejejo nerazdeljene glasovnice in jih vlo‘ijo v
posebno kuverto, ki jo zape~atijo.

Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, ki ni izpolnjena v
skladu z navodilom o na~inu glasovanja, je neveljavna.

Predsedujo~i objavi izid glasovanja na seji.
Ugotovitev izida glasovanja vsebuje podatke o:
– {tevilu razdeljenih glasovnic,
– {tevilu oddanih glasovnic,
– {tevilu neveljavnih glasovnic,
– {tevilu glasov “za” in {tevilu glasov “proti” oziroma pri

volitvah o ve~ kandidatih, o {tevilu glasov, ki jih je dobil
posamezen kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan
s predpisano ve~ino glasov, oziroma pri glasovanju o ve~ kan-
didatih, kateri kandidat je izvoljen.

O izidu glasovanja se sestavi poseben zapisnik, ki ga
podpi{ejo vsi sodelujo~i iz prvega odstavka tega ~lena. Ta
zapisnik je sestavni del zapisnika seje, na kateri so glasovali.

60. ~len
O delu na seji sveta ob~ine se pi{e zapisnik. Zapisnik obse-

ga podatke o udele‘bi in glavne podatke o delu na seji, zlasti o
predlogih, o katerih so razpravljali, z imeni razpravljalcev, o
sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posa-
meznih zadevah. Zapisniku je treba prilo‘iti izvirnik ali kopijo
gradiva, ki je bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji. Spre-
jeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i in sekretar sveta ob~ine.

Za zapisnik skrbi sekretar sveta.
Seje sveta ob~ine se snemajo na video kasete. Vsak ~lan sveta

ima pravico poslu{ati in gledati video zapis posamezne seje.
^lani sveta in ‘upan imajo pravico vpogleda v spise in

gradivo, ki se nana{ajo na delo sveta in njegovih delovnih teles.
Vpogled v spise in gradivo je dopu{~en tudi drugim osebam,
vendar le z dovoljenjem predsednika sveta ob~ine.

Izvirniki odlokov in vse gradivo, ki so jih sprejeli ali
obravnavali svet ob~ine ali njegova delovna telesa, se hranijo v
arhivu sveta ob~ine. Tam se hranijo tudi video kasete ter drugo
gradivo, za katero tako dolo~i predsednik sveta ob~ine oziroma
predsednik posameznega delovnega telesa.

Video zapisi sej se hranijo najmanj {tiri leta.

V. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

61. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
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– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.

62. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in pri-
stojnosti organov ob~ine, organizacijo ob~inske uprave in jav-
nih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev
v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v ob~ini, ki jih
dolo~a zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov ob~inskega sveta.

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po postop-
ku, ki velja za sprejem odloka.

63. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, se uredijo organizacija in
na~in dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘no-
sti ~lanov ob~inskega sveta.

64. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in izdat-

ki za posamezne namene financiranja javne porabe v ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejema za prora~unsko leto, ki se

za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.

65. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja se v skladu z zako-

nom dolo~ajo pogoji rabe prostora in programi dejavnosti na
posameznih podro~jih, ki se financirajo iz ob~inskega prora~una.

66. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{en na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a na~in
njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristoj-
nosti, kadar tako dolo~a zakon.

67. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo splo-

{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

68. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta ali

odloka v procesu njunega izvr{evanja.

69. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela orga-

nov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali odloka.

70. ~len
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, dolo~a nji-

hovo delovno podro~je in volijo ter imenujejo ~lani odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odlo~a tudi o vpra{anjih postopkov in
zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristojnosti.
Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu.

2. Postopek za sprejem odloka

71. ~len
Sprejem ali spremembo odloka lahko predlaga vsak ~lan

ob~inskega sveta, ‘upan, delovno telo sveta ali najmanj 5%
volilcev v ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

72. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, be-

sedilo ~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.

73. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval

pri obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka

na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

74. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inske-

ga sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj, najmanj 15 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bodo obravnavali
predlog odloka.

75. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obrav-

navah.
V prvi obravnavi predloga odloka razpravlja o razlogih, ki

zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter temeljnih re{i-
tvah predloga odloka.

76. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da razpravlja in glasuje o posameznih spornih re{itvah

(~lenih) predloga odloka,
– da razpravlja in glasuje o posameznih poglavjih predlo-

ga odloka,
– da razpravlja skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih predloga

odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka v

predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo{te-

va pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se predlog odloka ne sprejme.

77. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka razpravlja svet po

vrstnem redu o vsakem ~lenu posebej in o naslovu odloka.
Ko svet kon~a razpravo o predlogu odloka, ~lani sveta

najprej glasujejo o amandmajih na posamezne ~lene. Na koncu
svet glasuje {e o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.

78. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo nje-

gove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj z
amandmaji.

Amandma mora biti predlo‘en svetu najmanj 7 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bodo obravnavali
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. @upan lah-
ko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.

Na sami seji lahko predlaga amandma ~etrtina ~lanov sve-
ta. Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki in mora biti
obrazlo‘en. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na seji
tudi ustno obrazlo‘i.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mnenje
k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi pristojno
delovno telo sveta.

79. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih glasuje svet o vsakem

amandmaju posebej ali o skupini med seboj povezanih amand-
majev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmajih. Po kon~anem glasovanju o
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amandmajih predsednik ugotovi, kateri amandmaji so bili spre-
jeti, nato pa da na glasovanje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da o predlogu odloka v celoti glasuje na
podlagi celovitega besedila predloga odloka z vnesenimi in spre-
jetimi amandmaji. Celovito besedilo pripravi komisija za statut in
normativno-pravne akte ali drug organ, ki ga dolo~i svet.

^e ta komisija ali drug organ ugotovi, da so v odloku
o~itna neskladja med posameznimi ~leni, lahko predlaga amand-
maje za uskladitev. ^e ni mogo~e pripraviti celovitega besedila
na isti seji, glasuje svet o sprejemu odloka na prvi naslednji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

80. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre-

~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, lahko
da vsak predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej
obrazlo‘en.

