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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije iz-
dajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada

Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in

privatizacijo

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Sloveni-
je za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. septembra 1995.

[t. 012-01/95/79
Ljubljana, dne 29. septembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN
OBVEZNOSTIH AGENCIJE REPUBLIKE

SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN
PRIVATIZACIJO

1. ~len
V zakonu o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada

Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Urad-
ni list RS, {t. 71/94) se v prvem odstavku 1. ~lena za drugo
alineo dodata novi tretja in ~etrta alinea, ki se glasita:

“– privatizacijo pravnih oseb, ki niso zagotovile revidi-
ranja letnih ra~unovodskih izkazov povezanih dru`b v tujini
v skladu z dolo~bo ~etrtega odstavka 31.a ~lena zakona o
zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, {t. 13/93,
66/93 in 7/94) in katerih celotni dru`beni kapital je na podla-
gi 25.a ~lena tega zakona pre{el v last in upravljanje sklada;

– privatizacijo pravnih oseb, katerih osnovni kapital je
bil delno ali v celoti v obliki dolgoro~ne finan~ne nalo‘be
dol‘nika kot preostanek ste~ajne mase prene{en na sklad;”.

Dosedanja tretja alinea postane peta alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ta zakon ureja tudi pravice in obveznosti Agencije

Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo pri
izbiri in izvedbi postopka lastninskega preoblikovanja:

– na podlagi pooblastil iz {estega odstavka 20. ~lena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in

– v primeru suma o{kodovanja dru‘benega kapitala ozi-
roma premo‘enja pravne osebe v skladu z dolo~bo 25.f in
25.g ~lena tega zakona.”

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

“[teje se, da je na podlagi ~etrtega odstavka 50. ~lena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij celotni dru`be-
ni kapital pravnih oseb pre{el na sklad:

– s 1. 1. 1995, ~e je dru‘beni pravobranilec Republike
Slovenije za~el postopek iz drugega odstavka 50. ~lena zako-
na o lastninskem preoblikovanju podjetij pred iztekom rokov
iz 20. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, pa
ni do izteka navedenega roka ali sklenil poravnave s to‘en-
cem ali ni umaknil to‘be vlo‘ene na podlagi drugega odstav-
ka 50. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;

– 60. dan od dneva vlo‘itve to‘be za razveljavitev ali
ugotovitev ni~nosti posameznih dejanj ali pogodb s strani
dru‘benega pravobranilca Republike Slovenije, ~e je bilo
revizijsko poro~ilo o opravljenem postopku revizije po 48.
~lenu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, na pod-
lagi katerega je bila vlo‘ena to‘ba, izdano po 31. 12. 1994,
dru‘beni pravobranilec Republike Slovenije pa ni do izteka
60 dnevnega roka umaknil to‘be.”

2. ~len
V drugem odstavku 9. ~lena se besedi “druge in tretje”

nadomestijo z besedami “druge, tretje in pete”.”

3. ~len
V tretjem odstavku 10. ~lena se za besedo “druge”

dodata besedi “in tretje”.

4. ~len
V 13. ~lenu se besede “druge in tretje” nadomestijo z

besedami “druge, tretje, ~etrte in pete”.

5. ~len
25. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Agencija mora vlo`iti predlog za vpis spremembe v

sodni register v roku 15 dni potem, ko so za to izpolnjeni
pogoji.

Pristojno sodi{~e mora o vlo‘enem predlogu odlo~iti v
roku 15 dni oziroma v tem roku poslati predlagatelju odred-
bo, s katero mu nalo‘i odpravo pomanjkljivosti.

Predlogi za vpis po tem ~lenu se obravnavajo pred-
nostno.

Agenciji so za potrebe vpisa sprememb po tem ~lenu
dostopni podatki v vseh obstoje~ih zbirkah podatkov v Re-
publiki Sloveniji o imenih in priimkih, stalnem oziroma za-
~asnem prebivali{~u, dr‘avljanstvu in enotni mati~ni {tevilki
ob~ana.

Dolo~bi drugega in tretjega odstavka tega ~lena veljata
tudi pri odlo~anju o predlogih za vpis pravnih posledic last-
ninskega preoblikovanja v sodni register, vlo‘enih na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in predlogih za
vpis ustanovitve ali spremembe podatkov v zvezi s poobla-
{~enimi investicijskimi dru‘bami.”
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6. ~len
Za III. poglavjem se doda novo IV. poglavje z naslo-

vom:
“IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI SKLADA IN

AGENCIJE PRI PREPRE^EVANJU NEPRAVILNOSTI
UGOTOVLJENIH V REVIZIJSKIH POSTOPKIH”.

Za naslovom IV. poglavja se doda podpoglavje z naslo-
vom: “Prenos celotnega dru`benega kapitala v last in uprav-
ljanje sklada” in novi 25.a, 25.b, 25.c, 25.~ in 25.d ~len, ki se
glasijo:

“25.a ~len
^e podjetje, ki se lastninsko preoblikuje po zakonu o

lastninskem preoblikovanju podjetij in je:
– ve~inski lastnik ali ima ve~inske glasovalne pravice

ali skupaj z drugimi pravnimi osebami z ve~inskim dru‘be-
nim kapitalom ima ve~inske glasovalne pravice v pravni
osebi s sede‘em v tujini,

oziroma
– manj{inski lastnik ali ima manj{inske glasovalne pra-

vice v pravni osebi s sede‘em v tujini in je po pravu dr‘ave, v
kateri je sede‘ pravne osebe v tujini upravi~en na stro{ke te
pravne osebe ali na lastne stro{ke dose~i izvedbo revidiranja
ra~unovodskih izkazov,

ne predlo‘i revizijskega poro~ila v skladu z dolo~bo
~etrtega odstavka 31.a ~lena zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju v roku, ki ga je za predlo‘itev navedenega poro~i-
la dolo~ila Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje, kot revizijski organ, celotni dru‘-
beni kapital navedenega podjetja preide v last in upravljanje
sklada z dnem dokon~nosti odlo~be iz 25.b ~lena tega za-
kona.

Pravne posledice iz prej{njega odstavka ne nastopijo, ~e
podjetje, ki se lastninsko preoblikuje po zakonu o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in je manj{inski lastnik oziro-
ma ima manj{inske glasovalne pravice v pravni osebi s sede-
‘em v tujini, izka‘e, da po pravu dr‘ave, v kateri je sede‘
pravne osebe v tujini, ne more dose~i izvedbe revidiranja
ra~unovodskih izkazov v skladu z dolo~bo 31.a ~lena zakona
o zunanjetrgovinskem poslovanju.

O obstoju izlo~itvenih razlogov iz prej{njega odstavka
obvesti pravna oseba, ki uveljavlja izlo~itvene razloge, Agen-
cijo Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in
informiranje in ji obvezno predlo‘i dokaz o lastninski struk-
turi pravne osebe s sede‘em v tujini ter notarsko overjeno ali
drugo verodostojno javno listino o vsebini tujega prava, iz
katere izhaja, da po pravu navedene dr‘ave ni mo~ zagotoviti
revidiranja ra~unovodskih izkazov pravne osebe, v kateri je
oseba manj{inski lastnik ali ima manj{inske glasovalne pra-
vice. Poleg navedenih listinskih dokazov mora pravna oseba,
ki uveljavlja izlo~itvene razloge, predlo‘iti Agenciji Repub-
like Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje
tudi dokaze o tem, da je storila vse za izvedbo revidiranja
ra~unovodskih izkazov pravne osebe s sede‘em v tujini, zla-
sti notarsko overjeno odlo~itev organa upravljanja o zagoto-
vitvi revidiranja oziroma predlog za izvedbo revidiranja v
skladu z izdanim sklepom Agencije Republike Slovenije za
pla~ilni promet, nadziranje in informiranje podan pristojne-
mu organu pravne osebe s sede‘em v tujini.

Pravne posledice iz prvega odstavka tega ~lena nastopi-
jo tudi, ~e je podjetju iz prvega odstavka tega ~lena z odtuji-
tvijo delnic ali poslovnega dele‘a prenehal status lastnika
oziroma imetnika glasovalnih pravic v pravni osebi v tujini
ali je z odtujitvijo delnic ali poslovnega dele‘a pridobil status
manj{inskega lastnika s pravicami iz drugega odstavka tega
~lena, ~e je delnice oziroma poslovni dele‘ odtujil v nasprot-
ju z dolo~bo drugega odstavka 44. ~lena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij.

25.b ~len
Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nad-

ziranje in informiranje mora o izteku roka za predlo‘itev
revizijskega poro~ila iz prvega odstavka 25.a ~lena tega za-
kona ter o obstoju izlo~itvenih razlogov iz drugega odstavka
25.a ~lena tega zakona obvestiti agencijo in pristojno to‘il-
stvo najkasneje v petih dneh od izteka navedenega roka in
obvestilu prilo‘iti ustrezne listine.

Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nad-
ziranje in informiranje v roku iz prej{njega odstavka obvesti
agencijo tudi o obstoju transakcij iz zadnjega odstavka 25.a
~lena tega zakona.

Na podlagi prejetega obvestila iz prvega odstavka tega
~lena izda agencija ugotovitveno odlo~bo, s katero ugotovi,
da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 25.a ~lena tega
zakona.

Ugotovitveno odlo~bo iz prej{njega odstavka izda agen-
cija najkasneje v petih dneh od prejema obvestila iz prvega
odstavka tega ~lena.

Agencija izda ugotovitveno odlo~bo iz tretjega odstav-
ka tega ~lena tudi, ~e ugotovi, da listine, predlo‘ene v
skladu z dolo~bo tretjega odstavka 25.a ~lena tega zakona,
ne dokazujejo obstoja izlo~itvenih razlogov iz drugega od-
stavka 25.a ~lena tega zakona oziroma ~e ugotovi, da je bila
s transakcijo iz zadnjega odstavka 25.a ~lena tega zakona
kr{ena dolo~ba 44. ~lena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij.

V postopku izdaje odlo~be po tem zakonu se uporablja-
jo dolo~be zakona o splo{nem upravnem postopku (Uradni
list SFRJ, {t. 32/78, 9/86, 16/86 – popravek, 47/86 – pr.b., v
zvezi s 4. ~lenom ustavnega zakona o izvedbi temeljne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Uradni
list RS, {t. 1/91-I). Zoper to odlo~bo se lahko vlo‘i prito‘ba
in spro‘i upravni spor.

25.c ~len
^e podjetje iz 25.a ~lena tega zakona {e ni organizirano

v pravno organizacijski obliki kapitalske dru‘be se s preno-
som dru‘benega kapitala v last in upravljanje sklada preobli-
kuje v delni{ko dru‘bo ali v dru‘bo z omejeno odgovornost-
jo. Za ustanovitelja delni{ke dru‘be oziroma dru‘be z omejeno
odgovornostjo se {teje sklad. Sklad tudi sprejme statut del-
ni{ke dru‘be oziroma dru‘beno pogodbo v primeru dru‘be z
omejeno odgovornostjo.

Preoblikovanje podjetja iz prej{njega odstavka se vpi{e
v sodni register. Ne glede na dolo~be zakona, ki ureja gospo-
darske dru‘be in zakona, ki ureja sodni register, se predlogu
za vpis sprememb v sodni register prilo‘i le odlo~ba agencije
iz 25.b ~lena tega zakona, statut oziroma dru‘bena pogodba
ter bilanca stanja, ki je bila predlo‘ena Agenciji Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje za
zadnje poslovno leto pred vpisom spremembe v sodni re-
gister.

^e je podjetje iz 25.a ~lena tega zakona ‘e organizirano
v pravno organizacijski obliki dru‘be z omejeno odgovor-
nostjo se na poslovnem dele‘u, ki je enak dele‘u dru‘benega
kapitala v osnovnem kapitalu dru‘be, kot dru‘benik vpi{e v
sodni register sklad.

Ne glede na dolo~be zakona, ki ureja sodni register, o
osebi upravi~eni zahtevati vpis v sodni register, vlo‘i predlog
za vpis spremembe iz prvega in tretjega odstavka tega ~lena
sklad v 15 dneh od dokon~nosti odlo~be iz tretjega in petega
odstavka 25.b ~lena tega zakona.

V primeru iz prvega odstavka tega ~lena se osnovni
kapital vpi{e v sodni register v vi{ini ugotovljeni z bilanco
stanja za zadnje poslovno leto pred vpisom spremembe v
sodni register.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4615[t. 57 – 6. X. 1995

Predlogi za vpis po tem ~lenu se obravnavajo prednost-
no. Pristojno sodi{~e mora o vlo‘enem predlogu odlo~iti v
roku 15 dni, oziroma v tem roku poslati predlagatelju odred-
bo, s katero mu nalo‘i odpravo pomanjkljivosti.

Dolo~ba prej{njega odstavka velja tudi pri odlo~anju o
vpisih sprememb nastalih na podlagi izvedenega postopka
privatizacije po tem zakonu.

Skladu so za potrebe vpisa sprememb po tem ~lenu
dostopni podatki v vseh obstoje~ih zbirkah podatkov v Re-
publiki Sloveniji o imenih in priimkih, stalnem oziroma za-
~asnem prebivali{~u, dr‘avljanstvu in enotni mati~ni {tevilki
ob~ana.

Dolo~be tega ~lena se smiselno uporabljajo tudi pri
vpisu sprememb nastalih s prenosom dru‘benega kapitala v
last in upravljanje sklada na podlagi ~etrtega odstavka 50.
~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

25.~ ~len
Sklad mora nemudoma po vpisu preoblikovanja v sodni

register zagotoviti za~etek revidiranja letnih ra~unovodskih
izkazov povezanih podjetij v tujini v skladu s izdanim skle-
pom Agencije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje.

Revidiranje iz prej{njega odstavka se izvede na stro{ke
podjetja.

25.d ~len
Ugotovitve revizijskega organa, vsebovane v dokon~-

nem revizijskem poro~ilu izdelanem v skladu z dolo~bami
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in tega zakona,
mora sklad upo{tevati v celoti pri dolo~itvi vrednosti delnic v
postopkih privatizacije po tem zakonu.”

7. ~len
Za podpoglavjem “Prenos celotnega dru`benega kapita-

la v last in upravljanje sklada” se doda novo podpoglavje z
naslovom: “Pravice in obveznosti agencije” in novi 25.e,
25.f, 25.g, 25.h, 25.i in 25.j ~len, ki se glasijo:

“25.e ~len
^e revizijski organ v rednem in{pekcijskem pregledu

zakonitosti razpolaganja z dru‘beno lastnino na podlagi poob-
lastil iz zakona, ki ureja polo‘aj, naloge ter pravice in obvez-
nosti Agencije Republike Slovenije za pla~ilni promet, nad-
ziranje in informiranje, v podjetju, v katerem se opravlja
oziroma je bil opravljen postopek revizije po 49. ali 49.a
~lenu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ugotovi,
da je v podjetju po 31. 12. 1992 pri{lo do zmanj{anja dru‘be-
nega kapitala oziroma premo‘enja podjetja ve~je vrednosti
zaradi pravnih poslov in drugih pravnih dejanj navedenih v
48. in 48.a ~lenu zakona o lastninskem preoblikovanju podje-
tij, mora o svojih ugotovitvah takoj obvestiti agencijo, orga-
ne pregona, dr‘avno to‘ilstvo, javno pravobranilstvo in dru‘-
benega pravobranilca.

V primeru iz prej{njega odstavka tega ~lena je agencija
v imenu in za ra~un sklada, pred vpisom podjetja v sodni
register, dol‘na s civilno to‘bo zoper odgovorne osebe uve-
ljaviti od{kodninski zahtevek zaradi o{kodovanja dru‘bene-
ga premo‘enja.

[teje se, da je pri{lo do zmanj{anja dru‘benega kapitala
oziroma premo‘enja ve~je vrednosti, ~e vrednost ugotovlje-
nega o{kodovanja presega tolarsko protivrednost 100.000
ECU ali 10% vrednosti dru‘benega kapitala podjetja po otvo-
ritveni bilanci.

25.f ~len
^e se podjetje iz prvega odstavka 25.e ~lena tega zako-

na {e ni lastninsko preoblikovalo, preidejo pravice organov

upravljanja glede izbire in izvedbe postopka preoblikovanja
na agencijo z dnem dokon~nosti sklepa iz drugega odstavka
tega ~lena.

O prenosu pravic iz prej{njega odstavka izda agencija
ugotovitveni sklep.

Agencija izvede postopek preoblikovanja navedenega
podjetja v skladu z dolo~bo 23. ~lena tega zakona.

25.g ~len
^e je lastninsko preoblikovanje podjetja iz prvega od-

stavka 25.e ~lena tega zakona ‘e vpisano v sodni register ima
agencija pravico zahtevati od uprave dru‘be oziroma od po-
slovodje sklic skup{~ine, na kateri bo obravnavan zapisnik o
in{pekcijskem pregledu oziroma ugotovitve organov iz prve-
ga odstavka 25.e ~lena tega zakona.

Uprava dru‘be oziroma poslovodja mora sklicati skup-
{~ino najkasneje v roku 60 dni od prejema zahteve agencije
za sklic skup{~ine.

^e zahteva iz prej{njega odstavka ni izpolnjena, ima
agencija pravico, da sama skli~e skup{~ino. Agencija mora
objaviti sklic skup{~ine najpozneje v sedmih dneh po izteku
roka iz prej{njega odstavka.

25.h ~len
^e je lastninsko preoblikovanje podjetja iz prvega od-

stavka 25.e ~lena tega zakona ‘e vpisano v sodni register,
ima vsak delni~ar oziroma dru‘benik pravico v imenu dru‘be
vlo‘iti to‘bo, s katero po splo{nih pravilih obligacijskega
prava izpodbija pravna dejanja iz 48. ali 48.a ~lena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, zaradi katerih je pri{lo
do zmanj{anja premo‘enja dru‘be in zahteva povrnitev {ko-
de, ki je dru‘bi nastala zaradi protipravnih dejanj oziroma
vrnitev koristi, neupravi~eno pridobljene s pravnimi dejanji
iz 48. ali 48.a ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.

Pravico iz prej{njega odstavka imajo tudi dru‘beniki
oziroma delni~arji podjetja iz 25.f ~lena tega zakona po vpisu
pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni regi-
ster.

Pravico iz prej{njega odstavka tega ~lena ima tudi sklad,
~e je do zmanj{anja dru‘benega kapitala oziroma premo‘enja
dru‘be pri{lo v pravnih osebah, katerih dru‘beni kapital je na
podlagi 25.a ~lena tega zakona pre{el v last in upravljanje
sklada.

25.i ~len
Ne glede na dolo~be zakona o obligacijskih razmerjih

(Uradni list SFRJ, {t. 29/78, 39/85 in 57/89, v zvezi s 4.
~lenom ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samo-
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Uradni list
RS, {t. 1/91-I), ki urejajo roke za vlo‘itev to‘b, se lahko
to‘ba iz 25.e in 25.h ~lena tega zakona vlo‘i v desetih letih.

25.j ~len
V pravnih osebah, pri katerih je pravica do izbire in

izvedbe postopka lastninskega preoblikovanja na podlagi do-
lo~b zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in dolo~b
tega zakona pre{la na agencijo, je agencija zakoniti zastopnik
navedene pravne osebe za opravljanje pravnih dejanj, ki so
potrebna za izbiro in izvedbo postopka lastninskega preobli-
kovanja.

Pravice organov upravljanja pri izbiri in izvedbi progra-
ma lastninskega preoblikovanja, ki na podlagi pooblastila iz
{estega odstavka 20. ~lena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij in pooblastil iz tega zakona preidejo na agenci-
jo, so zlasti:
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– pravica do sklenitve pisnega sporazuma iz prvega od-
stavka 15. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij;

– pravica do sklenitve pogodbe o prenosu poslovno ne-
potrebnih sredstev na sklad oziroma na drugo pravno osebo;

– pravica do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 57.a
~lena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
stanja (Uradni list RS, {t. 24/93, 25/93 – popravek, 60/93 –
popravek, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94 in 45/94);

– sprejem programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja oziroma njegovih sprememb in dopolnitev;

– vse odlo~itve v zvezi s predhodnim finan~nim in orga-
nizacijskim prestrukturiranjem podjetja;

– pravica do sklenitve pogodbe o prenosu in prodaji
delnic s skladom;

– pravica zahtevati odprtje privatizacijskega podra~una;
– pravica do nakazila kupnine s privatizacijskega po-

dra~una upravi~enim prejemnikom;
– pravica do sklenitve pogodb o prenosih kapitala in

sredstev v okviru programa lastninskega preoblikovanja (kme-
tijska zemlji{~a, vrelci, kamnolomi ipd.);

– sprejem akta o lastninskem preoblikovanju in statuta
delni{ke dru‘be oziroma dru‘bene pogodbe dru‘be z omeje-
no odgovornostjo;

– pravica do imenovanja za~asnega nadzornega sveta in
za~asne uprave;

– pooblastilo za vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja v sodni register.

Poleg pravic iz prej{njega odstavka ima agencija v pri-
meru iz 25.f ~lena tega zakona pravico do sklenitve poravna-
ve z dru‘benim pravobranilcem Republike Slovenije glede
posameznih pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, v po-
stopkih, ki jih na podlagi ugotovitev v zapisniku o opravlje-
nem in{pekcijskem pregledu za~ne dru‘beni pravobranilec
Republike Slovenije.

^e je pravna oseba iz prvega odstavka tega ~lena ‘e
organizirana v pravno organizacijski obliki kapitalske dru‘be
in ima v osnovnem kapitalu dru‘be dele‘ ‘e olastninjenega
kapitala, ima agencija pravico prevzeti zastopanje dru‘bene-
ga kapitala v skup{~ini dru‘be. O prevzemu navedene pravi-
ce izda agencija sklep.

8. ~len
Za novim IV. poglavjem se doda novo V. poglavje z

naslovom:
“V. POOBLASTILA AGENCIJE REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA PLA^ILNI PROMET, NADZIRANJE IN IN-
FORMIRANJE IN DRU@BENEGA PRAVOBRANILCA
REPUBLIKE SLOVENIJE PO 31. 12. 1994”.

Za naslovom V. poglavja se doda podpoglavje z naslo-
vom: “Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nad-
ziranje in informiranje” in nova 25.k in 25.l ~lena, ki se
glasita:

“25.k ~len
Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nad-

ziranje in informiranje nadaljuje z izvajanjem postopkov re-
vizije, za~etih na podlagi ~etrtega odstavka 49. ~lena zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, tudi po izteku splo-
{nega roka za lastninsko preoblikovanje iz 20. ~lena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

Postopek revizije v podjetjih iz 25.a ~lena tega zakona,
za~et pred prenosom celotnega dru‘benega kapitala na sklad
v skladu s tem zakonom, se nadaljuje ne glede na nastop
pravnih posledic iz prvega odstavka 25.a ~lena tega zakona.

25.l ~len
Postopek revizije po zakonu o lastninskem preoblikova-

nju podjetij se lahko uvede tudi pri pravnih osebah iz prve
alinee prvega odstavka 1. ~lena tega zakona.

Postopek revizije iz prej{njega odstavka se opravi za
~as od 1. 1. 1990 do sklenitve pogodbe o prenosu dru‘benega
kapitala na sklad.

Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka se lahko po-
stopek revizije opravi tudi za ~as od sklenitve pogodbe o
prenosu dru‘benega kapitala na sklad do za~etka privatizaci-
je po tem zakonu, ~e obstaja utemeljen sum, da je v navede-
nem obdobju pri{lo do o{kodovanja osnovnega kapitala ozi-
roma premo‘enja navedenih pravnih oseb, zaradi pravnih
poslov in drugih pravnih dejanj, ki jih je mogo~e ozna~iti kot
o{kodovanje dru‘bene lastnine v skladu z dolo~bo drugega
odstavka 48. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.

Ugotovitve revizijskega organa, vsebovane v dokon~-
nem revizijskem poro~ilu, mora sklad upo{tevati v celoti pri
dolo~itvi vrednosti delnic v postopku privatizacije po tem
zakonu.”

9. ~len
Za 25.l ~lenom se doda novo podpoglavje z naslovom:

“Dru`beni pravobranilec Republike Slovenije” in novi 25.m
~len, ki se glasi:

“25.m ~len
Pooblastila iz drugega odstavka 50. ~lena zakona o last-

ninskem preoblikovanju podjetij ima dru‘beni pravobranilec
Republike Slovenije tudi po izteku splo{nega roka za lastnin-
sko preoblikovanje podjetij iz 20. ~lena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Ne glede na nastop pravnih posledic iz ~etrtega odstav-
ka 50. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in
prvega odstavka 25.a ~lena tega zakona, ima dru‘beni pravo-
branilec Republike Slovenije pravico in je dol‘an za~eti ozi-
roma nadaljevati s postopki iz drugega odstavka 50. ~lena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.”

10. ~len
Postopek revizije v pravnih osebah v lasti sklada, ki je

bil za~et pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljuje po
dolo~bah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ~e
je bil do uveljavitve tega zakona izdan sklep o uvedbi
revizije.

^e je bilo poro~ilo o opravljeni reviziji v pravni osebi v
lasti sklada izdano pred uveljavitvijo tega zakona, dru‘beni
pravobranilec Republike Slovenije za~ne oziroma nadaljuje s
postopkom iz drugega odstavka 50. ~lena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij po dolo~bah zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij.”

11. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 300-01/94-20/8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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2655.

Na podlagi 166. ~lena in drugega odstavka 181. ~lena
svojega poslovnika (Uradni list RS, {t. 40/93 in 80/94) je
Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra
1995 sprejel

O D L O K
o dolo~anju kratic aktov

1. ~len
Splo{ni akti Dr‘avnega zbora, ki se objavljajo v Urad-

nem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: akt) se
ozna~ijo s kratico na na~in, ki ga dolo~a ta odlok.

2. ~len
Kratica akta je skupek ~rk in {tevilk, ki enopomensko

ozna~ujejo posamezen akt.

3. ~len
Vsakemu aktu se dolo~i samo ena kratica, ki se mora

razlikovati od kratic ostalih aktov.
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve (v nadalj-

njem besedilu: sekretariat) dolo~i kratico ob prejemu predlo-
ga akta v skladu z dolo~bami tega odloka.

4. ~len
Kratica akta je sestavljena iz oznake akta in za~etnic za

akt zna~ilnih besed iz naslova akta.
Kratica mora biti ~im kraj{a, vendar ne manj kot dve in

ne ve~ kot osem znakov.

5. ~len
Oznaka akta je sestavljena iz ene ali dveh ~rk, ki ozna-

~ujeta vrsto predpisa, in sicer:
U ustava,
UA ustavni amandma,
UZ ustavni zakon,
Z zakon,
B zakon o ratifikaciji bilateralnega mednarodnega spo-

razuma,
M zakon o ratifikaciji multilateralnega mednarodnega

sporazuma,
DP dr‘avni prora~un,
Rb rebalans prora~una,
RZ zaklju~ni ra~un dr‘avnega prora~una,
De deklaracija,
NP nacionalni program,
Od odlok,
OR obvezna razlaga akta,
Po poslovnik,
Pp priporo~ilo,
Re resolucija.

6. ~len
Kratica zakona o ratifikaciji mednarodnega bilateralne-

ga akta vsebuje takoj za oznako predpisa dvo~rkovno oznako
dr‘ave ter kratico naslova akta.

^e je v naslovu akta premalo besed, da bi ga lahko le po
za~etnicah lo~ili od drugih aktov, se kratici dodata naslednji
dve ~rki besede, ki najbolje ozna~uje akt. Ti dve ~rki se v
nastali kratici pi{eta kot mali tiskani ~rki.

^e je del naslova akta tudi letnica, se kratici lahko doda
letnica brez tiso~letja in stoletja.

7. ~len
Kratica akta, ki dopolnjuje ali spreminja akt, je enaka

kratici veljavnega akta, kateri se na koncu doda zaporedna
velika tiskana ~rka. Oznaka se v kratici pi{e za pomi{ljajem.

8. ~len
Pri aktih, za katere je kratica splo{no znana, sekretariat

odlo~i, ali naj se uveljavljena kratica nadomesti z novo krati-
co, ki ustreza dolo~bam tega odloka.

9. ~len
^e predlagatelj v predlogu akta uporablja kratico, ki ni

v skladu s kratico, ki jo dolo~i sekretariat, lahko sekretariat
kratico redakcijsko popravi.

10. ~len
Kratica akta se objavi skupaj z aktom v Uradnem listu

Republike Slovenije takoj za naslovom akta v oklepaju.

11. ~len
Sekretariat vodi seznam vseh kratic aktov. Seznam vse-

buje polni naslov akta in njegovo kratico in se najmanj enkrat
letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

12. ~len
^e je predlog akta umaknjen iz obravnave ali ni sprejet,

se sprosti tudi kratica, ki jo je ob prejemu akta dolo~il sekre-
tariat.

^e akt preneha veljati, se kratica izbri{e iz seznama
kratic.

13. ~len
^e pride do dolo~itve dveh povsem enakih kratic, sekre-

tariat ustrezno popravi novej{o kratico oziroma jo nadomesti
z novo.

14. ~len
Za veljavne zakone, ki so bili sprejeti po 25. juniju 1991

sekretariat eviden~no dolo~i kratice, ki se uporabljajo do
dolo~itve kratic v skladu s tem odlokom.

Za predloge aktov, ki so bili ‘e sprejeti v prvi ali drugi
obravnavi v Dr‘avnem zboru, sekretariat dolo~i kratico naj-
kasneje do odlo~anja o predlogu akta v zadnji obravnavi na
seji Dr‘avnega zbora.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 020-02/95-39/1
Ljubljana, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2656.

Na podlagi ~etrtega odstavka 18. ~lena zakona o Radio-
televiziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/94, 29/94 - popra-
vek in 73/94 - odlo~ba US) ter v skladu s 172. ~lenom
svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 28. septembra 1995 sprejel

O D L O K
o soglasju k statutu javnega zavoda RTV Slovenija

Dr‘avni zbor Republike Slovenije daje soglasje k statu-
tu javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z dne 23. 2.
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1995 in njegovim redakcijskim popravkom z dne 6. 4. 1995,
dopolnitvam z dne 25. 5. 1995 ter dopolnitvi k 11. ~lenu z
dne 29. 6. 1995.

[t. 010-01/90-4/47
Ljubljana, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2657.

Na podlagi prvega odstavka 49. ~lena zakona o dr‘avni
statistiki (Uradni list RS, {t. 45/95), objavlja Statisti~ni urad

P O R O ^ I L O
o rasti cen ‘ivljenjskih potreb{~in in cen na drobno na

obmo~ju Republike Slovenije za september 1995

Cene ‘ivljenjskih potreb{~in so se septembra 1995 v
primerjavi z avgustom 1995 pove~ale za 1%, cene na drobno
pa za 1,3%.

[t. 052-07-57/95
Ljubljana, dne 29. septembra 1995.

Toma‘ Banovec l. r.
Direktor

Statisti~nega urada
Republike Slovenije

dolo~ena z uredbo o glavnih znamenjih prilo‘nostnih kovan-
cev ob 50-letnici zmage nad nacizmom in fa{izmom (Uradni
list RS, {t. 32/95). Kovanci bodo izro~eni v obtok po njihovi
nominalni vrednosti.

4
Vsi prilo‘nostni kovanci iz 1. in 3. to~ke tega sklepa so

zakonito pla~ilno sredstvo v vi{ini nominalne vrednosti, ki je
ozna~ena na njih.

5
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. GP-34
Ljubljana, dne 23. maja 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2659.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povra~ilih
sodnikom (Uradni list RS, {t. 68/94) je Sodni svet na 35. seji
dne 27. 9. 1995 na predlog Ministrstva za pravosodje dolo~il

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

Za mesec oktober 1995 zna{ajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih: SIT
– za 10 let delovne dobe 33.413,00
– za 20 let delovne dobe 50.120,00
– za 30 let delovne dobe 66.826,00
2. regres za prehrano med delom 10.377,00
3. dnevnice za slu‘beno potovanje v RS,

ki traja:
– 6 do 8 ur 1.806,00
– 8 do 12 ur 2.594,00
– nad 12 ur 5.189,00
4. povra~ilo stro{kov preno~evanja
– na podlagi ra~una za preno~evanje

v hotelih de luxe kategorije do 4.535,00
– brez ra~una 1.557,00
5. kilometrina 23,00
6. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo

in z dela, ~e ni mo‘nosti prevoza z
javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 11,50

7. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.679,00
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.830,00
8. solidarnostna pomo~ 66.826,00

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

2658.

Na podlagi tretjega odstavka 69. ~lena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I), 11. ~lena zakona o
prilo‘nostnih kovancih (Uradni list RS, {t. 7/93) in uredbe o
dolo~itvi dogodkov, ob katerih se v letu 1995 izdajajo prilo‘-
nostni kovanci (Uradni list RS, {t. 8/95) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o izro~itvi prilo‘nostnih kovancev v prodajo in obtok

1
Banka Slovenije bo 9. oktobra 1995 dala v prodajo

prilo‘nostne zlatnike in srebrnike, izdane ob 50-letnici zma-
ge nad nacizmom in fa{izmom, z znamenji, ki so dolo~ena z
uredbo o glavnih znamenjih prilo‘nostnih kovancev ob 50-
letnici zmage nad nacizmom in fa{izmom (Uradni list RS, {t.
32/95).

2
Prilo‘nostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo

prodajali po ceni, ki je ve~ja od njihove nominalne vrednosti.

3
Banka Slovenije bo 9. oktobra 1995 izro~ila v obtok

tudi prilo‘nostne kovance za 5 tolarjev, izdelane iz kovin, iz
katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, in z znamenji, ki so



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4619[t. 57 – 6. X. 1995

2660.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in

socialnega varstva Slovenije

1. ~len
Za 89. ~lenom kolektivne pogodbe za dejavnost zdrav-

stva in socialnega varstva Slovenije se doda nov 89.a ~len, ki
se glasi:

“Za stalno in neposredno delo z varovanci v javnih
socialnovarstvenih zavodih, ki zagotavljajo institucionalno
varstvo v posebnih socialnovarstvenih zavodih, socialnovar-
stvenih zavodih za usposabljanje in varstvenodelovnih cen-
trih, pripada delavcu dodatek k osnovni pla~i:

– za delo z osebami z la‘jo motnjo v du{evnem razvoju,
z motnjami vida, sluha, govora ter z motnjami v telesnem in
gibalnem razvoju v vi{ini 10%,

– za delo z osebami z zmerno motnjo v du{evnem in
telesnem razvoju v vi{ini 16%,

– za delo z osebami s te‘jo motnjo v du{evnem in tele-
snem razvoju v vi{ini 20%,

– za delo z osebami s te‘ko motnjo v du{evnem in
telesnem razvoju v vi{ini 25%.

Dodatek iz prej{njega odstavka delavcu pripada, ~e ni-
ma zaradi tega povi{anega koli~nika osnovne pla~e.

Javne socialnovarstvene zavode in delovna mesta, na
katerih se obra~unava dodatek iz prvega odstavka tega ~lena,
dolo~i minister, pristojen za socialno varstvo.”

2. ~len
Aneks za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 551-005/95
Ljubljana, dne 29. septembra 1995.

Podpisniki:

Sindikat zdravstva in Ministrstvo za zdravstvo
socialnega varstva Slovenije doc. dr. Bo‘idar Volj~ l. r.

dr. Igor Kodri~ l. r.

ZSSS, Republi{ki odbor Ministrstvo za delo, dru‘ino
sindikata zdravstva in in socialne zadeve
socialnega skrbstva Rina Klinar l. r.

Erih [abec l. r.

Zdravni{ka zbornica Slovenije
prim. dr. Kurt Kancler l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

^RNOMELJ

2661.

Na podlagi 43. ~lena zakona o urejanju prostora (Uradni
list SRS, {t. 18/84 in 15/89) in prvega odstavka 2. ~lena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdob-
ju (Uradni list RS, {t. 48/90) ter 19. ~lena statuta Ob~ine
^rnomelj (Uradni list RS, {t. 39/95) je Ob~inski svet ob~ine
^rnomelj na seji dne 21. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoro~nega plana Ob~ine ^rnomelj za obdobje

1986–2000 ter prostorskih sestavin dru‘benega plana
Ob~ine ̂ rnomelj za obdobje 1986–1990

1. ~len
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoro~nega plana Ob~ine ^rnomelj za obdobje
1986–2000 (Skup{~inski Dolenjski list, {t. 13/90) ter dru‘be-
nega plana Ob~ine ^rnomelj za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Skup{~inski Dolenjski list, {t. 2/87).

2. ~len
Spremembe in dopolnitve se nana{ajo na spremembo

namenske rabe za obmo~je {iritve proizvodnega programa
podjetja Danfoss Compressors d.o.o. ̂ rnomelj in za obmo~ja
gradnje objektov in ureditev za potrebe turisti~ne dejavnosti
ter nekaterih drugih objektov na zemlji{~ih 1. in 2. obmo~ja
kmetijskih zemlji{~.

I. DOLGORO^NI PLAN

3. ~len
Kartografski del dolgoro~nega plana se dopolni z vrisi:
– obmo~ja {iritve proizvodnega programa podjetja Dan-

foss Comressors d.o.o. ̂ rnomelj – 1. faza, na:
– karti 1 Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in ob-

mo~ij za poselitev,
– karti 15 Zasnova namenske rabe prostora ter
– karti 16 Ureditvena obmo~ja naselij;
– obmo~ij gradenj objektov in ureditev za potrebe turi-

sti~ne dejavnosti ter nekaterih drugih objektov na naslednjih
zemlji{~ih 1. obmo~ja kmetijskih zemlji{~ (nova stavbna zem-
lji{~a oziroma sekundarna raba kmetijskih zemlji{~):

del 2773/1, del 2773/2; 1574, 1575 del, 1576/1 del; 971
del, 966; 855, 857, 858, 861, 862, 863, 820/3, 814, 815, 816,
817 del, 807, 808, 809, 810; 974, 975, 976, 977, 978, 979,
982, 983, 984, 985, 986, 987, 988/1, 988/2; 628 del, 629/1
del; 594/2 del, 594/3 del, 594/1 del; 1026/2 del k.o. Griblje;

del 2009, 2010, pot 2738; 2065/1, 2065/2, 2068; 1842
del, 1818 del; 2057/1 del k.o. Krasinec;

2274/8 del, 2268 del; 2262/2 del, 2262/3 del k.o. Be-
denj;

548/1 del, 549/1 del; 255, 256, 37/5, 37/1 del; 37/1 del,
37/2 k.o. Vinica;

2090, 2091, 2092, 2093, 2097, 2098, 2099 del, 2101
del, 2100 del, 2102 del; 209, 2084 k.o. U~akovci;

280/2 del, 281/1 del, 275 del, 284/1 del, 284/2 del, 272/3,
272/1, 171/1 del, 270 del, 269/2 del, 169/1 del, 267 del, 266
del; 126, 123, 122, 121, 124, 120, 125 k.o. Stari trg ob Kolpi;

717 del, 714/1 del, 128/2, 128/1, 112/1 del, 113/1 del,
113/2 del, 114 del, 115/2 del, 116 del, 117 del, 118 del, 124/2
del, 124/1 del k.o. Sodevci;
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1138/4 del, 15, 136, 1137/2, 141/2 del, 1042 del, 1043
del, 1045/1 del, 1045/2 del, 1046/1 del, 1046/2 del; 1086/1,
1086/2, 1087, 1089, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1093/2, 1093/1,
1100, 1099, 1098, 88/1-5, 1098/2, 1097, 1096, 1094/2,
1094/1; 1090/2, 1091/1, 88/1-5 k.o. Radenci.

– obmo~ij za nova stavbna zemlji{~a na 2. obmo~ju
kmetijskih zemlji{~, prikazanih na kartografski dokumenta-
ciji prostorskih sestavin dolgoro~nega plana na kartah PKN v
merilu 1:5000 na listih; Ozalj 31, 32, 41 in 42; ^rnomelj 30,
40 in 50; Karlovac 2, 3, 11, 12 in 13; Vrbovsko 7, 8, 9, 15,16,
17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 36 in 37.

II. DRU@BENI PLAN

4. ~len
Prostorske sestavine dru‘benega plana Ob~ine ^rno-

melj za obdobje 1986–1990 (Skup{~inski Dolenjski list, {t.
2/87) se spremenijo in dopolnijo v naslednjih poglavjih:

Poglavje 2. NAMENSKA RABA POVR[IN, to~ka 2.6
Prostorski razvoj industrije se dopolni tako, da se na koncu
doda naslednje besedilo:

“Za potrebe industrijskega kompleksa Danfoss Com-
pressors d.o.o. ^rnomelj bomo v 1. fazi zagotovili dodatnih
6,48 ha povr{in za raz{iritev proizvodnega programa ob ob-
stoje~i lokaciji v ̂ ardaku”.

5. ~len
Poglavje 3. NA^INI UREJANJA PROSTORA se v

to~ki 3.1. Obmo~ja, za katera se izdelajo prostorski izvedbe-
ni na~rti, v tretjem odstavku dopolni z: Zazidalni na~rt Dan-
foss ̂ rnomelj – 1. faza.

V poglavju 3. NA^INI UREJANJA PROSTORA se
to~ki 4. Programske zasnove za prostorske izvedbene na~rte
doda naslednje besedilo:

B. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NA-
^RT DANFOSS ^RNOMELJ – 1. FAZA

1. OPREDELITEV OBMO^JA UREJANJA
Obmo~je zazidalnega na~rta vklju~uje zemlji{~a oziro-

ma dele zemlji{~ s parc. {t.: 1060/2, 1060/3, del 1058/4, del
1058/3, del 1058/2, 1059, 1060/2, 1060/4, 1060/1, del 1058/5,
del 1058/7, del 1058/22, del 1058/11, del 1058/12, 1068/2,
1066, 1194/24, 1126/2, 1061/11, 1058/9, 1061/1, 1058/17,
1061/6, 1061/5, 1058/8, 1061/7, 1061/3, 1061/4, 1061/2,
1062/4, 1062/2, 1063/4, 1063/1, 1063/5, del 1068/1, del 1069,
del 1070/1 in del 1075/1 vse k.o. ^rnomelj.

2. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V
PROSTORU IN ZASNOVA NAMENSKE RABE PROS-
TORA

Za proizvodnjo kompresorjev se ohranja sedanji objekt,
nanj pa se nave‘ejo nove pokrite proizvodne povr{ine. Loci-
rajo se na severozahodni del obmo~ja urejanja. Ob predvide-
ni trasi obvozne ceste se umestijo energetski in komunalni
objekti ter parkiri{~a, proti stanovanjski soseski ̂ ardak pa se
kmetijske povr{ine ohranijo s funkcijo zelenega pasu z inten-
zivno zazelenitvijo. Sedanja parkiri{~a in uvozi v kompleks
se ohranijo. Glavni dostop v obmo~je se ohrani, predvidi se
dodatni uvoz za tovorni promet z obvozne ceste.

Obmo~je se glede na namensko rabo deli na povr{ine:

– obmo~je proizvodnih objektov:
obstoje~e 12.529 m²
novo  20.650 m²

– zelene povr{ine  21.059 m²
– energetska in komunalna infrastruktura  2.150 m²
– manipulativne povr{ine in ceste 8.380 m²
Skupaj:  64.768 m²

2.1. Obmo~je proizvodnih objektov
Obstoje~e obmo~je proizvodnega kompleksa Danfoss

se ohrani. Dovoljene so zgostitve pozidave in posodobitve
tehnolo{kih procesov. Sprememba oziroma dopolnitev de-
javnosti je dovoljena ob pogoju, da emisije v okolje ne prese-
‘ejo z zakonom dolo~enih mejnih koli~in.

Severno od obstoje~ega se {irijo nove proizvodne povr-
{ine. Prostor se izrabi za postavitev objektov ter potrebno
manipulacijo.

2.2. Obmo~je uprave in spremljajo~ih dejavnosti
Nove pokrite povr{ine za upravo in spremljajo~e dejav-

nosti se predvidijo v 2. fazi, v sklopu ureditvenega na~rta
Belt ̂ rnomelj.

2.3. Zelene povr{ine in robno obmo~je kompleksa
Na sti~nem obmo~ju kompleksa se ohranijo kmetijska

zemlji{~a, ki se delno zasadijo z visokoraslim drevjem.
Poseg na te povr{ine se izjemoma dovoli, ~e se v fazi

priprave zazidalnega na~rta ne ugotovi racionalnej{e izrabe
prostora za sam objekt in potrebne manipulativne povr{ine
(po‘arne ceste in podobno).

3. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMRE@IJ
3.1. Promet in manipulativne povr{ine
Obstoje~i in glavni vhod v obmo~je se ohrani. Glavni

vhod za tovornjake se uredi na zahodu, z obvozne ceste.
Za potrebe kompleksa se uporabijo obstoje~a parkiri{~a

100 vozil, nova pa se zagotovijo v obmo~ju ureditvenega
na~rta Belt ̂ rnomelj

Med objekti naj se uredijo potrebne manipulativne po-
vr{ine, ki se asfaltirajo.

3.2. Komunalna infrastruktura
– Vodovod:
Vodovod se priklju~i na obstoje~e javno vodovodno

omre‘je, ki se rekonstruira.
Po‘arna voda je glede na predvideno po‘arno obremeni-

tev predvidena na 12 l/s. Skupaj je poraba vode brez upo{te-
vanja tehnolo{ke vode na 13,74 l/s. Poraba tehnolo{ke vode
je ocenjena na 3 l/s. Skupaj je predvidena poraba vode na
17 l/s.

– Kanalizacija:
Vse fekalne in meteorne vode se vodijo v obstoje~o

industrijsko (interno) ~istilno napravo, ki zagotavlja biolo{ko
~i{~enje vode pred iztokom v reko Dobli~ico.

3.3. Energetsko omre‘je
Obstoje~i 20 kV daljnovod se prestavi v novo kabelsko

kanalizacijo. Od RTP se po kabelski kanalizaciji izvede na-
pajanje energetskega bloka Danfoss. Potrebna kon~na pri-
klju~na mo~ objektov je 5.000 kW.

3.4. Zveze
Za potrebe tovarni{kega kompleksa se predvidi raz{iri-

tev obstoje~ih telefonskih linij.
4. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANI-

STI^NO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Prostor v urbanisti~no-oblikovnem smislu dolo~ata ob-

stoje~a arhitektura industrijskih kompleksov Danfoss in Belt
ter stanovanjska pozidava na severu.

