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

U K A Z
o razglasitvi zakona o zamenjavi obveznic Republike

Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic

Razgla{am zakon o zamenjavi obveznic Republike Slo-
venije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanaci-
jo bank in hranilnic, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike
Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995.

[t. 012-01/95-91
Ljubljana, dne 12. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O ZAMENJAVI OBVEZNIC REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNICE AGENCIJE

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SANACIJO BANK IN
HRANILNIC

1. ~len
Republika Slovenija izda obveznice v skupnem nomi-

nalnem znesku najve~ 145.540,649.690 tolarjev, kar je enako
tolarski protivrednosti 1.782,521.097 DEM, po srednjem te-
~aju Banke Slovenije na dan 1. 1. 1995.

Republika Slovenija zamenja obveznice, izdane v skla-
du s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: obveznice), za
obveznice, ki jih je izdala Agencija Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: agencija) v
skladu z zakonom o jamstvu Republike Slovenije za obvezni-
ce, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (v nadaljnjem
besedilu: sanacijske obveznice).

Obveznice v nominalnem znesku, enakem razliki med
nominalnim zneskom obveznic, ki jih ob zamenjavi iz prej{-
njega odstavka prejmejo imetniki sanacijskih obveznic in
skupnim nominalnim zneskom obveznic iz prvega odstavka
tega ~lena, prejme agencija in jih uporablja za odkup poten-
cialnih izgub bank v sanaciji v skladu z odlo~bami guverner-
ja Banke Slovenije o uvedbi sanacijskega postopka.

2. ~len
Obveznice se glasijo na nominalni znesek v doma~em

denarju (tolarje), ki se za ~as od 1. 1. 1995 do dneva dospelo-
sti ali do dneva, dolo~enega za pred~asno izpolnitev valorizi-
ra, in sicer:

– za ~as od 1. 1. 1995 do 1. 5. 1995 s stopnjo rasti cen na
drobno v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu,

– za ~as od 1. 5. 1995 do 5. 8. 1995 s stopnjo, ki je v
posameznem mesecu enaka aritmeti~nemu povpre~ju mese~-
nih stopenj rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v prete-
klih treh mesecih, zaokro‘enemu na eno decimalno mesto,

– za ~as od 5. 8. 1995 dalje s stopnjo, enako vsakokrat
veljavni temeljni obrestni meri.

Del skupnega zneska obveznic, ki dospejo v izpla~ilo 1.
1. 2005 ali kasneje, se izda s posebnimi kuponi, ki omogo~a-
jo imetnikom tak{nih obveznic ob~asno izbiro med valoriza-
cijo nominalnega zneska na na~in iz prej{njega odstavka in
valorizacijo z valutno klavzulo, vezano na srednji te~aj Ban-
ke Slovenije za nem{ko marko (DEM).

Izbiro na~ina valorizacije nominalnega zneska obveznic
iz prej{njega odstavka lahko upravi~enec opravi najkasneje
do 15. oktobra vsakega leta z veljavnostjo za naslednje kole-
darsko leto.

 Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka lahko upravi-
~enci opravijo izbiro na~ina valorizacije z veljavnostjo za
leto 1996 najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.

3. ~len
Obveznice, ki jih prejmejo imetniki sanacijskih obvez-

nic ob zamenjavi iz drugega odstavka 1. ~lena tega zakona ne
smejo dospeti v izpla~ilo pred 1.1.1998 ali kasneje kot 15.
10. 2010.

Republika Slovenija lahko svoje obveznosti iz obveznic
izpolni pred~asno kadarkoli pred dospetjem posamezne ob-
veznice v izpla~ilo.

4. ~len
Ob pred~asni izpolnitvi Republika Slovenija popla~a

svoje obveznosti iz obveznic v denarju, z izpla~ilom valorizi-
ranega nominalnega zneska glavnice in pripadajo~ih obresti
do dneva pred~asne izpolnitve.

5. ~len
Od obveznic, ki jih prejmejo imetniki sanacijskih ob-

veznic ob zamenjavi iz drugega odstavka 1. ~lena tega zako-
na se pla~ujejo obresti dvakrat letno v vi{ini najmanj 4,5% in
najve~ 6,5% letno od valoriziranega nominalnega zneska
glavnice.