Po hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

81. ~len
O predlogu, da naj se odlok sprejme po hitrem postopku,

odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da bo odlok obravnaval po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

82. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje na

sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezen svetnik, pred-

lagatelj odloka in ‘upan, kadar ta ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

83. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine, po-

slovniku o delu sveta ob~ine in o prostorskih in drugih planih
razvoja ob~ine odlo~a svet praviloma na isti seji. Na tej seji
hkrati razpravlja in glasuje o delih akta ter razpravlja in glasuje
o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte v dvofaznem
postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom se
smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o amand-
majih k predlogu odloka.

VI. VOLITVE, IMENOVANJA, RAZRE[ITVE, ODSTOPI

84. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli oziro-

ma imenuje svet, se opravijo po dolo~bah tega poslovnika, ~e
zakon ne dolo~a druga~e.

Svet pred glasovanjem odlo~i, ali bo glasovanje javno ali
tajno. Predstavnik predlagatelja kandidatur ima pravico pred
pri~etkom glasovanja obrazlo‘iti predlog kandidature.

85. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se glasuje

tako, da svetnik na glasovnici obkro‘i zaporedno {tevilko pred
imenom kandidata, za katerega ‘eli glasovati.

^e se glasuje “za” ali “proti” kandidatu oziroma “za” ali
“proti” listi kandidatov, se glasuje tako, da ~lan sveta na glasov-
nici obkro`i besedo “za” ali “proti”. Na dnu glasovnice je
beseda “za” na desni strani, beseda “proti” pa na levi strani.

86. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e zanj glasuje ve~ina navzo~ih ~la-

nov sveta, ki so oddali veljavne glasovnice, ~e statut ali drug
akt glede posameznih volitev ne dolo~a druga~e.

87. ~len
^e svet glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nobe-

den pri glasovanju ne dobi potrebne ve~ine, glasuje {e enkrat.
Pri drugem glasovanju glasuje o tistih dveh kandidatih, ki

sta pri prvem glasovanju dobila najve~ glasov. ^e pri prvem
glasovanju ve~ kandidatov dobi enako najvi{je oziroma enako
drugo najvi{je {tevilo glasov, kandidate za ponovno glasovanje
med kandidati z enakim {tevilom glasov izberejo z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se kandi-
dati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata nave-
dena po vrstnem redu, glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

88. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine, oziroma ~e tudi pri

drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine, se
ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na pod-
lagi novega predloga kandidatur.

89. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsednika sveta ob~ine

predlaga komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja, lahko pa tudi najmanj 5 svetnikov.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina vseh
svetnikov.

Glasuje se tajno.

90. ~len
Kandidata za pod‘upana predlaga ‘upan. Izvoljen je kan-

didat, ki je dobil ve~ino glasov vseh ~lanov sveta ob~ine.
Glasuje se tajno.
Kandidata za tajnika predlaga ‘upan. Izvoljen je kandidat,

ki je dobil ve~ino glasov vseh ~lanov sveta ob~ine.
Glasuje se tajno.

91. ~len
Funkcionarje v ob~ini, za katere tako dolo~a statut ali drug

akt, imenuje svet ob~ine na predlog komisije za mandatna vpra-
{anja, volitve in imenovanja.

92. ~len
^lane delovnega telesa imenuje svet ob~ine na predlog

komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja. Kandi-
datov je lahko ve~, kot je {tevilo ~lanov delovnega telesa.

^e posamezni kandidati pri glasovanju niso dobili potreb-
ne ve~ine, tako da delovno telo ni bilo imenovano v celoti,
pripravi komisija nadomesten predlog za tiste kandidate, ki niso
bili imenovani.

93. ~len
Svet ob~ine glasuje o tem, ali bo dal soglasje k imenova-

nju direktorja javnega zavoda na predlog komisije za mandatna
vpra{anja, volitve in imenovanja.

94. ~len
Svet ob~ine razre{uje funkcionarje, ki jih voli ali imenuje,

na podlagi zakona, statuta ali tega poslovnika po enakem po-
stopku, kakor je dolo~en za izvolitev ali imenovanje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagatelja,
ki je upravi~en dajati predloge za volitve oziroma imenovanja.

Kadar je komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-
vanja po tem poslovniku pristojna za predlaganje kandidatov za
dolo~ene funkcije, je pristojna predlagati tudi njihovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z ve~ino, ki jo dolo~a ta
poslovnik za izvolitev.

95. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani nad-
zornega odbora ter drugi voljeni in imenovani, tudi ~e niso
ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji.
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^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim volje-
nim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet sprejel
ugotovitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine svet lahko sprejme sklep, da je dol‘an
opravljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika, vendar ne
dlje kot 6 mesecev potem, ko je dal odstopno izjavo.

VII. RAZMERJA OB^INSKI SVET - @UPAN

96. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno
re{evanje problemov.

97. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in za-

klju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~inske
pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga
‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu,
poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa tudi
izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih
aktov sodelovali.

98. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posa-
mezne zadeve. @upan ima pravico na seji sveta razpravljati o
vseh vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predla-
gatelj zadeve, in o njih izraziti svoje stali{~e ali mnenje.

99. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
zaposleni v ob~inski upravi, o izvr{evanju sklepov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je treba posebej obraz-
lo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za neizvr{i-
tev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu predla-
gati nov sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

100. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov,

ki se objavljajo.
101. ~len

@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo
sveta in delovnih teles sveta.

102. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven ali

nezakonit, predlaga ob~inskemu svetu, da o njem ponovno od-
lo~i na prvi naslednji seji, pri ~emer mora navesti razloge za
zadr‘anje. ^e 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 ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki je z
zakonom prenesena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno mini-
strstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.

103. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e ‘u-

pan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen ne
bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o tem
obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

VIII. JAVNOST DELA

104. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o delu

organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporo~il ob~anom in

sredstvom javnega obve{~anja o sprejetih odlo~itvah, z navzo~-
nostjo ob~anov in predstavnikov sredstev javnega obve{~anja
na sejah organov ob~ine ter na druge na~ine, ki jih dolo~ata
statut in ta poslovnik.

105. ~len
Javnost se s sej ob~inskih organov izklju~i v primeru,

kadar zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma gradiv
ali iz drugih razlogov tako predpisuje zakon, ali ~e sklep o
izklju~itvi javnosti sprejmeta dve tretjini navzo~ih ~lanov ob-
~inskega sveta.

106. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in
ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

107. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s pred-

stavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo
na sejah sveta.

Predstavnikom javnih ob~il so na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu
ob~inskih organov.

108. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in v

dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje orga-
nov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in de-
lovnih teles, ki so zaupne narave.

109. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo zakon-

ski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

IX. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

110. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za spre-
jem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dve-
tretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

111. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be poslov-

nika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ^e se predsednik
glede razlage ne more odlo~iti, umakne obravnavano to~ko z
dnevnega reda in nalo‘i komisiji za statut in normativno-pravne
akte, da pripravi razlago posamezne poslovni{ke dolo~be do
naslednje seje sveta.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika komisija za statut
in normativno-pravne akte.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga
je dala komisija ali predsednik, odlo~i svet.

XI. KON^NI DOLO^BI

112. ~len
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati za~asni

poslovnik ob~inskega sveta {t. 013-1/95-1 z dne 24. 12. 1994.

113. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. O-031-1/95-1
Ravne na Koro{kem, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik, dipl. org. l. r.
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ROGATEC

2587.

Ob~inski svet ob~in Rogatec na seji dne 8. 3. 1995, [mar-
je pri Jel{ah na seji dne 25. 5. 1995, Pod~etrtek na seji dne 1. 6.
1995, Kozje na seji dne 27. 7. 1995 in Roga{ka Slatina na seji
dne 31. 5. 1995 so na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94, 57/94) in v zvezi z
2. ~lenom zakona o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih
obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94) sprejeli

S K L E P
o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi

1
Ukine se status zemlji{~a v splo{ni rabi parc. {t. 653/3

pa{nik v izmeri 190 m², vpisani pri vlo‘ni {tevilki 240 k. o.
Dobovec in postane lastnina Ob~ine Rogatec.

2
Ta sklep se upo{teva pri ureditvi premo‘enjskopravnih

razmerij med ob~inami, ustanovljenimi na obmo~ju biv{e ob~i-
ne [marje pri Jel{ah v smislu 100. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94).

3
@upan Ob~ine Rogatec se pooblasti, da predlaga zemlji{-

koknji‘no izvedbo tega sklepa.

4
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 466-15/95
Rogatec, dne 9. avgusta 1995.

Predsednik Predsednik
Ob~inskega sveta Ob~inskega sveta

ob~ine Kozje ob~ine Rogatec
Miha Zako{ek  l. r. Anton Ro{kar, dipl. in‘.  l. r.

Predsednik Predsednik
Ob~inskega sveta Ob~inskega sveta

ob~ine Roga{ka Slatina ob~ine [marje pri Jel{ah
Anton Krivec  l. r. Vincenij Habjan, dipl. jur.  l. r.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pod~etrtek

Marko Stadler  l. r.

II. ORGANIZACIJA IN OPREMA

3. ~len
Z odlokom o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske

uprave Ob~ine Sevnica je dolo~eno, da je redarska slu‘ba v
sestavi oddelka za okolje in prostor.

[tevilo delovnih mest in posebne pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati delavci redarske slu‘be, dolo~a akt o sistematizaci-
ji delovnih mest v ob~inski upravi.

4. ~len
Delavci redarske slu‘be so uniformirani in imajo posebno

izkaznico, ki jih poobla{~a opravljati nadzor nad izvajanjem
ob~inskih predpisov.

III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE

5. ~len
Ob~inski redar ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kr{i-

tev predpisa, pravico in dol‘nost:
– legitimirati kr{itelja in pri~e,
– mandatno kaznovati in izterjati izre~eno mandatno kazen,
– izdati pla~ilni nalog,
– predlagati uvedbe postopka o prekr{ku, naznanjati gos-

podarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poro~ili sporo~iti zaznane podatke pristojnim organom,

~e meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opozarjati na la‘je formalne kr{itve.

6. ~len
Organi, organizacije, dru‘be, podjetniki, skupnosti ali po-

samezniki so dol‘ni ob~inskemu redarju:
– omogo~iti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora,
– omogo~iti vstop v objekt, prostore oziroma dostop do

naprav, ki se nadzirajo,
– nuditi potrebno pomo~, dajati podatke in obvestila v

zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora.

7. ~len
V primerih, da zavezanec ne izvr{i nalo‘enega ukrepa, ga

ne izvr{i popolnoma ali v dolo~enem roku, lahko ob~inski redar
dolo~i, da to opravi druga oseba oziroma organizacija na stro{-
ke zavezanca.

Ob~inski redar lahko zahteva pri svojem delu pomo~ poli-
cije, ~e je to potrebno zaradi lastne varnosti ali vzpostavitve
reda.

8. ~len
^e ob~inski redar ugotovi, da dru‘be, podjetja ali skupno-

sti, ki opravljajo zadeve posebnega pomena za ob~ino in ob~ane
ne opravljajo nalog iz svoje pristojnosti ali jih ne opravljajo v
celoti oziroma v redu, je dol‘an podvzeti potrebne ukrepe, za
katere je poobla{~en ter obvestiti pristojni organ in ‘upana o
svojih ugotovitvah.

IV. KAZENSKE DOLO^BE

9. ~len
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje kr{itelj, ki:
– se no~e legitimirati ali dati potrebnih obvestil ob~inske-

mu redarju ali se nedostojno vede do ob~inskega redarja ob
uradnem postopku,

– prepre~i ob~inskemu redarju izvr{evanje uradne naloge
za katero je poobla{~en ali ga pri tem ovira,

– ne izvr{i zakonito odrejenega ukrepa ob~inskega redarja.
Za prekr{ke iz prvega odstavka tega ~lena se kaznuje

pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr{ek v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo 30.000 SIT,
odgovorna oseba pravne osebe pa z 50.000 SIT.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

10. ~len
Vodja oddelka za okolje in prostor v soglasju z ‘upanom v

aktu o organizaciji redarske slu‘be podrobneje opredeli vpra{a-
nje tehni~ne opreme, uniforme in slu‘bene izkaznice.

SEVNICA

2588.