4.1. Urbanisti~no oblikovanje
Ohrani se sedanja proizvodna hala ob cesti, uvoz z

vratarnico in parkirne povr{ine. V nadaljevanju parcele se
razporedijo novi proizvodni objekt, energetski objekt tako,
da se proti naselju ohrani vsaj 50-metrski zeleni pas kot
vizualna in zvo~na bariera. ̂ imbolj funkcionalno se izrabijo
razpolo‘ljive povr{ine (ob upo{tevanju zahtev proizvodnje).
Temu se prilagodijo tudi potrebne manipulativne povr{ine,
dovozi in parkiri{~a.
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Z obmo~jem novih proizvodnih povr{in se uskladi po-
tek obvozne ceste ̂ rnomlja.

4.2. Krajinsko oblikovanje
Postavitev objektov naj (kolikor je to mogo~e zaradi zah-

tev proizvodnje) upo{teva terenske zna~ilnosti in se jim prilaga-
ja. Vseki in drugi grobi posegi v teren se naj v ~imve~ji meri
omilijo z ustreznimi nakloni bre‘in, njihovo utrditvijo in zazele-
nitvijo. Sti~no obmo~je s stanovanjskim naseljem se ozeleni z
gosto drevesno vegetacijo v kombinaciji z leseno ograjo.

4.3. Oblikovanje objektov
Oblikovanje nove proizvodne hale naj bo usklajeno z

zna~ilnostmi objekta obstoje~e proizvodnje. Fasade objektov
naj bodo rastrirane barvno in tudi reliefno. S tem se pri
oblikovanju fasad objektov izrednih volumnov dose‘e vsaj
delno prilagoditev na bolj drobno merilo narave in okolice.

Novi proizvodni objekt ne sme presegati vi{ine sedanje-
ga objekta.

5. USMERITVE ZA IZBOLJ[ANJE BIVALNEGA IN
DELOVNEGA OKOLJA

Varstvo pred hrupom
Sedanja proizvodnja ne povzro~a hrupa, ki bi presegal z

uredbo o hrupu v naravnem in ‘ivljenskem okolju (Uradni
list RS, {t. 45/95) dolo~enih mejnih vrednosti ravni hrupa za
III. obmo~je. Nova proizvodnja v sti~nem obmo~ju s stano-
vanjskim predelom ne sme presegati mejnih vrednosti ravni
hrupa, ki so dolo~ene za stanovanjske soseske (II. obmo~je).
Vse vire hrupa je potrebno odpravljati z dodatnimi protihrup-
nimi ukrepi na izvoru.

Varstvo zraka
Emisije v zrak ne smejo presegati mejnih koli~in snovi,

ki jih je dovoljeno spu{~ati v zrak skladno z uredbo o mejnih,
opozorilnih in kriti~nih imisijskih vrednosti snovi v zraku
(Uradni list RS, {t. 73/94).

Iz kurilnih naprav se ne sme izpu{~ati ve~ snovi v zrak,
kot je to dovoljeno z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, {t. 73/94).

Pri lakirnici in postavitvi njene tehnologije se upo{teva-
jo dolo~ila uredbe o emisiji snovi v zrak iz lakirnic (Uradni
list RS, {t. 73/94).

Varstvo voda
V vodotok Dobli~ico je dovoljeno spu{~ati le meteorne

in pre~i{~ene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko
dolo~enih mejah.

Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v posebnih zabojnikih

znotraj obmo~ja urejanja in odva‘ajo na komunalno deponi-
jo. Odpadke, ki imajo zna~aj odpadnih surovin, je potrebno
zbirati lo~eno in jih odva‘ati v nadaljnjo predelavo. ^e bodo
pri proizvodnem procesu nastajali posebni odpadki, je po-
trebno predhodno dolo~iti njihovo kon~no dispozicijo.

6. OGRO@ENOST ZARADI NARAVNIH NESRE^
IN VOJNE

Pri na~rtovanju novih objektov je potrebno upo{tevati
dolo~ila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih ob-
jektov v potresnih obmo~jih (Uradni list SRS, {t. 18/63) za
obmo~je seizmi~ne intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli
- Cancan - Seiberg.

Zakloni{~, zaklonilnikov ali drugih za{~itnih objektov
za za{~ito pred posledicami naravnih in drugih nesre~ ter
pred vojnimi dejstvovanji glede na dolo~be zakona o obram-
bi in za{~iti (Uradni list RS, {t. 15/91) ni potrebno predvideti.

7. ETAPNOST REALIZACIJE POSEGOV V PRO-
STOR

Realizacija zazidalnega na~rta bo potekala v dveh fa-
zah, in sicer:

– 1. faza: gradnja objekta za proizvodnjo ter spremljajo-
~e infrastrukture,

– 2. faza: ureditev priklju~ka na obvozno cesto ter do-
gradnja manjkajo~e infrastrukture (kabliranje daljnovoda, do-
gradnja energetske infrastrukture)

Izgradnja upravnega objekta ter spremljajo~ih servisnih
objektov se izvede v zadnji fazi, po predvidenem ureditve-
nem na~rtu Belt ̂ rnomelj.

8. POSEGI NA 1. OBMO^JE KMETIJSKIH ZEM-
LJI[^

Za realizacijo programa izgradnje objektov po tej pro-
gramski zasnovi bo potrebno pose~i na kmetijska zemlji{~a
na severozahodnem delu kompleksa, ki so opredeljena kot 1.
obmo~je kmetijskih zemlji{~ v skupni povr{ini 2,60 ha. V
naravi je del teh zemlji{~ v pribli‘ni izmeri 0,34 ha ‘e funk-
cionalno zemlji{~e tovarne.

[iritev objekta je predvidena na 1,04 ha povr{in, ki
pomenijo funkcionalno zemlji{~e novega proizvodnega ob-
jekta. Zemlji{~a v povr{ini 1,22 ha se ohranijo kot kmetijske
povr{ine in se delno zasadijo z visokoraslo vegetacijo.

[iritev industrijskega kompleksa je predvidena med ‘e
urbaniziranim predelom mesta, industrijskim obmo~jem Bel-
ta ter planirano obvozno cesto ^rnomlja. S tem posegom se
zaklju~uje meja med odprtimi kmetijskimi povr{inami ter
urbano strukturo mesta.

Investitor mora za izgubljena kmetijska zemlji{~a 1.
obmo~ja zagotoviti usposodobitev drugih zemlji{~ za kmetij-
sko proizvodno vsaj v enakem obsegu in pla~ati od{kodnino
za spremembo namembnosti zemlji{~a, za zemlji{~a kmetij
pa zagotoviti nadomestne kmetijske povr{ine.

6. ~len
Grafi~ni prikaz programske zasnove je na strani 4622.

7. ~len
Opredelijo se nova stavbna zemlji{~a na 1. obmo~ju

kmetijskih zemlji{~ oziroma sekundarna raba teh zemlji{~ za
naslednje posamezne vrste dejavnosti:

– dopolnilna dejavnost kmetije – stavbno zemlji{~e:
1574, 1575 del, 1576/1 del k.o. Griblje;

– dopolnilna dejavnost kmetije – sekundarna raba kme-
tijskih zemlji{~: 971 del, 966 k.o. Griblje;

– kopali{~a in kampi – stavbna zemlji{~a: del 2773/1, del
2773/2; 855, 857, 858, 861, 862, 863, 820/3, 814, 815, 816,
817 del, 807, 808, 809, 810 k.o. Griblje; 37/1 del, 37/2 k.o.
Vinica; 280/2 del, 281/1 del, 275 del, 284/1 del, 284/2 del,
272/3, 272/1, 171/1 del, 270 del, 269/2 del, 169/1 del, 267 del,
266 del k.o. Stari trg ob Kolpi; 1086/1, 1086/2, 1087, 1089,
1090/1, 1091/1, 1091/2, 1093/2, 1093/1, 1100, 1099, 1098,
88/1-5, 1098/2, 1097, 1096, 1094/2, 1094/1 k.o. Radenci;

– kampi – sekundarna raba kmetijskih zemlji{~ (sadov-
njaki): 974, 975, 976, 977, 978, 979, 982, 983, 984, 985, 986,
987, 988/1, 988/2 k.o. Griblje; 126, 123, 122, 121, 124, 120,
125 k.o. Stari trg ob Kolpi;

– {iritev pokopali{~ – stavbna zemlji{~a: 1026/2 del k.o.
Griblje; 548/1 del, 549/1 del k.o. Vinica;

– mejni prehodi – stavbna zemlji{~a: 2090, 2091, 2092,
2093, 2097, 2098, 2099 del, 2101 del, 2100 del, 2102 del k.o.
U~akovci; 717 del, 714/1 del, 128/2, 128/1, 112/1 del, 113/1
del, 113/2 del, 114 del, 115/2 del, 116 del, 117 del, 118 del,
124/2 del, 124/1 del k.o. Sodevci;

– ostala stavbna zemlji{~a: 2065/1, 2065/2, 2068 k.o.
Krasinec;

– vris obstoje~ega stanja (reambulacije): del 2009, 2010,
pot 2738; 1842 del, 1818 del; 2057/1 del k.o. Krasinec,
2274/8 del, 2268 del; 2262/2 del, 2262/3 del k.o. Bedenj, 628
del, 629/1 del; 594/2 del, 594/3 del, 594/1 del k.o. Griblje,
209, 2084 k.o. U~akovci, 255, 256, 37/5, 37/1 del k.o. Vini-
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ca, 1138/4 del, 15, 136, 1137/2, 141/2 del, 1042 del, 1043
del, 1045/1 del, 1045/2 del, 1046/1 del, 1046/2 del; 1090/2,
1091/1, 88/1-5 k.o. Radenci.

8. ~len
Opredelijo se nova stavbna zemlji{~a na 2. obmo~ju

kmetijskih zemlji{~, ki so prikazania na kartografski doku-
mentaciji prostorskih sestavin dru‘benega plana na kartah-
PKN v merilu 1:5000 na listih; Ozalj 31, 32, 41 in 42;
^rnomelj 30, 40 in 50; Karlovac 2, 3, 11, 12 in 13; Vrbovsko
7, 8, 9, 15,16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 36 in 37.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 352-7/95
^rnomelj, dne 21. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek l. r.
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2662.

Na podlagi 19. in 55. ~lena statuta Ob~ine ^rnomelj
(Uradni list RS, {t. 39/95) je Ob~inski svet ob~ine ^rnomelj
na seji dne 21. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o za~asni

organizaciji in podro~jih dela ob~inske uprave Ob~ine
^rnomelj

1. ~len
V nazivu odloka o za~asni organizaciji in podro~jih dela

ob~inske uprave Ob~ine ^rnomelj (Uradni list RS, {t. 8/95)
se ~rta beseda “za~asni” tako, da naziv odloka na novo glasi:
“Odlok o organizaciji in podro~jih dela ob~inske uprave Ob-
~ine ̂ rnomelj”.

2. ~len
10. ~len navedenega odloka se spremeni in dopolni

tako, da na novo glasi:
“Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo: tajnik in

delavci ob~inske uprave, vi{ji upravni, upravni in strokovno
tehni~ni delavci.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

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

3. ~len
13. ~len navedenega odloka se spremeni in dopolni

tako, da na novo glasi:
“Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

`upan.”

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 014-010/95
^rnomelj, dne 21. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

P R A V I L N I K
o razmerjih pla~ in nagrajevanju funkcionarjev Ob~ine

^rnomelj

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ijo pla~a in nadomestila pla~

ter drugi prejemki funkcionarjev, ki jih na funkcijo voli in
imenuje Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj (v nadaljevanju: funk-
cionarji).

2. ~len
Pla~a funkcionarjev je sestavljena iz osnovne pla~e,

dela pla~e za delovne izku{nje in dodatka za delovno uspe-
{nost.

Osnovna pla~a se dolo~i na podlagi osnove za obra~un
pla~e in koli~nikov dolo~enih v skladu z zakonom in tem
pravilnikom.

3. ~len
Osnova za obra~un pla~e je izhodi{~na pla~a za prvi

tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negos-
podarske dejavnosti.

4. ~len
Koli~niki za dolo~itev osnovne pla~e poklicnim funk-

cionarjem so:
– ‘upan 7,50
– tajnik 5,90
in nepoklicnih funkcionarjev:
– predsednik ob~inskega sveta 7
– pod‘upan 6,5
– podpredsednik ob~inskega sveta 5
– predsednik stalnih odborov (ustanov. s statutom) 4,5
– predsednik drugih delovnih teles 4
– ~lani ob~inskega sveta 3,5

5. ~len
Osnovni koli~nik za dolo~itev pla~e se poklicnim (stal-

no zaposlenim) funkcionarjem pove~a za dodatek na delovne
izku{nje.

Delovne izku{nje se vrednotijo tako, da se pla~a funk-
cionarja v mese~nem znesku pove~a za 0,5% za vsako za~eto
leto delovne dobe, vendar najve~ do 20%.

6. ~len
Osnovni koli~nik z dodatkom za delovne izku{nje se

lahko vsak mesec pove~a za odstotek ovrednotene delovne
uspe{nosti.

7. ~len
Kriteriji za dolo~anje delovne uspe{nosti poklicnim

funkcionarjem in njihovo ovrednotenje:
a) Zahtevnej{a strokovnost od predvidene, potrebna za

opravljanje nalog – do 10% osnovne pla~e
b) Vpliv in prispevek organizacijskih, vodstvenih in

drugih sposobnosti k uspe{nosti dela:
– pravo~asnost do 5% osnovne pla~e
– natan~nost do 5% osnovne pla~e
– samostojnost do 5% osnovne pla~e
– ustvarjalnost do 5% osnovne pla~e
– doseganje rezultatov do 5% osnovne pla~e
c) Delovna obremenjenost
(nadurno in popoldansko delo) – do 20% osnovne pla~e.
Ovrednoteni kriteriji se se{tevajo.

2663.

Na podlagi 100.b ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni  list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US, 45/94 –
odlo~ba US in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter skladno
z za~asnim sklepom pristojne Komisije DZ o razvrstitvi ob-
~in v skupine in dolo~itvi koli~nika za najvi{jo vrednostno
funkcijo v posamezni skupini ({t. 020-02/89-2 z dne 6. 4.
1995), upo{tevajo~ 3. ~len zakona o funkcionarjih v dr‘avnih
organih (Uradni  list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/
93), dolo~be zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr-
‘avnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
{t. 18/94) ter 19. ~lena statuta Ob~ine ^rnomelj je Ob~inski
svet ob~ine ^rnomelj na seji dne 21. 9. 1995 sprejel
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Vi{ina dela pla~e za delovno uspe{nost zna{a najve~ do
50%.

8. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

dolo~i vi{ino dela pla~e za delovno uspe{nost za ‘upana, za
tajnika na predlog ‘upana, najmanj enkrat letno.

9. ~len
Funkcionarju, ki opravlja funkcijo nepoklicno in v ~asu

rednega delovnega razmerja, se za opravljanje funkcije priz-
na del pla~e, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela za
katerega funkcionar ni prejel pla~e iz delovnega razmerja.
Nadomestila se izpla~ujejo, kjer je funkcionar v delovnem
razmerju, refundacijo teh sredstev pa izvr{i prora~un.

Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z oseb-
nim delom ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslu‘-
ka. Za izra~un se upo{teva osnova od katere funkcionar pla-
~uje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

10. ~len
Funkcionarju, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno in

izven svojega rednega delovnega ~asa, se mu prizna nagrada,
ki glede na obseg opravljenega dela zna{a najve~ do 33%
pla~e po osnovi, dolo~eni v 2. ~lenu drugega odstavka in 4.
~lenu, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje
funkcije za poln delovni ~as.

Pravica do povra~ila stro{kov, kjer ima funkcionar za
udele‘bo na seji sveta oziroma delovnega telesa izklju~uje
pravico do nagrade za to delo po prvem odstavku tega ~lena.

Predsedniku sveta pripada nagrada v fiksnem znesku v
vi{ini 18 %, glede na obseg in uspe{nost opravljenega dela pa
tudi v variabilnem delu do vi{ine 15%.

Za ostale nepoklicne funkcionarje iz 4. ~lena, se denar-
na nagrada dolo~i trimese~no, polletno ali ob koncu koledar-
skega leta, upo{tevajo~ obseg dela in uspe{nost dela funkcio-
narja.

Vi{ino nadomestila variabilnega dela nagrade, ki jo naj
bi prejel funkcionar, dolo~i komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja potem, ko na osnovi poro~ila funkcio-
narja o obsegu in uspe{nosti opravljenega dela presodi vred-
nost tega dela.

11. ~len
Drugi ~lani delovnih teles prejemajo za svoje delo v teh

telesih dnevnico, imajo pa tudi pravico do povra~ila stro{-
kov, kot to dolo~i ob~inski svet s posebnim sklepom.

12. ~len
Sredstva za izpla~ilo po navedenem pravilniku se zago-

tovijo vsakoletno v ob~inskem prora~unu.

13. ~len
Ta pravilnik se uporablja od dneva sprejema.

[t. 012-003/95
^rnomelj, dne 21. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

KR[KO

2664.

Na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in RS, {t. 26/90 in 18/93) in 33. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 28/93, 57/94, 14/95) je ‘upan
Ob~ine Kr{ko sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutkov:
– zazidalnega na~rta stanovanjska gradnja v Leskovcu

ob delu ulice Anke Salmi~;
– zazidalnega na~rta poslovno-stanovanjska gradnja v

Leskovcu – na Gmajni in
– zazidalnega na~rta va{kega jedra Zdole.

I
Javno se razgrnejo osnutki:
– zazidalni na~rt stanovanjske gradnje v Leskovcu ob

delu ulice Anke Salmi~;
– zazidalni na~rt poslovno stanovanjske gradnje v Le-

skovcu – na Gmajni in
– zazidalni na~rt va{kega jedra Zdole.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddel-

ka za urejanje prostora, varstvo okolja in premo‘enjsko prav-
ne zadeve Ob~ine Kr{ko, Cesta kr{kih ‘rtev 14 in v prostorih
Krajevne skupnosti Leskovec in Zdole.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

III
V ~asu javne razgrnitve lahko k dokumentom podajo

svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in ob~ani,
podjetja ter druge organizacije in skupnosti in le-te posredu-
jejo Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premo-
‘enjsko pravne zadeve Ob~ine Kr{ko.

IV
V ~asu javne razgrnitve bo organizirana javna razprava

navedenih osnutkov.

V
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 352-10/95-1
[t. 352-11/95-1
[t. 352-12/95-1
Kr{ko, dne 23. septembra 1995.

@upan
Ob~ine Kr{ko

Danilo Siter l. r.

KUZMA

2665.

Na podlagi 30. in 31. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS, {t. 45/94 -
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odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) in 45.
~lena statuta Ob~ine Kuzma (Uradni list RS, {t. 53/95) je
Ob~inski svet ob~ine Kuzma na seji dne 22. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o delovnem podro~ju, sestavi in nalogah delovnih teles

Ob~inskega sveta ob~ine Kuzma

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi oziroma ima svoja delov-

na telesa. Delovna telesa so odbori in komisije ob~inskega
sveta (v nadaljevanju: delovna telesa). Delovna telesa so
stalna in ob~asna. Ustanovijo se s tem odlokom ali s poseb-
nim sklepom.

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 ob~inskega sveta.

2. ~len
Predsednika in ~lane delovnih teles imenuje ob~inski

svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja izmed ~lanov sveta in ob~anov. ̂ e je kandidatov
ve~ se o njih glasuje.

3. ~len
Delovno telo {teje najmanj tri ~lane in najve~ deset

~lanov. Imenovanje ~lanov delovnih teles traja 4 leta.
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo

delo, daje pobude za obravnavanje zadev, sodeluje s funkcio-
narji ob~inskega sveta in skrbi za izvajanje sprejetih dogovo-
rov in sklepov.

4. ~len
Delovno telo dela na sejah. Seje sklicuje predsednik na

lastno pobudo in na pobudo ~lanov delovnega telesa. Pred-
sednik je dol‘an sklicati sejo tudi na zahtevo predsednika
ob~inskega sveta, ~e to predlaga tretjina ~lanov delovnega
telesa ali na predlog ‘upana. Delovno telo sprejema odlo~itve
z ve~ino glasov svojih ~lanov.

II. DELOVNA TELESA

A) Odbori

5. ~len
1. Odbor za komunalo, urbanizem in urejanje prostora

ima predsednika in pet ~lanov in obravnava problematiko, ki
se nana{a na:

– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo;
– prostorsko planiranje, urbanisti~no na~rtovanje in dru-

ge posege v prostor;
– varstvo in urejanje voda;
– varstvo okolja in ekologijo;
– javno snago in ~i{~enje javnih povr{in;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

 6. ~len
2. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo, dom in dru‘ino

ter romsko problematiko ima predsednico in sedem ~lanov in
obravnava problematiko, ki se nana{a na:

– zdravstveno dejavnost in zdravstveno varstvo;
– socialno varstvo;
– obravnavo in nadzor dodeljevanja socialnih pomo~i;
– polo‘aj, pravice, varstvo, vzgojo in izobra‘evanje pri-

padnikov romske skupnosti;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

7. ~len
3. Odbor za prora~un in finance ima predsednika in dva

~lana in obravnava problematiko, ki se nana{a na:
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una;
– dav~no politiko v ob~ini;
– gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

8. ~len
4. Odbor za kmetijstvo in prehrano ima predsednika in

tri ~lane in obravnava problematiko, ki se nana{a na:
– kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, veterinarstvo, lov-

stvo in ribi{tvo;
– varstvo kmetijskih in gozdnih povr{in;
– celostni razvoj pode‘elja;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

9. ~len
5. Odbor za osnovno {olstvo, pred{olsko varstvo, {port

in kulturo ima predsednika in sedem ~lanov in obravnava
problematiko, ki se nana{a na:

– otro{ko varstvo in varstvo pred{olskih otrok;
– vzgojo in izobra‘evanje;
– kulturno dejavnost;
– {portno dejavnost;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

10. ~len
6. Odbor za gospodarstvo ima predsednika in dva ~lana

in obravnava problematiko, ki se nana{a na:
– gospodarski razvoj ob~ine;
– razvoj podjetni{tva in drobnega gospodarstva;
– razvoj turizma;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

11. ~len
7. Odbor za za{~ito in re{evanje ima predsednika in pet

~lanov in obravnava problematiko, ki se nana{a na:
– podro~je civilne za{~ite in re{evanja;
– podro~je po‘arne varnosti;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

12. ~len
8. Nadzorni odbor ima predsednico in dva ~lana in

obravnava problematiko, ki se nana{a na:
– nadzor na tokom sredstev v ob~inski prora~un;
– nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem ob~ine;
– smotrnost in namembnost porabe sredstev ob~inskega

prora~una;
– finan~no poslovanje porabnikov prora~unskih sred-

stev;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

B) Komisije

13. ~len
9. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja ima predsednika in dva ~lana in obravnava problematiko,
ki se nana{a na:
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– zbiranje kandidatur za predsednika in podpredsednika
ob~inskega sveta;

– zbiranje kandidatur za ~lane delovnih teles ob~inske-
ga sveta;

– opravljanje drugih nalog, ki se nana{ajo na kadrovske
zadeve;

– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

14. ~len
10. Volilna komisija ima predsednika in dva ~lana.
Naloge: Volilna komisija opravlja naloge dolo~ene z

zakonom in izvaja volitve v ob~ini Kuzma v skladu in okviru
pristojnosti dolo~ene z zakonom in s statutom ob~ine.