Na podlagi 9. ~lena zakona o notranjih zadevah (Uradni
list SRS, {t. 28/80, 38/88, 27/89; Uradni list RS, {t. 19/91, 4/92
in 58/93) in 22. ~lena statuta Ob~ine Sevnica (Uradni list RS, {t.
23/95) je Ob~inski svet Ob~ine Sevnica na seji dne 6. 9. 1995
sprejel

O D L O K
o komunalnem nadzoru v ob~ini Sevnica

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a organizacija, pristojnosti in na-

loge komunalnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: redarska
slu‘ba) v ob~ini Sevnica.

2. ~len
Redarska slu‘ba nadzoruje izvajanje ob~inskih predpisov

o javnem redu in miru, komunalni urejenosti, uporabi javnih
povr{in, varstvu zelenih povr{in, ~isto~i kraja, parkiranju vozil,
zimski slu‘bi, name{~anju reklam in plakatiranju ter drugih
zadev, ki jih dolo~ajo ob~inski in drugi predpisi.
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11. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odlok, preneha veljati pravil-

nik o organizaciji in izvajanju nalog komunalnega nadzornika,
objavljen v Uradnem listu RS, {t. 24/91.

12. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 35300-0011/95
Sevnica, dne 6. septembra 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sevnica

[tefan Tera‘, dipl. in‘. l. r.

V ~etrti alinei 10. ~lena se besedica “izvr{nega” spremeni
v “ob~inskega”.

6. ~len
V 11. ~lenu se doda {esta alinea:”- nadomestne gradnje”.

7. ~len
V 13. ~lenu se ~rta zadnji stavek v prvem odstavku in doda

besedilo:
“V strnjenih naseljih, kjer prevladuje robni tip pozidave se

odmik za prizidke, dozidave in nadzidave dolo~i v postopku za
pridobitev ustreznega dovoljenja, razen za nadomestno gradnjo
v smislu 15.a ~lena.”

8. ~len
V ~etrtem odstavku 15. ~lena se v zadnjem stavku ~rta

beseda “simetri~na”.

9. ~len
Za 15. ~lenom odloka se doda nov 15.a ~len, ki se glasi:
NADOMESTNA GRADNJA
“Za nadomestno gradnjo se {tejejo vsi tisti objekti, ki

bodo zgrajeni v dimenzijah starih (obstoje~ih) horizontalnih in
vertikalnih gabaritih. Okenske odprtine proti sosedu meja{u
morajo biti take, kot so bile na starih objektih, oziroma ve~je, ~e
s tem pisno sogla{a sosed meja{.”

10. ~len
V 18. ~lenu se predzadnji odstavek ~rta. Novo besedilo se

glasi:
“Za lokacije za~asnih objektov - kioskov v naseljih se

mora pridobiti soglasje ob~inskega sveta. Kioski v odprtem
prostoru - krajini niso dovoljeni.”

11. ~len
V 20. ~lenu se tretji in ~etrti odstavek ~rtata. Novo besedi-

lo tretjega odstavka se glasi:
“Podporni zidovi so dovoljeni tudi nad vi{ino 2 m, ~e je

konfiguracija terena taka, da zahteva vi{ji podporni zid. Zahtev-
ku za ustrezno dovoljenje mora biti prilo`en statisti~ni ra~un z
na~rtom.”

Novo besedilo ~etrtega odstavka 20. ~lena se glasi:
“– kamniti zidovi do vi{ine 2 m razen vhoda (kalona)
– kamniti zidovi z monta‘no leseno ali kovinsko ograjo

ali posajeno ‘ivo mejo do skupne vi{ine 2 m
– posajeno ‘ivo mejo.

12. ~len
V 28. ~lenu se v 8. alinei beseda letali{~e ~rta in glasi:

“kabelski distribucijski sistem”.

13. ~len
V 31. ~lenu se zadnji odstavek v celoti ~rta.

14. ~len
Doda se nov 32.a ~len, ki se glasi: “V skladu z veljavno

zakonodajo je dovoljen razvod javnega plinifikacijskega omre`-
ja mesta Se`ana z okolico in v ostalih naseljih.”

15. ~len
Celoten tekst 35. ~lena se ~rta.

16. ~len
Doda se nov 36.a ~len, ki se glasi: “V skladu z veljavno

zakonodajo je dovoljen razvod za kabelski distribucijski sistem
(KDS).”

17. ~len
V 41. ~lenu se v zadnjem stavku beseda “gradbeno” ~rta in

nadomesti z besedo “lokacijsko”.

18. ~len
Doda se nov 36.b ~len, ki se glasi: “Opu{~eni kamnolomi

arhitektonsko tehni~nega kamna se lahko ponovno odprejo, ~e
raziskave poka`ejo, da zaloge so in da za to dejavnost obstaja
interes.

V lokacijskem dovoljenju mora biti opredeljena tudi sana-
cija kamnoloma.”

SE@ANA

2589.

Na podlagi 25., 29. in 40. ~lena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93 in 57/93) ter 16. ~lena
statuta Ob~ine Se‘ana (Uradni list RS, {t. 28/95 in 35/95) je
Ob~inski svet ob~ine Se‘ana na seji dne 6. 9. 1995 sprejel

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

ureditvenih pogojih v Ob~ini Se‘ana

1. ~len
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Ob~ini Se‘ana

(Uradne objave, {t. 28/91) velja smiselno v celotnem tekstu za
novo Ob~ino Se‘ana in za spremembe in dopolnitve, ki so
sestavni del tega odloka.

2. ~len
V 1. ~lenu odloka se ~rta drugi odstavek.
Zadnji stavek v tretjem odstavku 1. ~lena se spremeni

tako, da se glasi:
“Sestavni del tega odloka je grafi~na priloga, ki zajema 57

kart PKN v merilu 1:5000, na katerih so prikazana ureditvena
obmo~ja vseh naselij za posege v prostor v Ob~ini Se`ana.”

3. ~len
Za 1. ~lenom odloka se doda nov 1.a ~len, ki se glasi:
“Ureditvena obmo~ja naselij za posege v prostor v Ob~ini

Se`ana so: Avber, Bogo, Brestovica pri Povirju, Brje pri Kopri-
vi, Dane pri Se`ani, Dobravlje, Dol pri Vogljah, Dolenje, Du-
tovlje, Filip~je Brdo, Gabrk, Godnje, Gorenje pri Diva~i, Gra-
di{~e pri [tjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Gri`e, Gropada, Hribi,
Jakovce, kamnolom Lipica, kamnolom Debela gri`a pri Povir-
ju, kamnolom Kopriva, Kopriva, Kazlje, Kosovelje, Krajna vas,
Kregoli{~e, Kreplje, Kri`, Krtinovica, kri`i{~e Filip~je Brdo in
Grahovo Brdo, Lipica, Lipica odsek ceste in parkiri{~e, Lokev,
Lokev-Koko{, Mahni~i, Majcni, Mer~e, Mejni prehod Lipica,
Nova vas, Orlek, Ple{ivica, Pliskovica, Podbre`e, Poljane pri
[tjaku, Ponikve, Povir, Prelo`e pri Lokvi, Pristava, Ravnje,
Razguri, Ra{a, Sela, Selo, Senadolice, Se`ana, Se`ana-kamno-
lom Medvejk in Doline, Skopo, Stoma`, [kibini - vzreja {port-
nih konj, [epulje, [marje pri Se`ani, [tjak, [torje, Tabor, To-
maj, Tublje pri Komnu, Tublje - pokopali{~e, Vrhovlje, Veliko
polje, Veliki dol, Vilenica, Voglje, Vrab~e, Vrhovlje in @irje.”

4. ~len
V 5. ~lenu odloka se ~rta celoten prvi odstavek razen

prvega stavka.
Drugi odstavek se v celoti ~rta in se nadomesti z naslednjim

besedilom:” Dislocirana gradnja je mo‘na samo v primeru, ko
gre za objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski proizvodnji
in je odmik potreben zaradi sanitarno higienskih standardov.”

5. ~len
V 9. in 10. ~lenu odloka se v navedenem prvem stavku

doda besedica “{e” pred besedo dovoljena-i.
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19. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

RS.

[t. 35-4/90-2
Se‘ana, dne 6. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Se‘ana
Marko Kosma~, dipl. prav. l. r.

2590.

Na podlagi 31., 33., 45. in 50. ~lena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, {t. 18/84 in 15/89) in 1. in 2. ~lena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, {t. 48/90) in na podlagi 16. ~lena statuta Ob~ine
Se‘ana (Uradni list RS, {t. 28/95, 35/95), je Ob~inski svet
ob~ine Se‘ana na seji dne 6. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoro~nega in dru‘benega plana Ob~ine Se‘ana v letu
1995

1. ~len
Dolgoro~ni plan Ob~ine Se‘ana za obdobje 1986-2000

(Uradni list SRS, {t. 14/88 in Uradne objave, {t. 1/89, 37/89 in
5/92) in dru‘beni plan ob~ine Se‘ana za obdobje 1986-1990
(Uradni list SRS, {t. 14/88 in Uradne objave, {t. 4/89, 37/89, 5/
92 in 18/93) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami navedeni-
mi v ~lenih tega odloka ter veljajo kot dolgoro~ni in dru‘beni
plan ob~ine Se‘ana.

DOLGORO^NI PLAN

2. ~len
POGLAVJU 13 RABA, PREOBRAZBA IN NA^IN

UREJANJA PROSTORA se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Meje ureditvenih obmo~ij naselij Dane pri Se`ani, Gore-

nje pri Diva~i, Dutovlje, Lokev, Skopo in Tomaj se spremenijo
in so prikazane v kartografski dokumentaciji na kartah PKN
1:5000, ki so sestavni del dolgoro~nega plana ob~ine Se`ana.”

PROSTORSKE SESTAVINE DRU@BENEGA PLANA

3. ~len
Dru‘beni plan ob~ine Se‘ana za obdobje 1986-1990 (Urad-

ni list SRS, {t. 14/88) dopolnjen 1989, 1992 in 1993 (Uradne
objave, {t. 4/89, 37/89, 5/92 in 18/93) se spremeni in dopolni z
naslednjim besedilom:

V POGLAVJU 3.3 GRADBENI[TVO se doda nov odsta-
vek, ki se glasi:

“Opu{~eni kamnolomi arhitektonsko tehni~nega kamna se
lahko ponovno odprejo, ~e raziskave poka`ejo, da zaloge so in
za to proizvodnjo obstaja investitor.”

V POGLAVJU 3.9 STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST se doda nov odstavek, ki se glasi:

“Ob~inski svet ob~ine Se`ana bo zagotovil zbiranje ko-
munalnih odpadkov in odvoz na centralno deponijo.

Prizadeval si bo za plinifikacijo mesta Se‘ana z okolico in
drugih naselij v ob~ini.

Vsestransko bo podpiral razvoj in opremljanje s komunal-
no infrastrukturo (nove transformatorske postaje, izbolj{anje
PTT naprav in zvez, izgradnjo sekundarnih in krajevnih vodo-
vodov ter izbolj{anje lokalnih cest in va{kih poti.”

V POGLAVJU PROSTORSKE SESTAVINE DRU@BE-
NEGA PLANA se v to~ki 2. doda nov odstavek, ki se glasi:

“V posameznih naseljih Dane pri Se`ani, Gorenje pri Di-
va~i, Dutovlje, Lokev, Skopo in Tomaj se raz{iri ureditveno
obmo~je teh naselij, ki je prikazano v kartografski dokumenta-
ciji na kartah PKN M 1:5000.

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

Republike Slovenije.

[t. 30-03/87-2
Se‘ana, dne 6. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Se‘ana
Marko Kosma~, dipl. prav. l. r.

VITANJE

2591.

Na podlagi 10. ~lena statuta Ob~ine Vitanje (Uradni list
RS, {t. 20/95) in na podlagi 12. ~lena zakona o cestah (Uradni
list SRS, {t. 2/82) je Ob~inski svet ob~ine Vitanje na 8. redni
seji dne 10. 8. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemlji{~a javna last v splo-

{ni rabi parc. {t. 1204/1 cesta v izmeri 2594 m², vpisana v
seznam javnega dobra ceste pota S001 k.o. Hudinja. Ta parcela
ostane dru‘bena lastnina v upravljanju Ob~ine Vitanje, ki je
pravni naslednik Ob~ine Slovenske Konjice in pripi{e k enemu
izmed zemlji{koknji‘nih vlo‘kov k.o. Hudinja.