15. ~len
11. Komisija za statut in pravna vpra{anja ima predsed-

nika in dva ~lana in obravnava problematiko, ki se nana{a na:
– pripravo predloga statuta in poslovnika ter priprava

sprememb in dopolnitev statuta in poslovnika;
– razlago statutov, poslovnikov in odlokov ob~inskega

sveta;
– opravljanje drugih zadev, dolo~enih z zakonom, statu-

tom in poslovnikom.
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli ob~inski svet.

16. ~len
12. Komisijo za vloge in prito‘be sestavljajo vsi ~lani

ob~inskega sveta in obravnavajo problematiko, ki se nana{a na:
– obravnavanje vlog in prito‘b ob~anov, ki se nana{ajo

na posamezne zadeve;
– posredovanje pobud in predlogov za re{itve;
– sprejemanje drugih ukrepov v zvezi z vlogami in pri-

to‘bami.

III. KON^NI DOLO^BI

17. ~len
Z dnem ko za~ne veljati ta odlok, prenehajo veljati:
– odlok o sestavi, pristojnosti in nalogah komisije za

kadrovska in administrativna vpra{anja, volitve in imenovanja
Skup{~ine ob~ine Murska Sobota (Uradne objave, {t. 19/82),

– odlok o ustanovitvi in pristojnosti komisije za statu-
tarna in pravna vpra{anja (Uradne objave, {t. 4/75),

– odlok o pristojnostih in nalogah komisije za pro{nje in
prito‘be (Uradne objave, {t. 18/74).

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

nem listu RS.

[t. 223/95-1
Kuzma, dne 22. septembra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

skladu s 3. in 7. ~lenom zakona o gospodarskih javnih slu‘-
bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 1. ~lena zakona o dimnikarski
slu‘bi (Uradni list SRS, {t. 16/74 in Uradni list RS, {t. 14/90)
ter 96. ~lena statuta Ob~ine Lo{ki Potok (Uradni list RS, {t.
32/95) je Ob~inski svet ob~ine Lo{ki Potok dne 14. 9. 1995
sprejel

O D L O K
o na~inu opravljanja dimnikarskih storitev na obmo~ju

Ob~ine Lo{ki Potok

1. ~len
S tem odlokom se na obmo~ju Ob~ine Lo{ki Potok, ki

obsega naselja: ^rni Potok pri Dragi, Draga, Gla‘uta, Hrib -
Lo{ki Potok, Lazec, Mali Log, Novi Kot, Podplanina, Pod-
preska, Pungert, Retje, Srednja vas pri Dragi, Srednja vas -
Lo{ki Potok, Stari Kot, [egova vas, Trava, Travnik dolo~i
na~in opravljanja dimnikarskih storitev. Dolo~ijo se pogoji
in na~in oddaje te javne slu‘be v izvajanje, pravice in obvez-
nosti uporabnikov storitev, viri financiranja ter nadzor nad
izvajanjem te slu‘be.

2. ~len
Opravljanje dimnikarskih storitev je obvezna javna gos-

podarska slu‘ba, ki obsega: ~i{~enje, pregledovanje kurilnih
naprav, dimnih vodov in prezra~evalnih naprav, meritve emi-
sije kuri{~ ter vodenje ustreznih evidenc. Pri opravljanju
dejavnosti se upo{tevajo zakon ter drugi predpisi, ki urejajo
na~in opravljanja te dejavnosti.

3. ~len
Kurilne naprave na trda goriva, dimniki v gostinskih

obratih, pekarnah in podobnih obratih, ki te naprave stalno
uporabljajo se ~istijo najmanj na 14 dni.

Naprave iz prej{njega odstavka v zasebnih gospodinj-
stvih se ~istijo najmanj vsaka dva meseca v kurilni sezoni.

Dimnikar je dol‘an od 1. 6. do 30. 9. opraviti strokovni
pregled kurilnih naprav dimnikov in prezra~evalnih naprav v
objektih.

4. ~len
Kurilne naprave na teko~a goriva, dimniki v gostinskih

obratih, pekarnah in podobnih obratih, ki te naprave stalno
uporabljajo, se ~istijo najmanj vsaka dva meseca.

Naprave iz prej{njega odstavka v zasebnih gospodinj-
stvih se ~istijo najmanj enkrat letno.

5. ~len
Dimniki in kurilne naprave upravnih stavb in {ol, ki se

uporabljajo samo za ogrevanje prostorov se ~istijo pri upora-
bi trdih goriv enkrat mese~no, pri uporabi teko~ih goriv pa
najmanj enkrat v kurilni sezoni.

6. ~len
Se‘iganje saj v dimnikih se opravlja, ko dimnikar ali

pristojna po‘arna in{pekcija ugotovi, da je to potrebno.
Pri samem se‘iganju saj mora dimnikar poskrbeti za

primerno protipo‘arno za{~ito.

7. ~len
Dimnikar mora opravljati dimnikarsko storitev vestno,

strokovno in z vso obzirnostjo do uporabnika kurilne ali
prezra~evalne naprave.

Uporabniku mora dimnikar pravo~asno sporo~iti dan
pregleda oziroma ~i{~enja.

LO[KI POTOK

2666.

Na podlagi 4. in 17. ~lena odloka o gospodarskih javnih
slu‘bah v ob~ini Lo{ki Potok (Uradni list RS, {t. 47/95) v
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8. ~len
Pri opravljanju svojega dela ima dimnikar pravico vsto-

pa v vse prostore, kjer je kurilna naprava, dimni vodi oziroma
prezra~evalna naprava. Uporabniki morajo dimnikarju omo-
go~iti prost dostop do njih.

9. ~len
Dimnikar mora voditi ustrezno evidenco kurilnih na-

prav, dimnikov in prezra~evalnih naprav. Evidenco in njeno
spremljanje oziroma a‘uriranje mora voditi v skladu z veljav-
no zakonodajo oziroma pravilniki.

10. ~len
Gospodarska javna slu‘ba opravljanje dimnikarskih sto-

ritev se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega
odloka, koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.

Praviloma se za obmo~je celotne Ob~ine Lo{ki Potok
podeli le ena koncesija.

11. ~len
Temeljni elementi koncesijskega akta so naslednji:
– koncesionar ne izvaja javnih pooblastil,
– za izvajanje dejavnosti iz 2. ~lena tega odloka se

podeljuje monopol,
– koncesija se podeli za dobo 8 let,
– koncedent za izvananje koncesije ne pla~uje, prav

tako koncesionar koncedentu ne pla~uje koncesije,
– koncedent ne prevzema kakr{nihkoli javnih dobrin.

12. ~len
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati na-

slednje minimalne pogoje:
– da je registriran za opravljanje v tem odloku navedene

dejavnosti,
– da ima ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno {tevilo

zaposlenih z ustrezno izobrazbo za opravljanje dejavnosti in
ima ustrezno opremo,

– ustrezne reference.

13. ~len
Koncesijo za opravljanje dimnikarskih storitev na ob-

mo~ju Ob~ine Lo{ki Potok se podeli na podlagi javnega
razpisa.

Prva koncesija se za dobo iz 11. ~lena tega odloka
podeli dimnikarju, ki to dejavnost ‘e do sedaj opravlja na
obmo~ju Krajevne skupnosti Lo{ki Potok.

14. ~len
Uporabniki storitev gospodarske javne slu‘be iz 2. ~le-

na tega odloka imajo poleg drugih {e naslednje pravice in
obveznosti:

– pravico uporabe storitev gospodarske javne slu‘be pod
pogoji, dolo~enimi z zakonom, tem odlokom in drugimi pred-
pisi,

– pravico do prito‘be na pristojni organ, ~e so kr{ene
njihove pravice (in{pekcijske slu‘be, ob~inska uprava, ob-
~inski svet),

– obveznost uporabe storitev koncesionara v skladu z
dolo~bami tega odloka,

– obveznost pla~ila storitev.

15. ~len
Opravljanje dimnikarskih storitev se financira iz pla~ila

storitve, ki jo pla~ajo neposredni koristniki.
Cenik storitev, ki mora vsebovati ceno storitve ali ceno

pregleda naprave mora koncesionar predlo‘iti pri vsaki spre-

membi Ob~ini Lo{ki Potok. Soglasje k predlo‘eni ceni da
pristojni ob~inski organ, oziroma drug organ, ki je po zakonu
pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih slu‘b.

16. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

dr‘avna in{pekcija in pristojni organ Ob~ine Lo{ki Potok.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01-223-3/95
Lo{ki Potok, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lo{ki Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

2667.

Na podlagi 105. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list RS, {t. 17/86) in 18. ~lena statuta Ob~ine Lo{ki
Potok (Uradni list RS, {t. 32/95) je ob~inski svet na  seji dne
20. 4. 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemlji{~ na

agromelioracijskem kompleksu Retje

1. ~len
S tem odlokom se na predlog Kmetijske svetovalne slu‘-

be Ribnica uvede postopek za ureditev kmetijskih zemlji{~ na
agromelioracijskem kompleksu Retje, ki obsega urejanje kme-
tijskih zemlji{~ na obmo~ju katastrske Ob~ine Retje.

2. ~len
Pri izdelavi projekta za izvedbo je upo{tevati naslednje:
– da so s planom ob~ine Ribnica (kateri je pripadalo

sedanje obmo~je Ob~ine Lo{ki Potok) zemlji{~a v agrome-
lioracijskem kompleksu Retje opredeljena za trajno kmetij-
sko proizvodnjo,

– da je obseg potrebne ureditve ekonomsko upravi~en,
– da z ureditvijo zemlji{~a sogla{a Zavod za varstvo

naravne in kulturne dedi{~ine Ljubljana.

3. ~len
Sestavni deli dokumentacije za sprejem odloka so:
– katastrska pregledna karta v M 1 : 5000 z vrisanim

obmo~jem urejanja kmetijskih zemlji{~,
– seznam parcel s podatki o lastnikih, povr{inah in vrsti

kulture za posamezno parcelo,
– opis del.

4. ~len
Urejanje kmetijskih zemlji{~ obsega naslednja dela:
– izdelavo potrebne investicijsko-tehni~ne dokumenta-

cije za izvedbo del, pridobitev ustreznih soglasij in potrebnih
finan~nih sredstev,

– odstranitev zarasti, ki na kmetijskih povr{inah ovira
obdelavo,

– odstranitev posameznih skalnih samic na obdeloval-
nih povr{inah,
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– planiranje povr{in po odstranitvi zarasti in kamenja,
– ureditev poti, ki bodo ustrezale pogojem obdelave s

strojno mehanizacijo,
– izvedba zalo‘nega gnojenja z mineralnimi gnojili.

5. ~len
Poobla{~eni investitor agromelioracijskih del je Merca-

tor - Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica.
V skladu z veljavnim pravilnikom bodo dela financira-

na na naslednji na~in:
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Republike

Slovenije 75 % celotne vrednosti izvedenih del,
– lastniki, solastniki ali najemniki zemlji{~ s sredstvi v

vi{ini 25 % od celotne vrednosti izvedenih del.
V primeru spremembe pravilnika o na~inu financiranja

urejanja kmetijskih zemlji{~ v Republiki Sloveniji, bo po-
trebno sprejete spremembe upo{tevati pri izdelavi projekta za
izvedbo in v pogodbeni dokumentaciji z lastniki zemlji{~.

6. ~len
Lastniki, solastniki ali najemniki zemlji{~ so poleg pla-

~ila lastne udele‘be za dejansko izvedena dela na zemlji{~ih,
ki jih imajo v lasti oziroma najemu dol‘ni:

– sodelovati pri pripravi dokumentacije s potrebnimi
podatki o zemlji{~ih;

– izvesti vsa potrebna ro~na dela pri odstranitvi zarasti,
odstranitvi kamenja, finem planiranju zemlji{~, zatravitvi
travnih povr{in in izvedbi zalo‘nega gnojenja;

– sodelovati pri izvajanju strojnih del z nadziranjem del
na zemlji{~ih lastnika oziroma najemnika.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 01-352-1/95
Lo{ki Potok, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lo{ki Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

Osnovna {ola dr. Antona Debeljaka Lo{ki Potok, v ~igar
sestavo sodijo:

– vzgojnovarstvena enota Lo{ki Potok
– podru‘ni~na {ola Podpreska
– vzgojnovarstvena enota Podpreska.

2. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki

so dolo~ene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpi{e v sodni register.

3. ~len
Zavod nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim

osebam z imenom: Osnovna {ola dr. Antona Debeljaka.
Sede‘ zavoda je: Hrib 101, 61318 Lo{ki Potok.
S statutom zavoda se dolo~i podrobnej{a organizacija

zavoda.

4. ~len
[olski (vzgojnovarstveni) okoli{ osnovne {ole tvorijo

naslednja naselja: ^rni Potok pri Dragi, Draga, Hrib - Lo{ki
Potok, Lazec, Mali Log, Novi Kot, Podplanina, Podpreska,
Pungert, Retje, Srednja vas - Lo{ki Potok, Srednja vas pri
Dragi, Stari Kot, [egova vas, Trava in Travnik.

II. DEJAVNOST ZAVODA

5. ~len
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavno-

sti so:
M/80.101 Dejavnost vrtcev,
M/80.102 Osnovno{olsko splo{no izobra‘evanje
M/80.4 Izobra‘evanje odraslih.
Zavod lahko v okviru dejavnosti opravlja tudi druge

dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti iz prvega od-
stavka tega ~lena.

Zavod lahko opusti opravljanje glavne dejavnosti ali
pri~ne opravljati novo dejavnost samo s soglasjem Ob~ine
Lo{ki Potok.

6. ~len
Zavod se lahko v soglasju z ustanoviteljem povezuje v

skupnosti zavodov z drugimi zavodi.

III. ORGANI ZAVODA

7. ~len
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet star{ev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

podro~je, sestavo in na~in volitev oziroma imenovanja dolo~i
s statutom.

1. Svet zavoda

8. ~len
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanovitelja, predstavniki pedago{kih in drugih stro-
kovnih delavcev zavoda ter predstavniki star{ev.

Predstavnike ustanoviteljev imenuje ob~inski svet iz-
med delavcev ob~inske uprave ali ob~inskih organov ali ob-
~anov posameznih naselij {olskega okoli{a.

2668.

Na podlagi 3. ~lena zakona o zavodih (Uradni  list  RS,
{t. 12/91), 11. in 57. ~lena zakona o financiranju vzgoje in
izobra‘evanja (Uradni  list  RS, {t. 12/91) ter 18. in 77. ~lena
statuta Ob~ine Lo{ki Potok (Uradni  list  RS, {t. 32/95) je
Ob~inski svet ob~ine Lo{ki Potok na 8. seji dne 14. 9. 1995
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobra‘evalnega zavoda –

Osnovne {ole dr. Antona Debeljaka Lo{ki Potok

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom Ob~ina Lo{ki Potok, s sede‘em Hrib

102, 61318 Lo{ki Potok (v nadaljevanju besedila: ustanovi-
telj) ustanavlja na podro~ju osnovnega {olstva ter vzgoje in
varstva pred{olskih otrok javni vzgojnoizobra‘evalni zavod
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Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, pred-
stavnike star{ev pa volijo star{i preko sveta star{ev zavoda.

Svet zavoda odlo~a z ve~ino glasov svojih ~lanov.
Mandat ~lanov sveta traja {tiri leta.

9. ~len
Svet zavoda {teje 7 ~lanov, ki jih sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 3 predstavniki pedago{kih in drugih strokovnih delav-

cev zavoda,
– 2 predstavnika star{ev.
Podrobnej{o organizacijo sveta zavoda ureja statut za-

voda.

10. ~len
Svet zavoda:
– v soglasju z ustanoviteljem sprejema statut zavoda,
– sprejema letni delovni na~rt in program dela zavoda

ter poro~ilo o njegovi uresni~itvi,
– obravnava letno in polletno poro~ilo o izobra‘evalni

(vzgojni) problematiki,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vpra{anjih,
– opravlja druge naloge, dolo~ene z zakonom in statutom.

2. Ravnatelj

11. ~len
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda ter pedago{ko vodi zavod. Pristojnosti ravnatelja
opredeljujeta zakon in statut zavoda.

12. ~len
Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi jav-

nega razpisa in v soglasju z ustanoviteljem po predhodnem
mnenju zavoda za {olstvo.

Za ravnatelja je lahko imenovan vsak, kdor izpolnjuje
pogoje, dolo~ene z zakonom.

3. Strokovni organi

13. ~len
Strokovni organi v zavodu so: u~iteljski zbor, u~iteljski

zbor podru‘ni~ne {ole, vzgojiteljski zbor, vzgojiteljski zbor
podru‘ni~nega oddelka, oddel~ni u~iteljski zbor, razrednik
oziroma drugi strokovni organi opredeljeni v statutu zavoda.

Strokovni organi zavoda obravnavajo vpra{anja s po-
dro~ja strokovnega dela zavoda, odlo~ajo o strokovnih vpra-
{anjih, dolo~ajo strokovne podlage za programe dela in raz-
voj zavoda v okviru pooblastil, dolo~enih v statutu zavoda,
dajejo svetu in ravnatelju mnenja in predloge glede organizi-
ranja dela ter razvoja zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe opredelje-
ne v statutu zavoda.

4. Svet star{ev

14. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesa star{ev se v za-

vodu oblikuje svet star{ev zavoda.
Svet star{ev se oblikuje tudi v podru‘ni~ni {oli oziroma

vzgojnovarstveni enoti.
[tevilo ~lanov sveta star{ev zavoda ter na~in in posto-

pek volitev se dolo~i s statutom zavoda.

IV. SPLO[NI AKTI ZAVODA

15. ~len
Zavod ima statut, ki ureja:
– statusne zadeve,
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– na~in odlo~anja organov,
– druga vpra{anja, pomembna za opravljanje dejavnosti

in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splo{ne akte.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZA^ETEK
DELA

16. ~len
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustano-

vitelj zagotavlja zavodu sredstva in premo‘enje, s katerim je
zavod upravljal do uveljavitve tega odloka, ter sredstva in
premo‘enje organizacijskih enot, ki po tem odloku postanejo
sestavni del zavoda.

Zavod nadaljuje delo z delavci, ki so bili v zavodu
zaposleni do uveljavitve tega odloka ter z delavci, ki so bili
zaposleni v drugih zavodih oziroma organizacijskih enotah,
ki so po tem odloku postale sestavni del zavoda.

Zavod samostojno opravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremi~no premo‘enje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

VI. VIRI IN NA^IN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

17. ~len
Zavod pridobiva sredstva za delo iz virov, dolo~enih z

zakonom ter s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki star{ev in
drugimi viri, dolo~enimi z zakonom.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki, ki izvira iz lastne
realizacije zavoda na trgu (neprora~unska sredstva) uporablja
zavod za stimulacije k pla~am delavcev, ki so s svojim delom
prispevali k prihodkom ter za opravljanje in razvoj osnovne
dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upo{tevajo~ dogovorjena merila, kriterije ter normative
in standarde, ki veljajo za podro~je dejavnosti zavoda krije
ustanovitelj.

VII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM
PROMETU

18. ~len
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od-

govarja za svoje obveznosti z vsem premo‘enjem, s katerim
razpolaga.

Podru‘ni~na {ola ter podru‘ni~na vzgojnovarstvena eno-
ta v pravnem prometu nimata pooblastil.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiar-
no do vrednosti sredstev, s katerimi zavod upravlja.
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VIII. NADZOR

19. ~len
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad

strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga dolo~a za-
kon, nadzor nad zakonitostjo dela in finan~nega poslovanja
pa organ ustanovitelja, pristojen za vzgojo in izobra‘evanje
ter ra~unsko sodi{~e.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

20. ~len
Dosedanji ravnatelj zavoda nadaljuje svoje delo kot

ravnatelj novo oblikovanega zavoda do izteka mandata.

21. ~len
Ravnatelj zavoda je dol‘an poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
statut, organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s
tem odlokom v roku treh mesecev od dneva objave tega
odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

22. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka zavod preneha uporab-

ljati odlok o ustanovitvi osnovne {ole dr. Anton Debeljak
Lo{ki Potok {t. 03-JM-026-1-92, ki je bil sprejet na Skup{~i-
ni ob~ine Ribnica dne 30. marca 1992.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 01-600-4/95
Lo{ki Potok, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lo{ki Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

2669.

Na podlagi prvega odstavka 140. ~lena ustave Republi-
ke Slovenije, 61. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. ~lena zakona o
gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 26.
in 105. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, {t. 32/
93) in 96. ~lena statuta Ob~ine Lo{ki Potok (Uradni list RS,
{t. 32/95) je ob~inski svet Ob~ine Lo{ki Potok dne 14. 9.
1995 sprejel

S P R E M E M B O   O D L O K A
o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini Lo{ki Potok

1. ~len
V odloku o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini Lo{ki

Potok (Uradni list RS, {t. 47/95) se v celoti ~rta 17. ~len in se
nadomesti z novim 17. ~lenom, ki se glasi:

Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16. in 17. to~ke prvega odstavka 4. ~lena tega odloka
opravlja javno podjetje, ki ga ustanovi Ob~ina Lo{ki Potok
oziroma javna podjetja, katerih soustanovitelj je Ob~ina Lo{-
ki Potok.

Dejavnosti iz 8. to~ke prvega odstavka 4. ~lena tega
odloka opravlja pravna ali fizi~na oseba, ki je registrirana in
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije.

Javno podjetje iz prvega odstavka tega ~lena lahko s
soglasjem ustanovitelja s pogodbo poveri izvajanje posamez-
nih dejavnosti ali dela posamezne dejavnosti krajevnim skup-
nostim v Ob~ini Lo{ki Potok ali pravnim oziroma fizi~nim
osebam.

Vpra{anja, povezana s polo‘ajem in poslovanjem jav-
nih podjetij se uredijo z akti o ustanovitvi javnih podjetij.

2. ~len
Sprememba odloka o gospodarskih javnih slu‘bah v

Ob~ini Lo{ki Potok za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

[t. 01-013-5/95
Lo{ki Potok, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lo{ki Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

MOZIRJE

2670.

Na podlagi 111. ~lena v zvezi z 28. ~lenom zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/93, 7/94 in 33/
94) in 44. ~lena statuta Ob~ine Mozirje (Uradno glasilo Ob-
~in Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Lu~e, {t. 1/95)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v Svet Krajevne skupnosti Re~ica ob

Savinji in Svet Krajevne skupnosti Mozirje

I
Redne volitve v svet KS Re~ica ob Savinji in Mozirje se

opravijo v nedeljo, 10. decembra 1995.

II
Za dan razpisa volitev, v katerim za~nejo te~i roki za

volilna opravila, se {teje 6. 10. 1995.

III
Za izvedbo volitev skrbi Ob~inska volilna komisija Ob-

~ine Mozirje.

[t. 008-1/95-13
Mozirje, dne 29. septembra 1995.