II
Pristojno Okrajno sodi{~e v Slovenskih Konjicah, po urad-

ni dol‘nosti vpi{e v zemlji{ko knjigo dru‘beno lastnino na
zemlji{~u, ki je vpisano v I. to~ki tega sklepa.

III
Sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 465-47/94-8/5
Vitanje, dne 10. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

VRHNIKA

2592.

Na podlagi 29. ~lena statuta Ob~ine Vrhnika (Uradni list
RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine Vrhnika na 7. seji dne 31.
8. 1995 sprejel

S K L E P

I
Zemlji{~e s parc. {t. 3119 pot – 645 m² k.o. Blatna Brezo-

vica preneha biti javno dobro in se vpi{e v ustrezen zemlji{kok-
nji‘ni vlo‘ek, ki je dru‘bena lastnina in imetnica pravice upora-
be Ob~ina Vrhnika.

II
Sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 3/10-465-38/94
Vrhnika, dne 5. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Vrhnika

Brane Jereb l. r.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2593.

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

U R E D B O
o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem

potni{kem prometu

1. ~len
S to uredbo se dolo~i ukrep dolo~itve cen s pridobitvijo

soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem
prometu.

Ta uredba dolo~a tudi na~in in postopek za pridobitev soglas-
ja k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem prometu.

2. ~len
Soglasja iz 1. ~lena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.

3. ~len
Pravne in fizi~ne osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza

potnikov v mestnem potni{kem prometu, vlo‘ijo zahtevek za
soglasje k cenam prevozov potnikov v mestnem potni{kem
prometu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.

4. ~len
Zahtevek mora vsebovati:
– mnenje ‘upana ob~ine,
– predpis na podlagi katerega vlagatelj zahtevka opravlja

dejavnost prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu,
– ime in sede‘ pravne osebe s navedbo dejavnosti, za

katero je pravna oseba registrirana,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec

koncesionar,
– cene po vrstah vozovnic, ki se uporabljajo na dan vlo‘i-

tve zahtevka in pove~anje teh cen v letu 1994,
– predlagano pove~anje cen po vrstah vozovnic,
– cene po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek z

datumom predvidene uveljavitve,
– povpre~no dose‘eno ceno prevoza potnikov v mestnem

potni{kem prometu in njeno strukturo,
– povpre~no ceno prevoza potnikov v mestnem potni{kem

prometu, za katero se vlaga zahtevek in njeno strukturo,
– fizi~ni obseg pripeljanih potnikov in prevo‘enih kilo-

metrov po mesecih v letu 1993 in 1994,
– stanje in {tevilo vozil v voznem parku ter predvidene

investicije za nakup novih vozil v letu 1995,
– {tevilo prog in njihova skupna dol‘ina v letu 1993 in 1994,
– povpre~no {tevilo zaposlenih, ki bremenijo stro{kovni

nosilec mestni potni{ki promet in povpre~no izpla~ano pla~o na
delavca za mesece december 1993, december 1994 in za mesec
pred vlo‘itvijo zahtevka,

– podatke o najni‘ji in najvi{ji izpla~ani bruto pla~i v
podjetju po mesecih v letu 1994, skupaj s podatki o bruto pla~i
poslovodnega organa v tem letu,

– strukturo povpre~nega mese~nega prihodka in odhod-
kov stro{kovnega nosilca mestni potni{ki promet v letu 1993 in
v letu 1994.

5. ~len
Pravne in fizi~ne osebe, ki na obmo~ju ob~ine prvi~ oprav-

ljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potni{kem prome-
tu, vlo‘ijo zahtevek, ki mora vsebovati podatke navedene v 1.,
2., 3., 4., 7. in 9. alineji 4. ~lena in dodatno:

– predvideni fizi~ni obseg pripeljanih potnikov in prevo-
‘enih kilometrov po mesecih za obdobje enega leta,

 – predvideno {tevilo avtobusov in {tevilo prog ter njiho-
va skupna dol‘ina,

– predvideno {tevilo zaposlenih za opravljanje dejavnosti
prevoza potnikov v mestnem potni{kem prometu.

6. ~len
^e zahtevek ne vsebuje podatkov iz prej{njih ~lenov se

{teje, da zahtevek ni popoln. Vlagatelj ga je dol‘an dopolniti v
roku in na na~in, ki ga dolo~i Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, sicer se {teje, da zahtevek ni bil vlo‘en.

7. ~len
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in za~ne veljati 1. oktobra 1995.

[t.  380-05/93-8/19-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2594.

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

U R E D B O
o dajanju soglasij k cenam novih u~benikov

1. ~len
S to uredbo se dolo~i kot ukrep dolo~itve cen pridobitev

soglasja k cenam novih u~benikov in drugih u~nih sredstev
(atlasi, priro~niki, delovni listi ali zvezki in druga audiovizual-
na sredstva) (v nadaljnjem besedilu: novi u~beniki), razen alter-
nativnih u~benikov in alternativnih delovnih zvezkov.

Ta uredba dolo~a tudi na~in in postopek pri izdaji soglasja
k cenam novih u~benikov.

2. ~len
Novi u~beniki so po tej uredbi tisti u~beniki, ki jih je s

sklepom potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo
in izobra‘evanje in se na tr‘i{~u pojavljajo prvi~ ter ponatisnje-
ni u~beniki, katerih dopolnjena oziroma spremenjena izdaja
pomeni pomembno spremembo vsebine.

3. ~len
Soglasje iz 1. ~lena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.

4. ~len
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja u~benikov

vlo‘ijo zahtevek za soglasje k cenam novih u~benikov na Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.

5. ~len
Zahtevek za soglasje k cenam novega u~benika, ki ga je s

sklepom potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo
in izobra‘evanje in se na tr‘i{~u pojavlja prvi~, mora vsebovati
naslednje podatke:

– ime in sede‘ pravne osebe,
– ime u~benika,
– ime in priimek avtorja,
– {tevilo izvodov - naklade,
– tehni~ni opis (vrsta tiska, papirja, vezave in podobno),
– navedba tiskarne,
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene

z navedbo normativov:
· papir in drugi material
· stro{ki tiska in grafi~nih storitev
· avtorski honorarji
· nabavna cena za zalo‘bo (fco zalo‘ba)
· stro{ki zalo‘nika (raz~lenitev in klasifikacija)
· lastna cena
· rabati, mar‘e
· prometni davek



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4342 [t. 54 – 22. IX. 1995

– datum izdaje u~benika,
– pogodbe, sklenjene s tiskarno,
– pogodbe, sklenjene z avtorjem.