@upan
Ob~ine Mozirje

Jakob Prese~nik l. r.
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NOVO MESTO

2671.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, {t. 35/85, 48/86), 56. ~lena statuta Krajevne skupno-
sti Stopi~e, sklepa zbora krajanov z dne 21. maja 1995 in na
podlagi odlo~itve krajanov na referendumu dne 17. septem-
bra 1995 je svet krajevne skupnosti sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Stopi~e

1. ~len
Uvede se samoprispevek v vi{ini 2% v denarju za na-

slednja dela:
1. izgradnja vodovodne napeljave (25%),
2. izgradnja kanalizacije (20%),
3. izgradnja cest oziroma asfaltiranje cest in plo~nikov

(25%),
4. napeljava javne razsvetljave (10%),
5. izgradnja mrli{kih ve‘ic (10%),
6. izgradnja zdravstvene ambulante (10%).

2. ~len
Vsa dela, zajeta v 1. ~lenu, bodo potekala po programu,

ki ga je sprejel svet Krajevne skupnosti Stopi~e.

3. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, od 1. 11. 1995

do 31. 10. 1999.

4. ~len
Zavezanci za samoprispevek so ob~ani, ki stalno prebi-

vajo na obmo~ju Ob~ine Novo mesto, in sicer:
1. delovni ljudje od svojih ~istih osebnih dohodkov in

drugih prejemkov, od katerih se pla~ujejo prispevki iz oseb-
nega dohodka, po stopnji 2%, razen tistih, ki prejemajo za-
jam~ene osebne dohodke,

2. delovni ljudje in ob~ani od dohodkov iz kmetijske
dejavnosti v vi{ini 2% od katastrskega dohodka negozdnih
povr{in in od vrednosti za posek nakazanega lesa, razen
tistih, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir pre‘ivljanja,
njihov KD pa zna{a manj kot petkratni najni‘ji katastrski
dohodek, ugotovljen za teko~e leto,

3. upokojenci od pokojnin po stopnji 2%, razen tistih:
– katerih pokojnina je enaka ali ni‘ja od zneska najni‘je

pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– katerih pokojnina ne presega 140% najni‘je pokojni-

ne za polno pokojninsko dobo, ki pla~ujejo od pokojnine
0,5%,

4. delovni ljudje in ob~ani, ki imajo dohodek od samo-
stojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter
avtorskih pravic:

– ~e se jim ugotavlja osebni dohodek po stopnji 2% od
~istih osebnih dohodkov,

– ~e se jim ne ugotavlja osebni dohodek (dopolnilna
gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po
stopnji 2%.

5. ~len
Samoprispevek se ne pla~uje od socialno varstvenih

pomo~i, od otro{kih dodatkov, invalidnin, od {tipendij u~en-
cev in {tudentov, od nagrad u~encev in {tudentov na proi-
zvodnem delu oziroma na delovni praksi, regresa za letni
dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.

6. ~len
Dru‘beni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samopris-

pevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni organ sveta kra-
jevne skupnosti, ki ga posebej pooblasti in dolo~i. Pravil-
nost obra~unavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira
pri izpla~evalcih osebnega dohodka Agencija za pla~ilni
promet, nadziranje in informiranje RS ter Uprava za dru‘-
bene prihodke Mestne ob~ine Novo mesto, v okviru svoje
pristojnosti.

7. ~len
Od zavezancev, ki samoprispevka ne pla~ujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

8. ~len
Za izvr{itev del in uporabo sredstev je odgovoren svet

krajevne skupnosti, ki tudi sestavi zaklju~ni ra~un.

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

Republike Slovenije.

Stopi~e, dne 17. septembra 1995.

Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Stopi~e

Alojz Golob l. r.

2672.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in razpisa o
uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Stopi~e daje
volilna komisija

P O R O ^ I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 17. septembra

1995

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 1331 volilnih upra-
vi~encev.

2. Na referendumu je glasovalo 639 upravi~encev, to je
48%.

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 405 upravi-
~encev, to je 63,38%.

4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 227 ob~a-
nov, to je 35,52%.

5. Neveljavnih je bilo 7 glasovnic, to je 1,1%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94),
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Stopi~e, ker se
je tako izreklo 63,38% volivcev, ki so glasovali.

Stopi~e, dne 17. septembra 1995.

Predsednik
volilne komisije

Alojzij Stani{a l. r.
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PIVKA

2673.

Na podlagi prvega odstavka 49. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) je svet
Ob~ine Pivka na predlog ‘upana na 7. redni seji dne 24. 8.
1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju Ob~inske uprave

ob~ine Pivka

1. ~len
S tem odlokom se ustanovijo upravni organi in dolo~i

organizacija in delovno podro~je ob~inske uprave Ob~ine
Pivka (v nadaljevanju: uprava).

2. ~len
Upravni organi v okviru svojih pravic in dol‘nosti ob~i-

ne opravljajo upravne, strokovne, organizacijske in druge
naloge na podro~jih, za katere so ustanovljeni.

3. ~len
Funkcije, polo‘aj, pravice in obveznosti upravnih orga-

nov ter njihove odnose do ‘upana, ob~inskega sveta, upravne
enote, pokrajine ter ob~anov dolo~a zakon in statut ob~ine.

4. ~len
Upravni organi, ki neposredno poslujejo z ob~ani, mo-

rajo opravljanje svojega dela organizirati tako, da je ob~a-
nom omogo~eno, da v ~im kraj{em ~asu uveljavijo svoje
pravice in izvr{ujejo svoje obveznosti.

5. ~len
Upravni organi morajo skrbeti za izpolnjevanje strokov-

ne izobrazbe delavcev, racionalizacijo svojega delovanja ter
u~inkovito notranjo organizacijo. Za izvajanje tega skrbi ‘u-
pan ali tajnik oziroma vodja ob~inske uprave po pooblastilu
‘upana.

6. ~len
Delo upravnih organov je javno. O delu posameznih

upravnih organov obve{~a javnost po pooblastilu ‘upana taj-
nik ob~ine.

Upravni organi so dol‘ni svoje delo opravljati u~inkovi-
to, hitro in kvalitetno. V nasprotnem primeru lahko pri~ne
postopek za oceno strokovnosti dela ‘upan ali tajnik ob~ine.

7. ~len
Upravni organi morajo varovati tajnost podatkov, ki so

z zakonom ali drugimi predpisi dolo~eni kot dr‘avna ali
uradna tajnost osebnih podatkov ob~anov.

8. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~ine opravlja ‘upan, tajnik ob-

~ine, upravni organi in ob~inske javne slu‘be.

9. ~len
Za opravljanje nalog iz 2. ~lena tega odloka se ustanovi-

jo naslednji organi:
– oddelek za splo{ne zadeve in dru‘bene dejavnosti,
– oddelek za prora~un in finance,
– oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo,
– oddelek za komunalo in urejanje prostora.

10. ~len
Oddelek za splo{ne zadeve in dru‘bene dejavnosti

opravlja naloge na podro~jih:
– priprave osnutkov odlokov in drugih ob~inskih aktov

s podro~ja dela ob~inske uprave,
– izvensodne poravnave sporov,
– urejanje premo‘enjskopravnih zadev,
– upravljanje z ob~inskim premo‘enjem,
– upravni nadzor nad izvajanjem ob~inskih predpisov,
– volilnih opravil in izvajanje referenduma,
– nudenje pravne pomo~i ob~anom, podjetjem in dru-

gim organizacijam in skupnostim pri uveljavljanju njihovih
pravic in obveznosti v upravnem postopku,

– nalog, ki se nana{ajo na organizacijo in delovanje
ob~inske uprave, kadrovske zadeve, pla~e delavcev, uprav-
ljanje in vzdr‘evanje objektov ter varovanje premo‘enja,

– pisarni{kega poslovanja, urejanje dokumentarnega
gradiva in ekonomat,

– zagotavljanje vseh organizacijskih, strokovno-tehni~-
nih in administrativnih del za ‘upana in ob~insko upravo,

– nalog s podro~ja obrambe in za{~ite, re{evanja za
primer naravnih nesre~, po‘arne varnosti in organiziranje
gasilstva,

– upravnih, strokovnih, razvojnih nalog za pred{olsko
vzgojo in izobra‘evanje, socialnega skrbstva in osnovno vars-
tvo otroka in dru‘ine, invalidov in ostarelih,

– pospe{uje vzgojno, izobra‘evalno, informacijsko, do-
kumentacijsko, dru{tveno, turisti~no, kulturno in druge de-
javnosti na svojem podro~ju,

– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi planskih dokumentov

ob~ine s teh podro~ij,
– razpravlja in upravlja s sredstvi, namenjenimi dejav-

nosti, katero pokriva,
– dolo~a pogoje za gradnjo, oddajo in najem objektov

dejavnostim, ki jih pokriva,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v

delovno podro~je drugih oddelkov.

11. ~len
Oddelek za prora~un in finance opravlja naloge na po-

dro~jih:
– spremljanje predpisov s podro~ja javnih in drugih fi-

nanc,
– priprave odloka o prora~unu ob~ine, rebalansa prora-

~una ter odloka o zaklju~nem ra~unu prora~una,
– izvr{evanje prora~una,
– vodenje knjigovodstva prora~una, analize in poro~ila

o realizaciji prora~una,
– vodenje ra~unov, finan~ni na~rti, analize, poro~ila,

vodenje knjigovodstev in drugo,
– vodenje ra~una ob~inske uprave (finan~ni na~rti, po-

ro~ila, vodenje knjigovodstva, obra~un pla~ in drugih oseb-
nih prejemkov, izdelava periodi~nih in zaklju~nih ra~unov
uprave),

– sodelovanje pri vodenju investicij iz komunalnih de-
javnosti in ostalih dejavnosti v ob~ini,

– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-
nost svojega premo‘enja.

12. ~len
Oddelek za komunalo in urejanje prostora:
– vodi investicije iz komunalnih dejavnosti,
– v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi oblikuje

najemnine in zakupnine za oddajo zemlji{~, objektov, loka-
lov in drugega ob~inskega premo‘enja in sodeluje pri izdaji
koncesij,
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– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem ob~i-
ne v sodelovanju z drugimi organi,

– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
~anje najemnega socialnega sklada,

– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za
lokalne javne slu‘be,

– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti s podro~ja varstva okolja,

– ureja in vzdr‘uje vodovodne, energetske in komunal-
ne objekte,

– gradi, vzdr‘uje in ureja lokalne javne ceste, javne
poti, rekreacijske in druge javne povr{ine in podobno,

– opravlja normativno-pravna, analiti~na in strokovno
tehni~na dela in naloge, izvr{uje zakone in druge predpise,

– pripravlja planske dokumente in razvojne programe,
– opravlja strokovne in druge naloge na podro~ju dru‘-

benega planiranja in urejanja prostora, ki jih opravlja v skla-
du z zakonom in drugimi predpisi s podro~ja planiranja in
urejanja prostora,

– vodi aktivnosti v zvezi z izdelavo planskih aktov ob-
~ine,

– predlaga pogoje za gradnjo, oddajo in namen objektov
in povr{in ob~ine v sodelovnju z drugimi organi.

13. ~len
Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo:
– pospe{uje razvoj kmetijstva, drobne obrti in podjet-

ni{tva,
– spremlja in analizira teko~a gibanja na podro~ju go-

spodarstva, kmetijstva, turizma in gozdarstva, ter ugotavlja
skladnost teh gibanj v odnosu do sprejetih planskih usmeri-
tev,

– pridobiva predvidena sredstva za subvencioniranje
kmetijstva, sredstva za investicije v kmetijstvo in sredstva za
razvoj pode‘elskega turizma,

– dolo~a pogoje in na~in subvencij, ter teko~ih transfer-
jev v gospodarsko podjetni{ke dejavnosti,

– pospe{uje gospodarski razvoj ob~ine,
– pospe{uje in razvija turisti~no dejavnost in skrbi za

promocijo ob~ine,
– spodbuja izobra‘evanje s podro~ja turizma, kmetijstva,

obrti in podjetni{tva,
– pripravlja planske dokumente in razvojne programe,

ter sodeluje pri oblikovanju prora~una.

14. ~len
Za usklajevanje dela med posameznimi upravnimi orga-

ni skrbi ‘upan ali po pooblastilu tajnik ob~ine.

15. ~len
@upan vodi ob~insko upravo in opravlja druge naloge iz

pristojnosti ob~ine, dolo~ene v zakonih in statutu ob~ine in je
neposredno odgovoren za izvajanje nalog uprave.

16. ~len
Delo ob~inske uprave neposredno vodi, po pooblastilu

‘upana tajnik ob~ine, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~in-
ski svet.

@upan pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~enih ak-
tov poslovanja.

17. ~len
Upravne organe vodijo na~elniki oddelkov, ki opravlja-

jo isto~asno tudi dela in naloge kot samostojni strokovni
delavci oziroma vi{ji upravni delavci za dela in naloge posa-
meznega upravnega organa.

Na~elnik oddelka organizira delo, skrbi za zakonitost
dela in opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, poobla-
stil, dol‘nosti in odgovornosti, ki jih dolo~ajo zakoni, statut
ob~ine in drugi akti.

18. ~len
Delavce ob~inske uprave sprejema v delovno razmerje

‘upan ali po njegovem pooblastilu tajnik na podlagi na~rta
delovnih mest.

Na~elnike oddelkov in vi{je upravne delavce imenuje in
razre{uje ‘upan. Upravne delavce na predlog na~elnika ime-
nuje v naziv in razre{uje ‘upan.

Koeficient za dolo~anje pla~e vi{jih upravnih delavcev
dolo~i ‘upan ob smiselni uporabi republi{kih predpisov.

O disciplinski odgovornosti delavcev v ob~inski upravi
odlo~a ‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ko jo
imenuje ob~inski svet.

19. ~len
Za vse zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo pred-

pisi o delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v
dr‘avni upravi.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1995 dalje.

[t. VI-1-OS/95
Pivka, dne 24. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Pivka
^an~ula N. Iztok, d.i.a. l. r.

2674.

Na podlagi 29. in v zvezi z 33. ~lenom zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 54/94) je Ob~inski
svet ob~ine Pivka na 7. seji dne 24. 8. 1995 sprejel

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

1. ~len
Ta sklep ureja podro~je nalog Sklada stavbnih zemlji{~

v obmo~ju Ob~ine Pivka.

2. ~len
S tem sklepom se poobla{~a ‘upan, da odlo~a in zastopa

Ob~ino Pivka v zadevah, ki se nana{ajo na naloge Sklada
stavbnih zemlji{~ po zakonu o stavbnih zemlji{~ih (Uradni
list SRS, {t. 18/84, 32/85 in 33/89), odlo~be ustavnega sodi-
{~a o razveljavitvi dolo~b od 9. do 28. ~lena zakona o stavb-
nih zemlji{~ih (Uradni list RS, {t. 24/92), odloka o stavbnih
zemlji{~ih (Uradni list RS, {t. 23/91), odloka o ustanovitvi
Sklada stavbnih zemlji{~ Ob~ine Postojna (Uradne objave {t.
30/85 in 22/90) in statuta sklada stavbnih zemlji{~, in sicer za
obmo~je Ob~ine Pivka.

3. ~len
@upan predstavlja in zastopa sklad stavbnih zemlji{~ v

obsegu pristojnosti dolo~enih za upravni odbor sklada.
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4. ~len
Ta sklep velja do sprejema odloka o ustanovitvi Sklada

stavbnih zemlji{~ Ob~ine Pivka.

5. ~len
Ta sklep je sprejet, ko ga z dvetretjinsko ve~ino vseh

~lanov sprejme ob~inski svet. S sprejemom tega sklepa pre-
neha veljati statutarni sklep {t. IV-2-OS/95 z dne 26. 4. 1995.

6. ~len
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in se

uporablja od dneva objave.

[t. VII-2/95
Pivka, dne 24. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Pivka
Iztok N. ^an~ula, d.i.a. l. r.

2675.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 54/94) in 10. ~lena odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemlji{~a (Uradni list RS, {t. 1/92
in 8/93) je Ob~inski svet ob~ine Pivka na 7. seji dne 24. 8.
1995 sprejel

S K L E P

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

nega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Pivka za leto 1995 zna{a
0,0080 SIT.

2
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1.

1. 1995.

[t. VII-3/95
Pivka, dne 24. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Pivka
Iztok N. ^an~ula, d.i.a. l. r.

2676.

Ob~inski svet ob~ine Pivka je na podlagi 31. ~lena
statuta Ob~ine Pivka na 7. seji dne 24. 8. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi {tevila ~lanov odborov ob~inskega sveta

1. ~len
Odbori ob~inskega sveta imajo naslednje {tevilo ~la-

nov:

– odbor za finance in prora~un 5 ~lanov,
– odbor za komunalne dejavnosti in urejanje prostora 7

~lanov,
– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj pode‘elja 7

~lanov,
– odbor za gospodarstvo, turizem in obrt 7 ~lanov,
– odbor za dru‘bene dejavnosti 5 ~lanov,
– odbor za varstvo okolja 5 ~lanov.

2. ~len
Odbori ob~inskega sveta se po izvolitvi v skladu s 33.

~lenom statuta Ob~ine Pivka konstituirajo na prvi seji, ki jo
skli~e predsednik ob~inskega sveta.

3. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, velja pa z

dnevom sprejema na ob~inskem svetu.

[t. VII-7 /95
Pivka, dne 24. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Pivka
Iztok N. ^an~ula, d.i.a. l. r.

RADE^E

2677.

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t.
72/93, 2/94, 33/94), 11., 56. in 58. ~lena statuta Ob~ine Rade~e
je Ob~inski svet ob~ine Rade~e na seji dne 8. 9. 1995 sprejel

O D L O K
 o dolo~itvi volilnih enot za volitve v svete KS, {tevilu

~lanov svetov KS in o izvolitvi predsednikov in
podpredsednikov svetov KS na obmo~ju Ob~ine Rade~e

 1. ~len
Za volitve ~lanov Svetov krajevnih skupnosti se na

obmo~ju Ob~ine Rade~e oblikujejo {tiri volilne enote;
1. Volilna enota obsega obmo~je KS Rade~e.
2. Volilna enota obsega obmo~je KS Jagnjenica.
3. Volilna enota obsega obmo~je KS Svibno.
4. Volilna enota obsega obmo~je KS Vrhovo.

 2. ~len
Svet KS Rade~e {teje 11 ~lanov, sveti KS Jagnjenica,

KS Svibno in KS Vrhovo pa {tejejo po 7 ~lanov.

 3. ~len
^lani svetov krajevnih skupnosti se volijo po ve~in-

skem na~elu. ^lani sveta volijo volivci, ki imajo volilno
pravico in imajo stalno bivali{~e na obmo~ju posamezne KS,
za katero se volijo ~lani sveta.

 4. ~len
Kandidatne liste kandidatov za ~lane svetov KS so od-

prte. Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in se
zaklju~i v skladu z dolo~ili rokovnika za izvedbo volitev.
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 5. ~len
V svet KS Rade~e je izvoljenih prvih 11 kandidatov, ki

so dobili najve~je {tevilo glasov. V svete KS Jagnjenica, KS
Svibno in KS Vrhovo pa je izvoljenih prvih 7 kandidatov, ki
je dobilo najve~je {tevilo glasov.

V primeru, da zadnja dva ali ve~ kandidatov dobi enako
{tevilo glasov odlo~i med njimi ‘reb.

 6. ~len
Predsednika sveta KS izvolijo ~lani svetov z ve~ino

glasov izmed sebe na kostitutivni seji.

 7. ~len
Prvo sejo na volitvah izvoljenega sveta KS skli~e pred-

sednik volilne komisije KS najpozneje v dvajsetih dneh po
njegovi izvolitvi.

8. ~len
Ta odlok za~ne veljati dan po seji ob~inskega sveta na

kateri je bil sprejet.

Rade~e, dne 8. septembra 1995.

 Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

Ob~inska uprava sodeluje z organi uprave drugih ob~in
in dr‘ave, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospo-
darskimi javnimi slu‘bami in drugimi organizacijami v zade-
vah lokalnega pomena.

3. ~len
Ob~inska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene

pogodbe, ali ob~inskega predpisa opravlja dolo~ene strokov-
ne naloge za javne zavode, javna podjetja, agencije, sklade,
zveze, dru{tva in druge organizacije ter uprave drugih ob~in.

Ob~inska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene
pogodbe v skladu z aktom ob~inskega sveta oziroma v so-
glasju z ‘upanom naro~i izvajanje dolo~enih strokovnih na-
log pri zunanjih izvajalcih.

4. ~len
Ob~inska uprava mora skrbeti za racionalno, u~inkovito

in kvalitetno izvajanje nalog ter za strokovno izobra‘evanje
in izpopolnjevanje delavcev dr‘avne uprave.

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

njega poobla{~ena oseba. Delavci ob~inske uprave morajo
varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi pred-
pisi dolo~eni kot osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

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

6. ~len
Ob~inska uprava Rade~e je enovit upravni in strokovni

organ Ob~ine Rade~e za izvajanje upravnih in strokovnih
nalog iz pristojnosti ob~ine.

7. ~len
Ob~inska uprava Rade~e ima naslednje notranje organi-

zacijske enote;
– Oddelek za dru‘bene dejavnosti
– Oddelek za gospodarstvo in finance
– Urad ‘upana.
S pove~anim obsegom dela in ob spremenjeni zakono-

daji se lahko v ob~inski upravi oblikujejo tudi samostojni
oddelek za finance in oddelek za urejanje prostora.

8. ~len
Ob~inska uprava opravlja upravne in strokovne naloge

iz pristojnosti ob~ine na delovnih podro~jih, navedenih v tem
odloku, pa tudi vse druge naloge, ki so z zakonom ali drugim
aktom dolo~ene kot pristojnosti ob~inske uprave.

Oddelek za dru‘bene javne slu‘be opravlja naloge, ki se
nana{ajo na;

– zdravstveno in lekarni{ko dejavnost na primarni rav-
ni, zdravstveno varstvo ob~anov brez prejemkov, zagotavlja-
nje mrli{ko pregledne slu‘be;

– socialno varstvo ob~anov, mre‘o javne slu‘be za oseb-
no pomo~ in pomo~ na domu, osnovno varstvo otroka in
dru‘ine, subvencioniranje najemnin, programe javnih del;

– oddajo socialnih in slu‘benih stanovanj v najem;
– osnovno in glasbeno {olstvo, ustanoviteljstvo {ol, za-

gotavljanje materialnih pogojev za delo {ol in dodatnih de-
javnosti {ol, splo{ne in kadrovske zadeve za {ole;

2678.

 Na podlagi 29. in 49. ~lena zakona o lokalni samoupra-
vi (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 68. ~lena statuta Ob~ine Rade~e je Ob~inski svet ob~ine
Rade~e na 5. seji dne 8. 9. 1995 sprejel

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

Rade~e

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob-

~inske uprave Ob~ine Rade~e (v nadaljevanju: ob~inska
uprava) ter ureja druga vpra{anja v zvezi z njenim delova-
njem.

2. ~len
Ob~inska uprava izvaja sprejeto politiko in izvr{uje za-

kone, odloke in druge predpise ter splo{ne akte ob~inskega
sveta in ‘upana, izvaja razvojne smernice ob~inskega svta,
spremlja stanje za re{evanje problematike na teh podro~jih,
izdaja izvr{ilne predpise, odlo~a o upravnih zadevah, pri-
pravlja osnutke predpisov in drugih splo{nih aktov iz pristoj-
nosti ob~inskega sveta in ‘upana ter opravlja druga strokovna
in servisna dela za ob~inski svet in ‘upana.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4636 [t. 57 – 6. X. 1995

– pred{olsko vzgojo in varstvo, materialni polo‘aj vrtca;
– {port in rekreacijo;
– kulturo in knji‘ni~arstvo, ustanoviteljstvo in pospe{e-

vanje, financiraje dejavnosti in zavodov;
– raziskovalno, spomeni{ko varstveno in muzejsko de-

javnost;
– pomo~ KS pri vpra{anjih dru‘benih dejavnosti;
– pripravo splo{nih in posami~nih aktov s podro~ja dru‘-

benih dejavnosti;
– vse druge naloge s podro~ij dru‘benih dejavnosti.
Oddelek za gospodarstvo in finance opravlja naloge, ki

se nana{ajo na:
– gospodarske javne slu‘be – oskrba s pitno vodo,

odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga
in ~i{~enje javnih povr{in, urejanje javnih poti, povr{ine
za pe{ce, zelene povr{ine, pregled, nadzor in ~i{~enje ko-
munalnih naprav in dimnih vodov, urejanje javnih parki-
ri{~, trgov in ulic, dimnikarsko, pogrebno in pokopali{ko
slu‘bo, ceste;

– podjetni{tvo in obrt, kmetijstvo, turizem in trgovino,
razvoj demografsko ogro‘enih obmo~ij, upravljanje ob~in-
skega premo‘enja, stanovanjsko gospodarstvo, ekologijo, ko-
munalno redarstveno slu‘bo, nadzor nad krajevnimi priredi-
tvami, za{~ito in re{evanje, varstvo pred naravnimi in drugimi
nesre~ami, varstvo pred po‘arom, gasilstvo;

– investicije v infrastrukturo, izvajanje novih investicij,
investicijsko in teko~e vzdr‘evanje ob~inskega premo‘enja,
dejavnost sklada stavbnih zemlji{~, izdelavo lokacijske do-
kumentacije, na~rtovanje in urejanje prostora;

– pripravo prora~una in zaklju~nega ra~una ob~ine, fi-
nan~no ra~unovodske naloge za ob~inski prora~un, sklade,
javne zavode in druge organizacije, sestavo premo‘enjske
bilance, ob~inske davke in takse;

– pomo~ KS pri vpra{anjih gospodarstva in financ;
– pripravo splo{nih in posami~nih aktov s podro~ja go-

spodarstva in financ;
– vse druge naloge s podro~ja gospodarstva in financ.
Urad ‘upana opravlja naloge, ki se nana{ajo na:
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami, po‘arno

varstvo in obrambo, ki so v zakonski pristojnosti ‘upana;
– zagotavljanje obve{~anja javnosti o delu ob~inskih

organov;
– pripravo splo{nih in posami~nih aktov, ki so v okviru

pristojnosti ‘upana;
– kadrovske in druge splo{ne zadeve;
– organizacijo kontaktiranja z Dr‘avnim zborom, Dr-

‘avnim svetom, Vlado Republike Slovenije in njenimi organi
ter in{titucijami;

– pomo~ pri splo{nih nalogah krajevnih skupnosti;
– protokularne zadeve;
– naloge organizacijskega in servisnega zna~aja, za

delovanje ob~inske uprave, vzdr‘evanje in tehni~ne dejav-
nosti;

– druge naloge, ki sodijo v okvir urada ‘upana.

9. ~len
Ob~inska uprava opravlja naloge povezane z lokalnimi

volitvami.

10. ~len
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vo-

denju sej ob~inskega sveta, drugih organov, odborov in ko-
misij zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.

III. DELAVCI OB^INSKE UPRAVE

11. ~len
Naloge ob~inske uprave izvajajo predstojniki oddelkov,

oziroma slu‘b, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni
delavci v skladu z aktom o sistemizaciji.

12. ~len
Za urejanje polo‘aja delavcev ob~inske uprave, notra-

njo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest se smiselno
uporabljajo predpisi, ki veljajo za dr‘avne organe, za podro~-
je pla~ pa zakon o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih
organih in organih lokalnih skupnosti.

13. ~len
V tem odloku niso posebej navedena dolo~ila statuta, ki

se nana{ajo, oziroma opredeljujejo organizacijo in delovna
podro~ja ob~inske uprave.

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

nem listu Republike Slovenije.

Rade~e, dne 8. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

2679.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in 29. ter 63. ~len zakona
o uresni~evanju javnega interesa na podro~ju kulture (Uradni
list RS, {t. 75/94) je Ob~inski svet ob~ine Rade~e na seji dne
8. septembra 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi javne infrastrukture na podro~ju kulture v

Ob~ini Rade~e

I
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine Rade~e, ki so bile
na dan, 17. 12. 1994 dru‘bena oziroma javna lastnina in so
namenjene opravljanju kulturne dejavnosti;

1. Dom DPD SVOBODA Rade~e
parc. {t. 104, k.o. Rade~e, ZKV 134
2. [portna dvorana Rade~e
parc. {t. 199/17 in 199/33, k.o. Rade~e, ZKV 688
parc. {t. 199/41, k.o. Rade~e, ZKV 561
parc. {t. 199/11, k.o. Rade~e, ZKV 284
3. DOM PORP
parc. {t. 199/13, k.o. Rade~e, ZKV 397
4. Osnovna {ola Svibno
parc. {t. 802/2 in 802/4, k.o. Svibno, ZKV 397
5. Dom KS Jagnjenica
parc. {t. 287/4, k.o. Svibno, ZKV 541
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6. Trgovina Rade~e Papir - Razstavni prostor parc. {t.
114/1, k.o. Rade~e, ZKV 287

parc. {t. 114/1, k. o. Rade~e, ZKV 287
parc. {t. 112/2, k.o. Rade~e, ZKV 343
parc. {t. 114/3 in 114/2, k.o. Rade~e, ZKV 242
7. Prosvetni Dom Vrhovo; parc. {t. 203/3, k.o. Vrhovo,

ZKV 480.

II
Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a

tudi oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki slu‘ijo za oprav-
ljanje kulturne dejavnosti.

III
Nepremi~nine iz I. to~ke tega sklepa se kot javna infra-

struktura na podro~ju kulture zaznamujejo v zemlji{ki knjigi.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in pri~ne veljati z dnem objave.

Rade~e, dne 8. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Marja‘ Han l. r.

Namestnik predsednice – mag. Igor Karlov{ek, Ul. 11.
maja 8, Rade~e

^lan – Franci Bregar, Goreljce 10/e, Rade~e
Namestnik ~lana – Franc Grebenc, Na Jelovo 12, Ra-

de~e
^lan – Andreja Starina-Kosem, Jagnjenica 59, Rade~e
Namestnik ~lana – Alojz Bo{kovi~, Nad Mlin{~ico 12,

Rade~e
^lan – Franci Kadunc, Prnov{e 9, Rade~e
Namestnik ~lana – Stane Martin{ek, Vrhovo 82, Rade~e

Rade~e, dne 8. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

2680.

Na podlagi 117. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Ur.
list RS {t. 72/93, 7/94 in 33/94) in 42. ~l. statuta Ob~ine
Rade~e je Ob~inski svet ob~ine Rade~e, na predlog komisije
za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, na svoji 5.
seji, dne 8. 9. 1995 sprejel

S K L E P
o razre{itvi dosedanje Ob~inske volilne komisije ob~ine
Rade~e in sklep o imenovanju Ob~inske volilne komisije

ob~ine Rade~e

1. Razre{i se Ob~inska volilna komisija ob~ine Rade~e,
ki jo je imenovala Skup{~ina ob~ine La{ko, na svoji seji dne
5. 10. 1995.

^lani te komisije so bili:
Ivica Laznik, roj. 1959, dipl. jur., s pravosodnim izpi-

tom, Ul. OF 23, Rade~e – predsednica
Igor Karlov{ek, roj. 1958, mag. in dipl. jur. s pravosod-

nim izpitom – Ul. 11. maja 8, Rade~e – namestnik predsed-
nice

Andreja Starina-Kosem, roj. 1963, Jagnjenica 59, Rade-
~e – ~lanica

Zalika Celestina, roj. 1949, Svibno 4, Rade~e – nam.
~lana

Stane Martin{ek, roj. 1932, Vrhovo 82, Rade~e – ~lan
Ivan Gorenjec, roj. 1955, dipl. in‘., @ebnik 39 – nam.

~lana
Franc Kadunc, roj. 1955, Prnov{e 9, Rade~e – ~lan
Franc Bregar, roj. 1928, Goreljce 10/e, Rade~e – nam.

~lana
2. Imenuje se Ob~inska volilna komisija ob~ine Rade~e:
Predsednica – Ivica Laznik, Ul. OF 23, Rade~e

ROGA[OVCI

2681.

Na podlagi 31. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~na US RS, {t. 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter 22. in
44. ~lena statuta Ob~ine Roga{ovci (Uradni list RS, {t. 48/95)
je Ob~inski svet ob~ine Roga{ovci na seji dne 16. septembra
1995 sprejel

O D L O K
o delovnem podro~ju in sestavi delovnih teles

Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ovci

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom dolo~a Ob~inski svet ob~ine Roga{ovci

delovno podro~je in sestavo delovnih teles ob~inskega sveta.
Odbori, komisije in sveti ob~inskega sveta (v nadaljeva-

nju: delovna telesa) v okviru svojega delovnega podro~ja
obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta in dajejo
ob~inskemu svetu mnenja in predloge.

2. ~len
Ob~inski svet ima delovna telesa, ki jih dolo~a statut

Ob~ine Roga{ovci.

3. ~len
Predsednika in ~lane delovnih teles imenuje ob~inski

svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja izmed ~lanov ob~inskega sveta in drugih ob-
~anov.

Delovna telesa sprejemajo svoje odlo~itve z ve~ino gla-
sov prisotnih ~lanov.

4. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja,

volitve in imenovanja imenuje ob~inski svet izmed ~lanov
ob~inskega sveta.
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II. DELOVNA TELESA

Odbori

5. ~len
a) Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunal-

no infrastrukturo ima predsednika in 4 ~lane.
Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunalno

infrastrukturo obravnava akte in opravlja naloge, ki se nana-
{ajo na:

– urejanje prostora, varstvo okolja ter komunalno infra-
strukturo,

– prostorsko planiranje in
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
b) Odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo, drobno gospo-

darstvo in turizem ima predsednika in 4 ~lane.
Odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo, drobno gospo-

darstvo in turizem obravnava akte in opravlja naloge, ki se
nana{ajo na :

– gospodarski razvoj ob~ine, razvoj podjetni{tva, drob-
nega gospodarstva in turizma v ob~ini

– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
c) Odbor za kmetijstvo in prehrano ima predsednika in 5

~lanov.
Odbor za kmetijstvo in prehrano obravnava akte in

opravlja naloge, ki se nana{ajo na :
– razvoj kmetijstva in pridelave hrane
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
d) Odbor za prora~un, finance in premo‘enja ima pred-

sednika in 4 ~lane.
Odbor za prora~un, finance in premo‘enje obravnava

akte in opravlja naloge, ki se nana{ajo na:
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una
– premo‘enje (pridobivanje – odtujevanje)
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
e) Odbor za dru‘bene dejavnosti ima predsednika in 5

~lanov.
Odbor za dru‘bene dejavnosti obravnava akte in oprav-

lja naloge, ki se nana{ajo na :
– otro{ko varstvo in varsto pred{olskih otrok,
– vzgojo in izobra‘evanje,
– zdravstveno varstvo,
– socialno dejavnost,
– zaposlovanje in {tipendijsko politiko,
– {port in rekreacijo,
– raziskovalno dejavnost,
– dru{tveno dejavnost in
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
f) Odbor za civilno za{~ito, po‘arno varnost in redarstvo

ima predsednika in 5 ~lanov.
Odbor za civilno za{~ito, po‘arno varnost in redarstvo

obravnava akte in opravlja naloge, ki se nana{ajo na:
– podro~je civilne za{~ite, po‘arnega varstva in redar-

stva v ob~ini in
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.

2. Komisije

6. ~len
a) Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja ima predsednika in 2 ~lana.
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

obravnava akte in opravlja naloge, ki so opredeljene v po-
slovniku ob~inskega sveta.

b) Komisija za statut in pravna vpra{anja ima predsed-
nika in 4 ~lane.

Komisija za statut in pravna vpra{anja obravnava akte
in opravlja naloge, ki se nana{ajo na:

– statut ob~ine in pravna vpra{anja v ob~ini ter
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
c) Komisija za pro{nje in prito‘be ima predsednika in 4

~lane.
Komisija za pro{nje in prito‘be obravnava akte in oprav-

lja naloge, ki se nana{ajo na:
– pro{nje in prito‘be ob~anov v zadevah, ki se nana{ajo

na odlo~itve ob~inskega sveta in
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
d) Komisija za nagrade in priznanja ima predsednika in

4 ~lane.
Komisija za nagrade in priznanja obravnava akte in

opravlja naloge, ki se nana{ajo na:
– na podelitev nagrad in priznanj ob~ine ter
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
e) Komisija za izvensodno poravnavo ima predsednika

in 2 ~lana ter namestnika predsednika ter 3 namestnike ~la-
nov.

Komisija za izvensodno poravnavo obravnava akte in
opravlja naloge, ki se nana{ajo na:

– vloge ob~anov v zadevah, ki se re{ujejo izvensodnega
postopka in

– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.

3. Sveti

7. ~len
a) Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima pred-

sednika in 5 ~lanov.
Svet za varstvno uporabnikov javnih dobrin obravnava

akte in opravlja naloge, ki se nana{ajo na:
– varstvo uporabnikov javnih dobrin in
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
b) Svet potro{nikov oziroma svet za varstvo pravic po-

tro{nikov ima predsednika in 5 ~lanov.
Svet potro{nikov oziroma svet za varstvno pravic potro-

{nikov obravnava akte in opravlja naloge, ki se nana{ajo na:
– varstvo pravic potro{nikov in
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.
c) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima

predsednik 5 ~lanov.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu obrav-

nava akte in opravlja naloge, ki se nana{ajo na:
– preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter
– druge naloge, ki mu jih dodeli ob~inski svet.

III. KON^NA DOLO^BA

8. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS.

[t. 92/95
Roga{ovci, dne 20. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Roga{ovci
Franc Knaus l. r.
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2682.

SLOVENSKE KONJICE

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, 71/93) in 29. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95) je ‘upan Ob~ine Slovenske Konjice
dne 2. 10. 1995 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih

pogojev za naselje [pitali~

1
Javno se razgrne osnutek spremembe dela prostorskih

ureditvenih pogojev za naselje [pitali~, ki ga je izdelal PRO-
FIL, d.o.o., iz Velenja, pod {t. projekta 107/95.

2
Osnutek iz 1. to~ke tega sklepa bo na vpogled v prosto-

rih Ob~ine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba {t. 39 in v
prostorih KS Špitali~.

Javna razgrnitev osnutka bo trajala 30 dni od objave
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

O pri~etku in trajanju javne razgrnitve bodo ob~ani na
primeren na~in obve{~eni.

3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko

dajo vsi zainteresirani.
Pripombe se vpi{ejo v knjigo pripomb, oziroma se pi-

smeno posredujejo Ob~ini Slovenske Konjice.

4
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 351-20/94-8
Slovenske Konjice, dne 2. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

2683.

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, 71/93) in 29. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95) je ‘upan Ob~ine Slovenske Konjice
dne 2. 10. 1995 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe dela prostorskih
ureditvenih pogojev za obmo~je gozdov in 1. obmo~ja
kmetijskih zemlji{~ v Ob~ini Slovenske Konjice – za

obmo~je [kalce

1
Javno se razgrne osnutek spremembe dela prostorskih

ureditvenih pogojev za obmo~je gozdov in 1. obmo~ja kme-

tijskih zemlji{~ v Ob~ini Slovenske Konjice – za obmo~je
Škalce, ki ga je izdelal PROFIL, d.o.o., iz Velenja, pod {t.
projekta 116/95.

2
Osnutek iz 1. to~ke tega sklepa bo na vpogled v prosto-

rih Ob~ine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba {t. 39 in v
prostorih KS Konjice.

Javna razgrnitev osnutka bo trajala 30 dni od objave
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

O pri~etku in trajanju javne razgrnitve bodo ob~ani na
primeren na~in obve{~eni.

3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko

dajo vsi zainteresirani.
Pripombe se vpi{ejo v knjigo pripomb, oziroma se pi-

smeno posredujejo Ob~ini Slovenske Konjice.

4
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 351-20/94-8
Slovenske Konjice, dne 2. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l.r.

TURNI[^E

2684.

Na podlagi 35. ~lena in prvega odstavka 38. ~lena zako-
na o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in
33/94 ter v skladu z 19. ~lenom statuta Ob~ine Turni{~e, je
Ob~inski svet ob~ine Turni{~e na 9. seji dne 1. 9. 1995
sprejel

S K L E P
o spremembi sestava OVK Turni{~e

1. Matja{ec Jo‘e iz Turni{~a, [tefana Kova~a 38 se s 24.
8. 1995 tj. z dnem podpisa soglasja h kandidaturi na rednih
volitvah v organe KS na obmo~ju Ob~ine Turni{~e, razre{i
funkcije namestnika predsednika OVK Turni{~e.

2. Za namestnika predsednika OVK Turni{~e se imenu-
je dosedanji ~lan OVK Turni{~e Jo‘e Magdi~ iz Renkovec
155.

3. Do konca mandatne dobe OVK Turni{~e se za ~lana
imenuje Renata Koren iz Renkovec 59

4. Sklep za~ne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
RS.

Turni{~e, dne 1. septembra 1995.

Predsednik
Ob~insekga sveta
ob~ine Turni{~e

Edvard [pilak, dipl. in‘. agr. l. r.
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2685.

P O R O ^ I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS

Ob~ine Turni{~e
Ob~inska volilna komisija Turni{~e je na seji dne 23. 9.

1995 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so
vodili glasovanje na voli{~ih v ob~ini Turni{~e ter na podlagi
zapisnika volilnega odbora za pred~asno glasovanje
ugotovila:

1. Glasovanje je potekalo v Ob~ini Turni{~e na 4 voli-
{~ih ter na enem voli{~u za pred~asno glasovanje v dneh 12.,
13., in 14. 8. 1995 ter 17. 9. 1995, skupaj na 5 voli{~ih.

2. Na obmo~ju ob~ine Turni{~e se noben volivec ni
udele‘il pred~asnih volitev, prav tako ni noben volivec podal
zahteve za glasovanje po po{ti.

3. Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS Turni{~e – Volilna enota I:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 1.184 volivcev
– glasovalo je 442 volivcev ali 37,33 % vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 309 glasovnic
– neveljavnih je bilo 33 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje {tevilo glasov:
1. [tefan Ternar, Prvomajska 5, Turni{~e 171 glasov
2. Franc Lutar, Ob potoku 2, Turni{~e 246 glasov
3. Alojz Miholi~, [t. Kova~a 63, Turni{~e 227 glasov
4. Jo‘ef Pucko, ̂ evljarska 27, Turni{~e 202 glasov
5. Jo‘ef Matja{ec, [t. Kova~a 38, Turni{~e 173 glasov
6. Ivan Dravec, Poljska 4, Turni{~e 228 glasov
7. Milan Horvat, Cvetna 5, Turni{~e 172 glasov
8. Alojz Lebar, Mladinska 27, Turni{~e 271 glasov
9. Slavko Re‘onja, Ro‘na 12, Turni{~e 160 glasov
10. Jo‘ef @alik, Pod logom 5, Turni{~e 135 glasov
11. Marija Nemec, Travni{ka 2, Turni{~e 130 glasov
12. Ladislav Se~i, [t. Raja 15, Turni{~e 223 glasov
13. Marija Zver, ̂ evljarska 25, Turni{~e 111 glasov
14. Danica Kocet, Mladinska 15, Turni{~e 245 glasov
15. Ivan [pilak, Gajska 3, Turni{~e 244 glasov
16. Zdenko Hozjan, [t. Kova~a 81, Turni{~e  83 glasov
17. Alojz Dogar, [t. Kova~a 68, Turni{~e 229 glasov
18. Ivan Bala‘ic, [t. Kova~a 130, Turni{~e 190 glasov

Ob~inska volilna komisija Turni{~e ugotavlja, da so na
podlagi dolo~il zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlo-
kom o sestavi in {tevilu ~lanov organov KS v Ob~ini Turni{~e,
kot ~lani sveta KS Turni{~e izvoljeni:

1. Alojz Lebar, Mladinska 27, Turni{~e
2. Franc Lutar, Ob potoku 2, Turni{~e
3. Danica Kocet, Mladinska 15, Turni{~e
4. Ivan [pilak, Gajska 3, Turni{~e
5. Alojz Dogar, [t. Kova~a 68, Turni{~e
6. Ivan Dravec, Poljska 4, Turni{~e
7. Aloz Miholi~, [t. Kova~a 63, Turni{~e
8. Ladislav Se~i, [t. Raja 15, Turni{~e
9. Jo‘ef Pucko, ̂ evljarska 27, Turni{~e
b) KS Gomilica – Volilna enota II
– v volilni imenik je bilo vpisanih 531 volivcev
– glasovalo je 232 volivcev ali 43,69 % vseh volivcev, ki

so imeli pravico voliti
– veljavnih je bilo 232 glasovnic
– neveljavnih je bilo  0 glasovnic

Posamezni kandidati za ~lane sveta KS Gomilica so do-
bili naslednje {tevilo glasov:

1. [tefan Kelenc, Gomilica 31 136 glasov
2. Franc Den{a, Gomilica 51 124 glasov

3. Jo‘ef Raj, Gomilica 67 123 glasov
4. Milan Mertik, Gomilica 12/a 132 glasov
5. Stanislav Zver, Gomilica 134 144 glasov
6. [tefan Fti~ar, Gomilica 11 145 glasov
7. Alojz Sobo~an, Gomilica 101 111 glasov
8. Jo‘e Bala‘ic, Gomilica 93 111 glasov
9. Jo‘ef Koznicv, Gomilica 19 141 glasov
10. Alojz Pal, Gomilica 102/a  92 glasov
11. Jo‘e Maro{a, Gomilica 110 125 glasov

Ob~inska volilna komisija Turni{~e ugotavlja, da so na
podlagi dolo~il zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlo-
kom o sestavi in {tevilu ~lanov organov KS v Ob~ini Turni{~e,
kot ~lani sveta izvoljeni:

1. [tefan Fti~ar, Gomilica 11
2. Stanislav Zver, Gomilica 134
3. Jo‘ef Koznicov, Gomilica 19
4. [tefan Kelenc, Gomilica 31
5. Milan Mertik, Gomilica 132/a
6. Jo‘e Maro{a, Gomilica 110
7. Franc Den{a, Gomilica 51
c). KS Nedelica – Volilna enota III
– v volilni imenik je bilo vpisanih 464 volivcev
– s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni

imenik so glasovali 4 volivci
– glasovalo je 213 volivcev, ali 45,51 % vseh volivcev, ki

so imeli pravico glasovati
– veljavnih je bilo 197 glasovnic
– neveljavnih je bilo  16 glasovnic