6. ~len
Zahtevek za soglasje k ceni novega u~benika, katerega

dopolnjena oziroma spremenjena izdaja predstavlja pomembno
spremembo u~benika, mora poleg podatkov iz prej{njega ~lena
vsebovati tudi naslednje podatke:

– datum prve izdaje u~benika,
– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine u~be-

nika,
– opredelitev dele‘a vsebine u~benika, ki se dopolnjuje

oziroma spreminja glede na prvotno vsebino,
– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega u~benika na

dan vlo‘itve zahtevka,
– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.

7. ~len
Ta uredba za~ne veljati 27. septembra 1995 in velja do 31.

decembra 1995.

[t.  620-07/93-2/26-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2595.

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

U R E D B O
o dolo~itvi najvi{jih cen u~benikov

1. ~len
Cene u~benikov in drugih u~nih sredstev (atlasi, priro~ni-

ki, delovni listi ali zvezki in druga audiovizualna sredstva),
razen alternativnih u~benikov in alternativnih delovnih zvez-
kov, ki so bile oblikovane in uporabljene na tr‘i{~u na dan
uveljavitve te uredbe, se dolo~ijo kot najvi{je cene.

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati 27. septembra 1995 in velja do 31.

decembra 1995.

[t.  620-07/93-3/6-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2596.

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

S O G L A S J E
k ceni uteko~injenega naftnega plina v jeklenkah

1. ~len
S tem soglasjem se cena uteko~injenega naftnega plina v

jeklenkah dolo~i kot najvi{ja in sicer do naslednje ravni: drobno-
prodajna cena uteko~injenega naftnega plina v jeklenkah sme zna-
{ati najve~ 69,80 SIT za kilogram (prometni davek ni vklju~en).

2. ~len
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje

k ceni uteko~injenega naftnega plina v jeklenkah (Uradni list
RS, {t. 28/95).

3. ~len
To soglasje za~ne veljati 1. oktobra 1995.

[t. 380-05/93-3/28-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE

2598.

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

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanj{em znesku

deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke

1
V prvem odstavku 1. to~ke sklepa o najmanj{em znesku

deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke (Uradni list RS, {t.
80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95, 28/95, 37/95, 44/95 in 50/95)
se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer:

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2597.

Na podlagi zakona o dr‘avni statistiki (Uradni list RS, {t.
45/95) objavlja Statisti~ni urad Republike Slovenije

P O R O ^ I L O
o gibanju pla~ za julij 1995

Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za julij 1995 zna{a 111.122 SIT, kar pome-
ni 0,5-odstoten porast v primerjavi z junijem 1995.

Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za julij 1995 zna{a 103.690
SIT in je za 0,2% vi{ja kot v juniju 1995.

Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje maj–julij 1995
zna{a 103.774 SIT.

Povpre~na mese~na neto pla~a na zaposleno osebo v go-
spodarstvu Republike Slovenije za obdobje maj–julij zna{a
66.826 SIT.

Indeks povpre~ne bruto pla~e na zaposleno osebo v Re-
publiki Sloveniji za julij 1995 na povpre~no bruto pla~o na
zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje avgust
1994–julij 1995 zna{a 104,6.

[t. 052-35-13/95
Ljubljana, dne 20. septembra 1995.

Statisti~ni urad
Republike Slovenije
Toma‘ Banovec l. r.

Direktor
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mio ECU

1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana  388,1
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor  214,9
3. Abanka d.d., Ljubljana  112,9
4. Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana  16,6
5. Hipotekarna banka d.d., Bre�ice  2,5
6. Bank Austria d.d., Ljubljana  92,2
7. Probanka d.d., Maribor  10,1
8. Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana  9,2
9. SKB banka d.d., Ljubljana  150,7

10. UBK banka d.d., Ljubljana  6,8
11. Slovenska zadru�na kmetijska banka d.d., Ljubljana  9,0
12. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana  5,0
13. Banka Celje d.d., Celje  73,1
14. Splo{na banka Koper d.d., Koper  131,2
15. Gorenjska banka d.d., Kranj  81,7
16. Dolenjska banka d.d., Novo mesto  49,7
17. LB Banka Dom�ale d.d., Dom�ale  28,1
18. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje  11,2
19. LB Posavska banka d.d., Kr{ko  6,1
20. LB Splo{na banka Velenje d.d., Velenje  20,7
21. LB Koro{ka banka d.d., Slovenj Gradec  25,2
22. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota  47,0
23. Banka Noricum d.d., Ljubljana  2,5
24. Ljudska banka d.d., Ljubljana  6,8
25. M banka d.d., Ljubljana  2,5
26. Banka Vipa d.d., Nova Gorica  28,5
27. Krekova banka d.d., Maribor  31,6
28. Factor banka d.d., Ljubljana  4,2
29. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana  2,5
30. Po{tna banka Slovenije d.d  0,2
SKUPAJ  1.570,8

2
Spremeni se 6. to~ka tako, da se glasi:
�Banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s

tem sklepom predpisanega najmanj{ega zneska deviz, morajo
predpisani znesek dose~i v naslednjih {tirih tednih tako, da do
6. 10. 1995 pove~ajo najmanj{i znesek za eno ~etrtino razlike
med predpisanim in dose`enim zneskom na dan uveljavitve
tega sklepa in nato v vsakem nadaljnjem tednu nadaljnjo ~etrti-
no razlike. Celotni predpisani najmanj{i znesek deviz morajo
banke dose~i najkasneje 27. 10. 1995.�

3
Ta sklep za~ne veljati 2. oktobra 1995 in se od tega dne

tudi uporablja.

Ljubljana, dne 19. septembra 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2
V 6. to~ki sklepa se na koncu 2) podto~ke letnica 1990

nadomesti z letnico �1994�.