Posamezni kandidati za ~lane sveta KS Nedelica so dobi-
li naslednje {tevilo glasov:

1. [tefan Gjerke{, Nedelica 51/a 107 glasov
2. [tefan Gjerke{, Nedelica 107  81 glasov
3. [tefan Rajtar, Nedelica 1  74 glasov
4. Andrej Sarja{, Nedelica 56  71 glasov
5. [tefan Pucko, Nedelica 61  96 glasov
6. Anton Ne‘i~, Nedelica 153  99 glasov
7. Avgust Gjerke{, Nedelica 92  96 glasov
8. Jo‘ef Cigut, Nedelica 3 101 glasov
9. Franc Zadravec, Nedelica 151/b  79 glasov
10. Jo‘ef Horvat, Nedelica 63  65 glasov
11. Ivan Sobo~an, Nedelica 117  58 glasov
12. Mirko ̂ eh, Nedelica 98/f  71 glsov
13. Slavko @i‘ek, Nedelica 102 134 glasov
14. Ivan Pr{a, Nedelica 152 108 glasov

Ob~inska volilna komisija Turni{~e ugotavlja, da so na
podlagi dolo~il zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlo-
kom o sestavi in {tevilu organov KS v Ob~ini Turni{~e, kot
~lani sveta KS Nedelica izvoljeni:

1. Slavko @i‘ek, Nedelica 102
2. Ivan Pr{a, Nedelica 152
3. [tefan Gjerke{, Nedelica 51/a
4. Jo‘ef Cigut, Nedelica 3
5. Anton Ne‘i~, Nedelica 153
6. [tefan Pucko, Nedelica 61
7. Avgust Gjerke{, Nedelica 92
d) KS Renkovci – Volilna enota IV:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 524 volivcev
– s potrdilom, ker pomotoma nista bila vpisana v volilni

imenik sta glasovala 2 volivca
– glasovalo je 209 volivcev ali 39,89 % vseh volivcev, ki

so imeli pravico voliti
– veljavnih je bilo 196 glasovnic
– neveljavnih je bilo  13 glasovnic
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Posamezni kandidati za ~lane sveta KS Renkovci so do-
bili naslednje {tevilo glasov:

1. Alojz Pucko, Renkovci 157  94 glasov
2. Ivan Vin~ec, Renkovci 67 133 glasov
3. Marija Vegi, Renkovci 34 109 glasov
4. Janez Zver, Renkovci 135 111 glasov
5. Zvonko ̂ erni, Renkovci 135  86 glasov
6. Emil Trajbari~, Renkovci 64/a  97 glasov
7. Igor Flucher, Renkovci 2/a 121 glasov
8. Darja Koren, Renkovci 12/b 125 glasov
9. Franc Markoja, Renkovci 137 103 glasov
10. Pavel Bojnec, Renkovci 47 103 glasov
11. Alojz Dominko, Renkovci 112/b  80 glasov
12. Geza Felbar, Renkovci 111  84 glasov
13. Simon Matja{ec, Renkovci 147  64 glasov

Ob~inska volilna komisija Turni{~e ugotavlja, da so na
podlagi dolo~il zakona o lokalnih volitvah in v skladu z
odlokom o sestavi in {tevilu ~lanov organov KS v Ob~ini
Turni{~e, kot ~lani sveta KS Renkovci izvoljeni:

1. Ivan Vin~ec, Renkovci 67
2. Darja Koren, Renkovci 12/b
3. Igor Flucher, Renkovci 2/a
4. Janez Zver, Renkovci 135
5. Marija Vegi, Renkovci 34
6. Franc Markoja, Renkovci 137
7. Pavel Bojnec, Renkovci 47

[t. 40/95-KS
Turni{~e, dne 23. septembra 1995.

Ob~inska volilna komisija
Turni{~e

Tajnik Predsednica
Marjan Gjura l. r. Jasna Bra~i~ l. r.

4. Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Velike La{~e, dne 25. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Velike La{~e
Peter Indihar l. r.

Stranka [tev. dobljenih glasov SIT/mesec

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 647 19.410
SLOVENSKI KR[^ANSKI

DEMOKRATI 373 11.190
NESTRANKARSKA TRUBARJEVA

LISTA 358 10.740
ZDRU@ENA LISTA SOC.

DEMOKRATOV 186  5.580
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOV. 150  4.500
skupaj 1714 51.420

oziroma za ‘upana

Skupno {tev.

Stranka dobljenih glasov SIT/mesec

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 5/9 18.983
SLOVENSKI KR[^ANSKI

DEMOKRATI 3/9 11.390
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOV. 1/9  3.797
skupaj 34.170

VELIKE LA[^E

2686.

Na podlagi 26. ~lena zakona o politi~nih strankah (Urad-
ni list RS, {t. 62/94) v povezavi s 23. ~lenom istega zakona je
Ob~inski svet ob~ine Velike La{~e na 9. seji dne 25. avgusta
1995 sprejel

S K L E P
o na~inu financiranja politi~nih strank v ob~ini Velike

La{~e

1. Strankam, ki so na volitvah dobile glasove za ~lane
Ob~inskega sveta ob~ine Velike La{~e, ter strankam, katerih
kandidat je bil izvoljen za ‘upana, pripadajo sredstva iz pro-
ra~una Ob~ine Velike La{~e v vi{ini 30 SIT mese~no za vsak
dobljen glas.

2. Sredstva se strankam dodeljujejo mese~no na njihov
‘iro ra~un.

3. Znesek iz 1. to~ke tega sklepa se mese~no usklajuje z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podat-
kih Zavoda Republike Slovenije za statistiko.

VOJNIK

2687.

Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94, 33/94) in na podlagi 6., 100. in 101.
~lena statuta Ob~ine Vojnik

R A Z P I S U J E M  R E D N E  V O L I T V E
v organe krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine

Vojnik

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Dobrna,
Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik se opravi v nedeljo, 26.
novembra 1995.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim za~no te~i roki za
volilna opravila, se {teje 25. september 1995.

3. Za izvedbo volitev skrbi ob~inska volilna komisija in
va{ki volilni odbori.

[t. 208-9/95-15
Vojnik, dne 25. septembra 1995.

@upan
Ob~ine Vojnik

Beno Podergajs l. r.
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ZRE^E

2688.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, {t. 72/93 in 7/94) in 29. ~lena statuta Ob~ine Zre~e
(Uradni list RS, {t. 30/95), je Ob~inski svet ob~ine Zre~e na
seji dne 14. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Ob~inskega sveta ob~ine

Zre~e

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom Ob~inski svet ob~ine Zre~e ustanavlja

svoja delovna telesa, dolo~a njihovo sestavo, pristojnosti ter
na~in imenovanja.

Ob~inski svet lahko ustanovi ob~asna ali stalna delovna
telesa.

2. ~len
Ob~inski svet ustanovi kot stalna delovna telesa:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja;
2. Statutarno pravna komisija;
3. Komisija za premo‘enje, finance in gospodarjenje;
4. Komisija za varstvo okolja, urbanizem in infrastruk-

turo;
5. Komisija za dru‘bene in dru{tvene zadeve;
6. Komisija za usklajevanje razvoja turizma, gostinstva,

kmetijstva in obrti;
7. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lov-

stvo;
8. Odbor za po‘arno varnost;
9. Komisija za obrt in podjetni{tvo;
10. Ob~inski svet za varstvo cestnega prometa;
11. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

3. ~len
Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega

delovnega podro~ja v skladu s statutom ob~ine, poslovnikom
ob~inskega sveta in drugimi predpisi obravnavajo zadeve iz
pristojnosti ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mne-
nja in predloge.

4. ~len
Za obravnavo in prou~itev posameznih vpra{anj lahko

ob~inski svet s sklepom ustanovi za~asne komisije in odbore.
V sklepu o ustanovitvi ob~inski svet dolo~i naloge komisije
ali odbora.

5. ~len
Komisije in odbori imajo predsednika in dolo~eno {te-

vilo ~lanov, ki jih imenuje svet izmed ~lanov ob~inskega
sveta in izmed drugih ob~anov.

6. ~len
Predlog za imenovanje predsednika in ~lanov delovnih

teles pripravi komisija za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja na predlog ‘upana po predhodni uskladitvi s
politi~nimi strankami.

Predsednik in ~lani se imenujejo za {tiri leta.

Predsednik in ~lani ob~asnih delovnih teles se imenuje-
jo za ~as, dolo~en s sklepom o ustanovitvi.

7. ~len
Seje delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobu-

do, na zahtevo ob~inskega sveta ali ‘upana.
Delovno telo sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo-

~ih ~lanov.

8. ~len
Predsednik delovnega telesa:
– sklicuje in vodi seje, predlaga dnevni red;
– organizira in vodi delo delovnega telesa;
– sodeluje s predsednikom ob~inskega sveta, ‘upanom

in ob~inskimi funkcionarji;
– sodeluje na sejah ob~inskega sveta;
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov;
– opravlja druge naloge, dolo~ene s tem odlokom.

9. ~len
Pri delu komisij in odborov lahko sodelujejo strokov-

njaki, da bi dali svoja mnenja in predloge o zadevah, ki se
obravnavajo na seji.

10. ~len
Komisije in odbori imajo pravico zahtevati od ob~inske

uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.

11. ~len
Strokovna in administrativna opravila za komisije in

odbore opravlja tajnik, ki ga izmed delavcev ob~inske uprave
dolo~i ‘upan. Tajnik je lahko ~lan delovnega telesa.

II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES

12. ~len
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja:
– pripravlja predloge, ki se nana{ajo na volitve, imeno-

vanja in razre{itve, razen ~e statut ob~ine in poslovnik ob~in-
skega sveta ne dolo~ata druga~e;

– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nana{ajo na
izvajanje ustanoviteljskih pravic ob~ine v javnih zavodih in
gospodarskih slu‘bah lokalnega pomena;

– v skladu z zakonom predlaga nadomestila, povra~ila
in uspe{nost ob~inskim funkcionarjem, predsednikom in ~la-
nom delovnih teles in delavcem, ki opravljajo strokovna,
administrativna in tajni{ka opravila za delovna telesa ob~in-
skega sveta;

– opravlja druge naloge dolo~ene s statutom, poslovni-
kom ob~inskega sveta in tem odlokom.

13. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

ima predsednika in {tiri ~lane, ki jih imenuje ob~inski svet
izmed ~lanov ob~inskega sveta.

Kandidata za predsednika in ~lane komisije lahko pred-
laga vsak ~lan ob~inskega sveta.

14. ~len
2. Statutarno pravna komisija:
– pripravlja statut ob~ine, njegove spremembe in dopol-

nitve in daje obvezno razlago posameznih dolo~b statuta;
– pripravlja poslovnik ob~inskega sveta, njegove spre-

membe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih
dolo~b poslovnika;
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– spremlja uporabo predpisov ob~ine;
– obravnava s stali{~a zakonitosti in pravnega oblikova-

nja ter skladnosti s statutom ob~ine predloge predpisov in
drugih aktov, ki jih sprejema, daje k njim svoja mnenja,
soglasja in o katerih razpravlja ob~inski svet.

Statutarno pravna komisija ima predsednika in tri ~lane,
ki jih imenuje ob~inski svet.

15. ~len
3. Komisija za premo‘enje, finance in gospodarjenje:
– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine;
– spremlja in daje mnenje k izvr{evanju prora~una;
– obravnava letni na~rt razvoja ob~ine in spremlja gos-

podarjenje z ob~inskim premo‘enjem;
– ureja premo‘enjsko pravna razmerja po zakonu o lo-

kalni samoupravi;
– na zahtevo ob~inskega sveta daje mnenje glede vpra-

{anj s podro~ja javnih financ iz pristojnosti ob~ine.
– obravnava vpra{anja glede upravljanja in urejanja lo-

kalnih gospodarskih slu‘b in daje mnenje k izbiri koncesio-
narja.

Komisija ima predsednika in {tiri ~lane, ki jih imenuje
ob~inski svet. Najmanj en ~lan se imenuje izmed ~lanov
ob~inskega sveta.

16. ~len
4. Komisija za varstvo okolja, urbanizem in infrastruk-

turo:
– obravnava prostorske plane ob~ine;
– predlaga politiko prostorskega razvoja ob~ine in

spremlja njeno izvr{evanje;
– obravnava vpra{anja na~rtovanja s podro~ja urbaniz-

ma, gradbeni{tva, infrastrukture in drugih posegov v prostor;
– obravnava vpra{anja razvoja stanovanjskega gospdar-

stva;
– daje mnenja k poro~ilu o delu in programu dela sklada

stavbnih zemlji{~;
– obravnava vpra{anja izgradnje in vzdr‘evanja lokal-

nih in gozdnih cest in izgradnje komunalne infrastrukture
(vodovod, odlagali{~e odpadkov, kanalizacija..)

– obravnava vpra{anja ekologije, varstva naravne in kul-
turne dedi{~ine;

– obravnava druga vpra{anja v okviru svojega delovne-
ga podro~ja, ki mu jih nalo‘i ob~inski svet.

Komisija ima predsednika in {est ~lanov najmanj en
~lan se imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta.

17. ~len
5. Komisija za dru‘bene in dru{tvene zadeve:
– obravnava vpra{anja v zvezi s {olstvom, zdravstvom,

kulturo, otro{kim varstvom, {portom, rekreacijo, raziskoval-
no dejavnostjo in dru{tvenimi dejavnostmi;

– daje mnenje k ustanovitvenim aktom javnih zavodov
in slu‘b lokalnega pomena;

– pripravlja program socialne politike ob~ine in ga pred-
laga ob~inskemu svetu;

– skrbi za smotrno uporabo in pove~anje najemnega
socialnega sklada stanovanj v ob~ini;

– opravlja druge zadeve s podro~ja dru‘benih dejavno-
sti, dru‘ine in mladine.

Komisija ima predsednika in {tiri ~lane, najmanj en ~lan
se imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta.

18. ~len
6. Komisija za usklajevanje razvoja turizma, gostinstva,

kmetijstva in obrti:

– obravnava vpra{anja razvoja turizma in skrbi za pove-
zavo z gostinstvom, kmetijstvom, obrtjo in drugimi spremlja-
jo~imi dejavnostmi, ki so pomembne za razvoj turizma;

– skrbi za turisti~no promocijo ob~ine;
– daje mnenje v zvezi z razvojem posameznih dejavno-

sti,ki vplivajo na razvoj turizma;
– oblikuje politiko turizma in jo predlaga ob~inskemu

svetu;
– opravlja druge zadeve s podro~ja turizma in spremlja-

jo~ih dejavnosti.
Komisija ima predsednika in osem ~lanov, najmanj en

~lan se imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta.

19. ~len
7. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lov-

stvo:
– obravnava vpra{anja razvoja kmetijstva, gozdarstva,

veterine, lovstva in ribi{tva;
– spremlja in daje mnenje v zvezi z organiziranostjo in

razvojem posamezne dejavnosti;
– skrbi za varstvo in rabo kmetijskih povr{in;
– obravnava vpra{anja razvoja kmetijskih dopolnilnih

dejavnosti;
– skrbi za celostni razvoj pode‘elja;
– opravlja druge zadeve s podro~ja kmetijstva, gozdar-

stva, veterine in lovstva;
Komisija ima predsednika in {tiri ~lane, najmanj en ~lan

se imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta.

20. ~len
8. Odbor za po‘arno varnost:
– pripravlja predlog razporeditve sredstev po‘arnega

sklada;
– predlaga ob~inskemu svetu razporeditve sredstev po-

‘arnega sklada;
– opravlja druge naloge s podro~ja delovanja po‘arnega

sklada.
– opravlja naloge s podro~ja varstva pred naravnimi in

drugimi elementarnimi nezgodami;
Odbor ima predsednika in {tiri ~lane, ki jih imenuje

ob~inski svet, pri ~emer se predsednik odbora imenuje izmed
~lanov ob~inskega sveta, enega ~lana imenuje ob~inski svet
na predlog zavarovalni{tva in enega na predlog gasilcev.

21. ~len
9. Komisija za obrt in podjetni{tvo:
– obravnava politiko obrti in podjetni{tva vseh dejavno-

sti v Ob~ini Zre~e;
– sodeluje pri pripravi prostorsko ureditvenih pogojev

za dejavnosti obrti in podjetni{tva;
– daje mnenje v zvezi z razvojem posameznih prioritet-

nih dejavnosti v ob~ini;
– obravnava druge zadeve s podro~ja obrti in podjetni-

{tva.
Komisija ima predsednika in {tiri ~lane, najmanj en ~lan

komisije se imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta.

22. ~len
10. Ob~inski svet za varnost cestnega prometa:
– skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za ve~jo

varnost, za dvig varnostne prometne kulture udele‘encev v
cestnem prometu;

– skrbi za razvijanje humanih in solidarnih odnosov
med sovozniki in drugimi udele‘enci v cestnem prometu.

– izvaja preventivne akcije;
– sodeluje pri urejanju prometa v ob~ini.
Svet ima predsednika in {est ~lanov, ki jih imenuje

ob~inski svet.
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23. ~len
11. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
– daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem go-

spodarskih javnih slu‘b v ob~ini;
– obravnava druga vpra{anja v okviru svojega delovne-

ga podro~ja, ki mu jih nalo‘i ob~inski svet.
– varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin.
Svet ima predsednika in {tiri ~lane, ki jih imenuje ob-

~inski svet.

III. NA^IN IMENOVANJA

24. ~len
Delovna telesa sveta voli svet na podlagi liste kandida-

tov.
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 volijo ~lani posami~no. ^e na ta na~in niso izvo-
ljeni 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
izvolitve vseh ~lanov delovnega telesa, se glasovanje ponovi
na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih ~la-
nov delovnega telesa.

25. ~len
Komisije in odbori, ki so bile z za~asnim statutarnim

aktom ob~ine ustanovljene kot delovna telesa, nadaljujejo po
sprejemu statuta in tega odloka z nalogami in pristojnostmi,
ki jih dolo~a ta odlok, ter v sestavi, kot so bile imenovane s
sklepom ob~inskega sveta.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 061-10/95-1
Zre~e, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

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

2. ~len
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki in z

vsebino ter na na~in, ki je dolo~en s tem odlokom.

3. ~len
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje

grba in zastave je sestavni del tega odloka.

4. ~len
^e se grb in zastava ob uradnih prilo‘nostih uporabljata

skupaj z grbi in zastavami drugih ob~in ali krajevnih skupno-
sti ter drugimi znamenji, morata biti postavljena na ~astno
mesto, ~e ni s tem odlokom ali zakonom druga~e dolo~eno.

5. ~len
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, ~e sta po{ko-

dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z

javnim redom ali tako, da se kvari ugled ob~ine.

6. ~len
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja

ob~ine za njuno uporabo obrtniki in podjetja, ki imajo regi-
strirano ustrezno dejavnost.

7. ~len
Izdelavo in uporabo grba in zastave iz 6. in 11. ~lena

dovoljuje ‘upan ob~ine.

II. GRB

8. ~len
Grb ob~ine ima obliko {~ita.
V sredini {~ita je na zlatorumenem grbovnem polju srce

v zeleni barvi. V spodnjem delu srca sta dve valovnici, ki sta
zlatorumene barve.

[~it je ob stranicah zeleno obrobljen.
Podoba in barva grba je dolo~ena z grafi~no prilogo, ki

je sestavni del tega odloka in ponazarja geslo “ Zre~e, zeleno
srce izpod Pohorja”.

9. ~len
Grb ob~ine se uporablja:
– v pe~atu, {tampiljki, oznakah dokumentov in znakih

ob~ine,
– v pe~atu, {tampiljki ter oznakah dokumentov krajev-

nih skupnosti v ob~ini,
– v uradnih prostorih ob~ine Zre~e,
– v sejni sobi in poro~ni dvorani,
– ob prireditvah, ki predstavljajo ob~ino,
– na listinah, ki jih izdaja ob~ina v sve~ani obliki,
– na drugih sve~anih listinah ali priznanjih, ki jih pode-

ljujejo podjetja v ob~ini.

10. ~len
Grb ob~ine, odtisnjen na pismu, ovitku ali vizitki lahko

uprabljajo ‘upan ob~ine, predsednik in podpredsednik ob~in-
skega sveta ter ~lani ob~inskega sveta v zadevah, ki se nana-
{ajo na opravljanje njihovih funkcij v ob~ini.

Grb ob~ine se uporablja v obliki, kot je dolo~eno v
grafi~ni prilogi.

11. ~len
Podjetja in druge pravne ali fizi~ne osebe, ki imajo

sede‘ v Ob~ini Zre~e, lahko zaprosijo, da se jim dovoli
uporaba grba, zlasti pa v:

2689.

Na podlagi 10. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 20. ~lena
statuta Ob~ine Zre~e (Uradni list RS, {t. 30/95) je Ob~inski
svet ob~ine Zre~e na seji dne 14. septembra 1995 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Ob~ine Zre~e

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a grb in zastava Ob~ine Zre~e

ter na~in uporabe grba in zastave.
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– za{~itnem znaku njihovega podjetja,
– obliki na{itkov in dru{tvenih praporjih,
– obliki spominkov in zna~k.

12. ~len
^e se grb ob~ine uporablja poleg drugega grba, mora

biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen, kadar se
uporablja skupaj z dr‘avnim grbom ali grbom druge dr‘ave
in v primerih, dolo~enih z zakonom.

^e se grb ob~ine uporablja skupaj z dvema grboma
oziroma znakoma, mora biti grb ob~ine v sredini, razen,
kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v
primerih, dolo~enih z zakonom.

III. ZASTAVA

13. ~len
Zastava ob~ine je zeleno zlatorumena. Razmerje med

{irino in dol‘ino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavze-
ma po {irini polovico prostora zastave od leve proti desni.

V sredini zastave je grb ob~ine. [irina grba je 2/3 {irine
zastave.

Zastava je vedno obe{ena navpi~no.

14. ~len
Zastava ob~ine je stalno izobe{ena:
1. na poslopju na sede‘u ob~ine,
2. v sejni sobi ob~ine,
3. na drugih mestih v skladu z dolo~ili tega odloka o

uporabi simbolov ob~ine.

15. ~len
Zastava Ob~ine Zre~e se izobesi v po~astitev dr‘avnih,

ob~inskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kul-
turnih in {portnih prireditvah ali ob drugih prilo‘nostih.

Zastava ob~ine se izobesi v teh primerih na javnih zgrad-
bah oziroma na mestih, kjer je prireditev.

16. ~len
^e je zastava ob~ine izobe{ena poleg druge zastave,

mora biti, gledano od spredaj, na levi strani, razen, kadar je
izobe{ena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v prime-
rih, dolo~enih z zakonom.

^e je zastava ob~ine izobe{ena skupaj z dvema drugima
zastavama, mora biti v sredini, razen, kadar je izobe{ena
skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, dolo~e-
nih z zakonom.

IV. KAZENSKE DOLO^BE

17. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek pravna oseba:
1. ~e izdeluje grb ali zastavo v nasprotju z njuno grafi~-

no podobo opredeljeno s tem odlokom (3. ~len);
2. ~e uporablja grb ali zastavo, ki sta po{kodovana ali po

zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 5. ~lena);
3. ~e uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim

redom ali tako, da kvari ugled ob~ine;
4. ~e izdeluje grb ali zastavo brez dovoljenja ob~ine za

njuno uporabo (6. ~len);

5. ~e uporablja grb ali zastavo brez dovoljenja ob~ine
(7. ~len).

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekr{ek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
{ek iz prej{njega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje
zasebnik, ki stori prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje
fizi~na oseba, ki stori prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

18. ~len
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi ob~inska

uprava Ob~ine Zre~e, ki daje potrebna pojasnila, sprejema
vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave in vodi
evidenco izdanih dovoljenj.

19. ~len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in za~ne veljati

petnajsti dan po njegovi objavi.

[t. 011-1/95-1
Zre~e, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

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

GEOMETRIJA GRBA OB^INE ZRE^E

Grafi~ne linije grba tudi pri tridimenzionalni izvedbi
dolo~a Geometrijsko pravilo.

Barve:
Zlatorumena RAL 1023, podlaga
Zelena, RAL 6029, srce, valovnice in obroba
Barve so vzete iz kataloga barv RAL Bonn iz leta 1990

pod oznako RAL.
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GEOMETRIJA ZASTAVE OB^INE ZRE^E

Zastava ob~ine Zre~e je zeleno zlatorumena, z grbom v
sredini.

Razmerje med {irino in dol‘ino je ena proti dva.
Vsaka barva na zastavi zavzame 1/2 {irine zastave.
[irina grba je 2/3 {irine zastave.
Zastava je vedno obe{ena navpi~no.

2. ~len
Prora~un za leto 1995 se dolo~a v naslednjih zneskih:

v tolarjih
Bilanca prihodkov Ra~un

in odhod. financiranja

Prihodki 1.956,100.000 134,900.000
Odhodki 1.966,000.000 125,000.000
Primanjkljaj 9,900.000 –
Prese‘ek – 9,900.000

3. ~len
V rezerve Ob~ine @alec se izlo~i 0,5% skupno dose‘e-

nih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

4. ~len
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.

5. ~len
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi pri-

hodki ob~ine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih
po posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu prora~una razporejeni po
natan~nej{ih namenih.

6. ~len
Sredstva prora~una se zagotavljajo uporabnikom prora-

~una, ki so v posebnem delu prora~una dolo~eni kot nosilci
postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva prora~una le za
namene, ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

7. ~len
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za pla~e,
– sredstva za osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stro{ke,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. ~len
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med le-

tom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mese~ne akonta-
cije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upo{tevanju likvidnostnega polo‘aja ob~inskega prora~una.

9. ~len
Sredstva za pla~e se uporabnikom zagotavljajo mese~no

glede na {tevilo zasedenih delovnih mest, koeficientov za
dolo~anje pla~ za posamezne skupine delovnih mest oziroma
funkcij, osnove za obra~un pla~, ki jih dolo~i Vlada Republi-
ke Slovenije, delovno dobo in uspe{nost oziroma dodatno
obremenjenost.

@ALEC

2690.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in 20. ~lena statuta Ob~ine @alec (Uradni
list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine @alec na seji dne
14. septembra 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine @alec za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine @alec za leto 1995 (v nadaljnjem

besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje javne porabe v Ob~ini @alec v letu 1995.
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10. ~len
Sredstva za materialne stro{ke, investicijske izdatke,

druge odhodke in amortizacijo se dolo~ijo v okviru potreb in
mo‘nosti ob~inskega prora~una.

Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom
dodeljujejo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo,
regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, prido-
bitev {olske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih
dolo~i ‘upan.

11. ~len
^e se med letom znatno spremeni delovno podro~je ali

pristojnost uporabnika, se sorazmerno pove~a ali zmanj{a
obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O pove~anju ali zmanj{anju obsega sredstev iz prej{nje-
ga odstavka odlo~a ob~inski svet.

^e se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za
njegovo delo zagotavljajo iz teko~e porora~unske rezerve.

^e se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sreds-
tva za njegovo delovanje prenesejo v teko~o prora~unsko
rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinje-
nega uporabnika.

12. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanje prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov:

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

ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najetju kratkoro~nih posojil iz 2. to~ke prej{njega

odstavka odlo~a ‘upan ob~ine ter o tem obvesti ob~inski svet
na prvi naslednji seji.

13. ~len
Za izvr{evanje prora~una je kot odredbodajalec odgo-

voren ‘upan ob~ine.

14. ~len
Uporabniki so dol‘ni odseku za finance predlo‘iti pre-

dra~une in finan~ne na~rte za leto 1995 najpozneje v 30 dneh
po uveljavitvi tega odloka. Zaklju~ne ra~une za leto 1994 pa
najpozneje do 31. marca 1995.

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

ali z najetjem posojil.

16. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘uje le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi iz prej{njega odstavka odlo~a ob~inski svet.

17. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le v obsegu, ki ne presega 10%

zagotovljene porabe ob~ine v letu pred letom zadol‘evanja,
odpla~ilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odpla~ila
ne sme prese~i 5% zagotovljene porabe.

18. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju iz prej{njega odstavka odlo~a ob~inski svet.

19. ~len
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{tev iz prej{njega odstavka odlo~a ob~in-
ski svet.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995.

[t. 401-003/95-01
@alec, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine @alec
Franc @olnir, dipl. ek. l. r.

2691.

Na podlagi 105. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list SRS, {t. 17/86 – pre~i{~eno besedilo in Uradni
list RS, {t. 9/90 in 5/91) ter 13. in 20. ~lena statuta Ob~ine
@alec (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine
@alec na seji dne 14. septembra 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih

katastrskih ob~in Podvrh in Gotovlje

1. ~len
Uvede se agromelioracijski postopek v delih katastrskih

ob~in Podvrh in Gotovlje.
Agromelioracijsko obmo~je zajema zemlji{~a nasled-

njih parcelnih {tevilk:
k.o. Podvrh: 1188, 1191, 1192, 1193, 1194 in 1195
k.o. Gotovlje: 1425.

2. ~len
Agromelioracijska dela obsegajo:
a) strojna dela

– planiranje in ravnanje terena
– kr~enje predhodne kulture
– tro{enje gnojila in apna
– rigolanje
– brananje;

b) ro~na dela
– kr~enje
– koli~enje
– ostala dela.

3. ~len
Lastnik kmetijskih zemlji{~ je dol‘an opraviti vsa dela,

ki so predvidena z investicijskimi programi.

4. ~len
Lastnik kmetijskih zemlji{~ je dol‘an na agromeliorira-

nem zemlji{~u vzdr‘evati nasad po navodilih Zavoda za ‘ivi-
norejo in veterinarstvo Celje, Enota za kmetijsko svetovanje
@alec.
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5. ~len
Na agromelioriranem zemlji{~u mora na~in rabe zem-

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

6. ~len
Agromelioracijska dela morajo biti kon~ana do konca

leta 1997.

7. ~len
Investitor agromelioracijskih del iz 2. ~lena tega odloka

so kmetje, ki so tudi lastniki teh zemlji{~.

8. ~len
Ta odlok pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 32100-056/95-01
@alec, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine @alec
Franc @olnir, dipl. ek. l. r.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2693.

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

U R E D B O
o na~inu oblikovanja cen komunalnih storitev

1. ~len
Cene proizvodov in storitev v dejavnostih proizvodnje

in distribucije vode, odvajanja in pre~i{~evanja odplak, pro-
izvodnje, prenosa in distribucije plina, proizvodnje in distri-
bucije toplote ter odva‘anja in odlaganja odpadkov (v nadalj-
njem besedilu: cene komunalnih storitev), ki so bile
oblikovane v skladu z uredbo o na~inu oblikovanja cen ko-
munalnih storitev (Uradni list RS, {t. 32/95) in so se uporab-
ljale na tr‘i{~u na dan 8. oktobra 1995, smejo pravne in
fizi~ne osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikovati
na na~in, dolo~en s to uredbo.

2. ~len
Zavezanci, ki so v ~asu trajanja uredbe o na~inu obliko-

vanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, {t. 32/95) z
zahtevkom Vladi Republike Slovenije predlagali odreditev
vi{je stopnje povi{anja cen, lahko povi{ajo cene v ~asu traja-
nja te uredbe v skladu s sprejetim sklepom Vlade Republike
Slovenije.

3. ~len
Cene proizvodnje in distribucije vode, odvajanje in pre-

~i{~evanje odplak in odva‘anja in odlaganja odpadkov, se od
1. novembra 1995 dalje lahko pove~ajo najve~ za 1,1 odstotka.

4. ~len
Cene proizvodnje in distribucije plina in proizvodnje in

distribucije toplote se ne spremenijo.

5. ~len
V primeru, da cene, oblikovane na podlagi 2. in 3. ~lena

ne pokrivajo stro{kov za odpla~ilo zapadlih anuitet kreditov
mednarodnih finan~nih institucij, ki se v skladu s pogodbo
odpla~ujejo iz cene komunalnih storitev in za katere, na
podlagi predpisov, jam~i Republika Slovenija, lahko zaveza-
nec z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da ta
odredi vi{jo stopnjo povi{anja cen.

Zahtevek se vlo‘i pri Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

Zahtevku mora biti prilo‘ena analiza cen in stro{kov,
kot vsi podatki, iz katerih je razvidno, da dose‘ena cena ne
vsebuje dele‘a, potrebnega za odpla~ilo anuitet. ̂ e zahtevek
ne vsebuje vseh, za izdelavo analize potrebnih podatkov se
{teje, da zahtevek ni popoln. Zavezanec ga je dol‘an dopolni-
ti 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.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi
predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev vi{je stopnje
povi{anja cen na podlagi analize podatkov, mnenja ‘upana
ob~ine in soglasja Ministrstva za okolje in prostor in Mini-
strstva za finance.

6. ~len
Za opravljanje osnovne komunalne storitve, ki jo zave-

zanec opravlja prvi~, se cena lahko oblikuje tako, da ne

2692.

Na podlagi 37.a ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95)
in 30. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t.
72/93, 7/94, 33/94) ter sklepa ob~inskega sveta o prenehanju
mandata ~lanov ob~inskega sveta {t. 02100/001/95 je Ob~in-
ska volilna komisija @alec

u g o t o v i l a,

da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine @alec pre-
{el na naslednjega kandidata z liste Demokrati~ne stranke
upokojencev Slovenije - DeSUS, to je

Alojz Kotar, roj. 20. 7. 1928, Kasaze 107/b, rudarski
nadzornik, upokojenec.

Kandidat je dne 13. 9. 1995 podal izjavo, da sprejema
mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine @alec.

[t. 008-00/94
@alec, dne 13. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inske volilne komisije @alec

Milan Bratu{ek l. r.

^lani Ob~inske volilne komisije
@alec

Erna Drofenik l. r.
Janez Megli~ l. r.
Valter Hojnik l. r.

Kristijan Markovi~ l. r.
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presega ravni cene, ki je ‘e uporabljena na tr‘i{~u za enako
storitev in vrsto uporabnika, opravljeno s podobno ali enako
tehnologijo.

Najmanj osem dni pred uporabo cene komunalne stori-
tve iz prej{njega odstavka, morajo zavezanci o tem obvestiti
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za
okolje in prostor. Obvestilo mora vsebovati:

– naziv in firmo zavezanca,
– obmo~je na katerem se bo storitev izvajala,
– predvideno raz~lenitev stro{kov za opravljeno stori-

tev,
– opis tehnologije opravljanja storitve in predviden ob-

seg na enoto storitve,
– datum predvidenega pri~etka opravljanja storitve,
– raven cene komunalne storitve z navedbo primerljive

cene za enako komunalno storitev, ki se na tr‘i{~u ‘e uporab-
lja ter navedbo obmo~ja na katerem se ta storitev opravlja.

7. ~len
V primeru spremembe obra~una opravljene storitve iz

akontativnega na~ina obra~una na obra~un po dejanski pora-
bi, lahko zavezanec z zahtevkom predlaga Vladi Republike
Slovenije, da izda soglasje k ceni. Zahtevek se vlo‘i pri
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana.

Zahtevku mora biti prilo‘ena analiza cen in stro{kov, iz
katere je razvidno, da se zaradi spremembe na~ina obra~una
ne pove~a prihodek pri opravljanju storitve.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi
predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k pred-
laganim cenam na podlagi analize podatkov, mnenja ‘upana
ob~ine in soglasja Ministrstva za gospodarske dejavnosti ozi-
roma Ministrstva za okolje in prostor.

8. ~len
Zavezanci, ki oblikujejo cene komunalnih storitev v

skladu s to uredbo, morajo najkasneje pet dni po uveljavitvi
cen o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj.

Obvestilo mora vsebovati podatke o dose‘enih ravneh
cen posameznih vrst storitev po vrstah uporabnikov in dose-
‘enih povpre~nih cenah po posameznih vrstah storitev po in
pred izvr{enim povi{anjem.

9. ~len
Zavezanci, ki oblikujejo cene komunalnih storitev v

skladu z 2. ~lenom te uredbe, v ~asu trajanja te uredbe ne
smejo spreminjati dobavnih in drugih pla~ilnih pogojev.

10. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta uredba, preneha veljati

uredba o na~inu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni
list RS, {t. 32/95).

11. ~len
Uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in za~ne veljati 10. oktobra 1995.

[t. 380-05/93-14/7-8
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2694.

Na podlagi drugega odstavka 45.b ~lena zakona o ure-
janju 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 ~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Re-
publike Slovenije na 163. seji 5. oktobra 1995 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na~rta za odsek

avtoceste Fram–Slivnica in hitre ceste
Slivnica–Blagovno distribucijski center in o javni

razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoro~nega plana Mestne ob~ine Maribor za
obdobje 1986–2000 in dru‘benega plana Mestne ob~ine

Maribor za obdobje 1986–1990 s programskimi
zasnovami v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega

na~rta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev os-

nutka lokacijskega na~rta za odsek avtoceste Fram–Slivnica
in hitre ceste Slivnica–Blagovno distribucijski center (v nad-
aljevanju: osnutek lokacijskega na~rta), ki ga je izdelal
URBIS d.o.o. Maribor, pod {t. projekta 30-22-8/94, v juliju
1995.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega na~rta skladen s prostorskimi sestavinami
dolgoro~nega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (Uradni list SRS, {t. 1/86, 41/87 in Uradni list RS,
{t. 36/90) in dru‘benega plana SR Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, {t. 2/86, 41/87 in
23/89), v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega na~rta
(v nadaljevanju: republi{ki prostorski planski akti) ter pred-
stavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dol-
goro~nega plana Mestne ob~ine Maribor za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in dru‘benega plana Mestne ob~ine Mari-
bor za obdobje od leta 1986 do leta 1990 s programsko
zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega na~rta
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov
ob~ine).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni ob~ini Ma-

ribor v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve plan-
skih aktov ob~ine.

IV
Mestna ob~ina Maribor mora poskrbeti za izvedbo javne

razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacij-
skega na~rta in predloga sprememb in dopolnitev planskih
aktov ob~ine. Javna razgrnitev traja en mesec od uveljavitve
tega sklepa.

V
V ~asu javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnje-

ni osnutek lokacijskega na~rta in predlog sprememb in dopol-
nitev planskih aktov ob~ine, pripombe in predloge vsi zain-
teresirani in prizadeti.

VI
Mestna ob~ina Maribor mora v roku 30 dni po preteku

javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse
zbrane pripombe in predloge. Ob~inski svet Mestne ob~ine
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Maribor se mora v tem ~asu opredeliti do zbranih pripomb in
predlogov. ^e v tem roku minister ne prejme pripomb in
predlogov z javne razgrnitve, se {teje, da na osnutek lokacij-
skega na~rta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.

VII
Ta sklep za~ne veljati tretji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 350-04/94-6/4-8
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek  l. r.
Predsednik

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2695.

Na podlagi drugega odstavka 4. ~lena uredbe o carin-
skih kvotah za uvoz blaga v letu 1995 (Uradni list RS, {t. 26/
95 in 41/95) in 99. ~lena zakona o upravi (Uradni list RS, {t.
67/94) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj

O D R E D B O
o obsegu carinskih kvot za uvoz blaga v letu 1995, ki {e

niso bile razdeljene

1. ~len
Carinske kvote za uvoz blaga v letu 1995, ki niso bile

razdeljene, so na voljo za razdelitev za naslednje blago in v
obsegu:

Tar. Tar. Poimenovanje [ifra Carinska Vi{ina Obseg
{t. oznaka tarifne stopnja posebne kvote

postavke /%/ dajatve /t/
/SIT/KG/

1 2 3 4 5 6 7

02.06 Drugi u‘itni klavni~ni proizvodi iz govejega,
svinjskega, ov~jega, kozjega in konjskega mesa
mesa in mesa mul in mezgov, sve‘i, ohlajeni
ali zmrznjeni:

0206.10 – Od ‘ivali vrste goved, sve‘i
ali ohlajeni 02 06 10018 2,8 – 22

10.01 P{enica in sor‘ica:
1001.90 – Druga:
1001.902 – – – druga p{enica 10 01 90206 5,6 – 68.800

ex: mlinska p{enica
11.01 P{eni~na ali sor‘i~na moka:

1101.00 P{eni~na ali sor‘i~na moka:
1101.001 – – – p{eni~na moka 11 01 00108 5,6 – 10.050

Za navedeno blago se pla~uje carina po zgoraj navedenih
stopnjah.

2. ~len
Zahtevek za dodelitev dolo~ene koli~ine blaga v okviru

posamezne kvote iz prej{njega ~lena se vlo‘i pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj, najkasneje do 24. oktobra

1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 424-02/95-3
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.

Janko De‘elak l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj
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DR@AVNI ZBOR

2654. Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o privatizaciji pravnih oseb v lasti skla-
da Republike Slovenije za razvoj in obvez-
nostih Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo 4613

2655. Odlok o dolo~anju kratic aktov 4617
2656. Odlok o soglasju k statutu javnega zavoda

RTV Slovenija 4617

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2693. Uredba o na~inu oblikovanja cen komunal-
nih storitev 4648

2694. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijske-
ga na~rta za odsek avtoceste Fram�Slivnica
in hitre ceste Slivnica�Blagovno distribu-
cijski center in o javni razgrnitvi predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoro~nega plana Mestne ob~ine Ma-
ribor za obdobje 1986�2000 in dru�benega
plana Mestne ob~ine Maribor za obdobje
1986�1990 s programskimi zasnovami v
delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
na~rta 4649

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

2695. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz
blaga v letu 1995, ki {e niso bile razdeljene 4650

2657. Poro~ilo o rasti cen �ivljenjskih potreb{~in
in cen na drobno na obmo~ju Republike
Slovenije za september 1995 4618

BANKA SLOVENIJE

2658. Sklep o izro~itvi prilo�nostnih kovancev v
prodajo in obtok 4618

SODNI SVET

2659. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-
~il sodnikom 4618

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2660. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije 4619

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoro~nega plana Ob~i-
ne ^rnomelj za obdobje 1986�2000 ter pro-
storskih sestavin dru�benega plana Ob~ine
^rnomelj za obdobje 1986�1990 4619

2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o za~asni organizaciji in podro~jih dela
ob~inske uprave Ob~ine ^rnomelj 4623

2663. Pravilnik o razmerjih pla~ in nagrajevanju
funkcionarjev Ob~ine ^rnomelj 4623

2664. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov (Kr{ko) 4624
2665. Odlok o delovnem podro~ju, sestavi in nalo-

gah delovnih teles Ob~inskega sveta ob~ine
Kuzma 4624

2666. Odlok o na~inu opravljanja dimnikarskih
storitev na obmo~ju Ob~ine Lo{ki Potok 4626

2667. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kme-
tijskih zemlji{~ na agromelioracijskem kom-
pleksu Retje (Lo{ki Potok) 4627

2668. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobra-
�evalnega zavoda � Osnovne {ole dr. Anto-
na Debeljaka Lo{ki Potok 4628

2669. Sprememba odloka o gospodarskih javnih
slu�bah v Ob~ini Lo{ki Potok 4630

2670. Razpis rednih volitev v Svet Krajevne skup-
nosti Re~ica ob Savinji in Svet Krajevne
skupnosti Mozirje (Mozirje) 4630

2671. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno
skupnost Stopi~e (Novo mesto) 4631

2672. Poro~ilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 17. septembra 1995 (Novo mesto) 4631

2673. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
Ob~inske uprave ob~ine Pivka 4632

2674. Statutarni sklep stavbnih zemlji{~ Ob~ine
Pivka 4633

2675. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadome-
stila za uporabo stavbnega zemlji{~a na ob-
mo~ju Ob~ine Pivka za leto 1995 4634

2676. Sklep o dolo~itvi {tevila ~lanov odborov ob-
~inskega sveta (Pivka) 4634

2677. Odlok o dolo~itvi volilnih enot za volitve v
svete KS, {tevilu ~lanov svetov KS in o izvo-
litvi predsednikov in podpredsednikov sve-
tov KS na obmo~ju Ob~ine Rade~e 4634

2678. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave Rade~e 4635

2679. Sklep o dolo~itvi javne infrastrukture na
podro~ju kulture v Ob~ini Rade~e 4636

2680. Sklep o razre{itvi dosedanje Ob~inske volil-
ne komisije ob~ine Rade~e in sklep o imeno-
vanju Ob~inske volilne komisije ob~ine Ra-
de~e 4637

2681. Odlok o delovnem podro~ju in sestavi delov-
nih teles Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ovci 4637

2682. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko
ureditvenih pogojev za naselje [pitali~ (Slo-
venske Konjice) 4639

2683. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremem-
be dela prostorskih ureditvenih pogojev za
obmo~je gozdov in 1. obmo~ja kmetijskih
zemlji{~ v Ob~ini Slovenske Konjice � za
obmo~je [kalce 4639

2684. Sklep o spremembi sestava OVK Turni{~e 4639
2685. Poro~ilo o ugotovitvi izida glasovanja na vo-

litvah v organe KS Ob~ine Turni{~e 4640
2686. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank

v Ob~ini Velike La{~e 4641
2687. Razpis rednih volitev v organe krajevnih

skupnosti na obmo~ju Ob~ine Vojnik 4641
2688. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Ob~in-

skega sveta ob~ine Zre~e 4642
2689. Odlok o grbu in zastavi Ob~ine Zre~e 4644
2690. Odlok o prora~unu Ob~ine @alec za leto

1995 4646
2691. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postop-

ka v delih katastrskih ob~in Podvrh in Go-
tovlje (@alec) 4647

2692. Ugotovitev, da je mandat ~lana Ob~inskega
sveta ob~ine @alec pre{el na naslednjega
kandidata 4648

VSEBINA

StranStran
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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)

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

PREDPISI O NOTARIATU
s predgovorom Andreja [krka, uvodnimi pojasnili Jo‘eta Tratnika

in zgodovinskim orisom Jo‘eta Dernov{ka

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

Drugi del knji‘ice objavlja vse predpise o notariatu:

– ustavno dolo~bo,

– zakon o notariatu,

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

– pravilnik o poslovanju notarja,

– pravilnik o delovnem ~asu notarjev,

– statut Notarske zbornice Slovenije,

– notarsko tarifo in

– zakone, ki dolo~ajo pristojnost notarjev.

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

Cena 1.470 SIT (10266)