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

Republike Slovenije.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2599.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 23. ~lena ter
sedmega odstavka 26. ~lena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, {t. 1/91-I, 38/92 in 46/93) ter drugega odstavka
20. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I)
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o na~inu izra~una

kapitalske ustreznosti bank in hranilnic

1
V 5. to~ki sklepa o na~inu izra~una kapitalske ustreznosti

bank in hranilnic (Uradni list RS, {t. 55/93, 66/93, 46/94 in 10/95)
se na koncu 2) podto~ke letnica 1990 nadomesti z letnico �1994�.

VSEBINA

DR@AVNI ZBOR
2552. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-

~il poslancev Dr�avnega zbora Republike
Slovenije in delavcev slu�b Dr�avnega zbo-
ra Republike Slovenije 4269

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
2553. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak

svobode Republike Slovenije 4269
2554. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak

svobode Republike Slovenije 4269

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
2593. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevo-

zov potnikov v mestnem potni{kem prometu 4341
2594. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih

u~benikov 4341
2595. Uredba o dolo~itvi najvi{jih cen u~benikov 4342
2596. Soglasje k ceni uteko~injenega naftnega pli-

na v jeklenkah 4342

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

2555. Odredba o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugo-
dovitev vrednosti stanovanja 4270

2597. Poro~ilo o gibanju pla~ za julij 1995 4342

BANKA SLOVENIJE
2598. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa

o najmanj{em znesku deviz, ki ga morajo
imeti poobla{~ene banke 4342

2599. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa
o na~inu izra~una kapitalske ustreznosti
bank in hranilnic 4343

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE

2556. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. julija 1995 4270
2557. Sklep o najni�ji pokojninski osnovi in naj-

ni�ji pokojnini za polno pokojninsko dobo 4271
2558. Sklep o najvi{ji pokojninski osnovi 4271
2559. Sklep o zneskih dodatka za pomo~ in po-

stre�bo 4271
2560. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro 4272
2561. Sklep o uskladitvi pre�ivnin po zakonu o

pre�ivninskem varstvu kmetov 4272
2562. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 4272

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, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo � telefaks 125 01 99 � @iro ra~un 50100-603-40323 � Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

StranStran

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2563. Statut Zdravni{ke zbornice Slovenije 4273
2564. Pravilnik o zdravni{ki tarifi 4276
2565. Pravilnik o nadzoru upo{tevanja zdravni{-

ke tarife 4278
2566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pra-

vilnika Ekolo{ko razvojnega sklada Repub-
like Slovenije, d.d., Ljubljana, o postopkih
javnih razpisov za kreditiranje 4279

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

2567. Odlok o obveznem pla~ilu komunalnih pri-
stojbin na mejnih prehodih na obmo~ju Ob-
~ine Bre�ice 4279

2568. Statutarni sklep o krajevnih skupnostih Ob-
~ine Bre�ice 4280

2569. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditve-
nega na~rta naselja Kapele (Bre�ice) 4281

2570. Sklep o ukinitvi dela javne poti kot javnega
dobra in vzpostavitvi nadomestne javne poti
kot javnega dobra v k.o. Sromlje (Bre�ice) 4282

2571. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospe{e-
vanje razvoja malega gospodarstva v Ob~i-
ni Cankova-Ti{ina 4282

2572. Statut Ob~ine Cerknica 4283
2573. Odlok o prora~unu Ob~ine Hrpelje-Kozina

za leto 1995 4294
2574. Pravilnik o finan~nih intervencijah za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva v Ob~ini Jur{inci 4296
2575. Sklep o uvedbi ob~inskega samoprispevka

za obmo~je Ob~ine Jur{inci 4297
2576. Poro~ilo o izidu glasovanja na referendumu

10. 9. 1995 o uvedbi ob~inskega samopris-
pevka v denarju za obmo~je Ob~ine Jur{inci 4299

2577. Statut Ob~ine Kozje 4299
2578. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem na-

~rtu Obrtna cona MDB Leskovec (Kr{ko) 4308
2579. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Kuzma 4309
2580. Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih

pogojev za mesto Lenart 4318
2581. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za

naselje Zavrh (Lenart) 4321
2582. Sklep o dolo~itvi povpre~ne gradbene cene

stanovanj, povpre~nih stro{kov komunal-
nega urejanja zemlji{~ in vrednosti stavb-
nega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Lenart 4325

2583. Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah
R-2 in R-3 pri Robu (Ljubljana Vi~-Rud-
nik) 4325

2584. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti
Ob~ine Logatec 4327

2585. Odlok o zazidalnem na~rtu za obmo~je ure-
janja [P 9/3-1 Color (Medvode) 4328

2586. Poslovnik o delu Ob~inskega sveta ob~ine
Ravne-Prevalje 4331

2587. Sklep o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi (Ro-
gatec) 4338

2588. Odlok o komunalnem nadzoru v Ob~ini Sev-
nica 4339

2589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o prostorskih ureditvenih pogojih v Ob-
~ini Se�ana 4340

2590. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoro~nega in dru�be-
nega plana Ob~ine Se�ana v letu 1995 4341

2591. Sklep o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi (Vi-
tanje) 4342

2592. Sklep o zemlji{~u s parc. {t. 3119 pot � 645
m² k.o. Blatna Brezovica (Vrhnika) 4342

SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA DELA
URADNEGA LISTA RS

Razglasni del UL (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikovanja, in ste~aji) je
dosegljiv tudi sprotno (on-line) na Pravnem in poslovnem informacijskem sistemu IUS-INFO, in sicer od 15.
ure dalje na dan izida posamezne {tevilke uradnega lista.
Na~in dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom je potrebno poklicati na telefonsko {tevilko
090-7230. Ob prijavi je potrebno DVAKRAT (kot uporabni{ko ime in kot geslo) vnesti ~rki �ul�. V terminal-
skem na~inu uporabe so dostopni menuji in sprotna pomo~. Uporabnikom se manipulativni stro{ki vzdr`eva-
nja baze zara~unavajo tako, da TELEKOM obra~unava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske
zveze. Od septembra 1995 naprej bo mo`no nabaviti tudi poseben program, s katerim bo mogo~e z enim
klikom na mi{ko spro`iti samodejen prenos podatkov npr. o (zadnjih) javnih razpisih do uporabnikovega
ra~unalnika.
Podrobne informacije: tel., faks (061) 371-473, 16-12-464, e-mail: ul@ius-software.si

^Z Uradni list RS
Ljubljana, Slovenska 9