Obrestna mera za obresti od obveznic se dolo~i v mejah
iz prvega odstavka tega ~lena tako, da se od obveznic z
dalj{im rokom dospelosti pla~ujejo obresti po vi{ji obrestni
meri kot od obveznic s kraj{im rokom dospelosti.

6. ~len
Obveznice se glasijo na ime in se lahko prena{ajo brez

omejitev.

7. ~len
Zamenjava obveznic iz drugega odstavka 1. ~lena tega

zakona se opravi tako, da na dan, ki ga kot dan zamenjave
dolo~i Vlada Republike Slovenije, preidejo vse terjatve iz
sanacijskih obveznic na Republiko Slovenijo, njihovi imetni-
ki pa prejmejo od Republike Slovenije obveznice.
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Ob zamenjavi obveznic prejme vsak imetnik sanacij-
skih obveznic, obveznice v nominalnem znesku, ki je enak
tolarski protivrednosti nominalnega zneska sanacijskih ob-
veznic, ki jih ima, izra~unani po srednjem te~aju Banke
Slovenije za DEM na dan 1. 1. 1995.

Vsak imetnik sanacijskih obveznic je upravi~en prejeti
tolik{en del od skupnega zneska obveznic z enakim rokom
dospelosti, ki se razdelijo med imetnike obveznic, kakr{nega
predstavljajo njegove sanacijske obveznice v skupnem zne-
sku sanacijskih obveznic vseh imetnikov.

Imetnik sanacijskih obveznic je ob zamenjavi dol‘an
Republiki Sloveniji pla~ati znesek obresti od sanacijskih ob-
veznic, ki ga je prejel za obdobje po 1. 1. 1995, Republika
Slovenije pa mu je dol‘na pla~ati znesek, ki bi mu pripadal,
~e bi obresti od obveznic tekle od 1. 1. 1995 dalje.

Imetnik sanacijskih obveznic ni upravi~en prejeti ob-
veznic dokler ne izro~i Republiki Sloveniji vseh sanacijskih
obveznic, ki jih ima.

8. ~len
Republika Slovenija in agencija se s pogodbo dogovori-

ta o na~inu popla~ila dolga, katerega upnik postane Republi-
ka Slovenija v skladu z dolo~bo prvega odstavka 7. ~lena
tega zakona in o obveznostih agencije v zvezi z obveznicami,
ki jih agencija prejme v skladu s tretjim odstavkom 1. ~lena
tega zakona.

S pogodbo iz prej{njega odstavka je lahko dolo~eno, da
se dolg agencije nadomesti z druga~no obveznostjo.

Pogodbo iz prvega odstavka tega ~lena sklene minister,
pristojen za finance po predhodnem soglasju Vlade Republi-
ke Slovenije.

9. ~len
Datum izdaje in podrobnej{o vsebino obveznic ter da-

tum pred~asne izpolnitve dolo~i Vlada Republike Slovenije z
uredbo.

10. ~len
Republika Slovenija oblikuje odpla~ilni sklad za obvez-

nice tako, da na posebnem ra~unu zbira denarna sredstva,
namenjena izklju~no za odpla~ilo in odkup obveznic.

Vi{ina zneska, ki ga Republika Slovenija v posamez-
nem letu prenese v odpla~ilni sklad, se dolo~i v prora~unu za
vsako leto posebej.

Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka, Republika
Slovenija zagotovi v letu 1995 sredstva v odpla~ilnem skladu
v vi{ini do 2 milijardi tolarjev.

V odpla~ilni sklad se stekajo tudi zneski, ki jih Republi-
ka Slovenija prejme na podlagi pogodbe iz prvega odstavka
8. ~lena tega zakona in izkupi~ek od prodaje dr‘avnega pre-
mo‘enja.

O razpolaganju s sredstvi odpla~ilnega sklada odlo~a
Vlada Republike Slovenije.

11. ~len
Obveznice se lahko uporabijo za pla~ilo kupnine za

poslovne dele‘e in delnice gospodarskih dru‘b, ki jih v skla-
du zakonom prodaja Republika Slovenija.

12. ~len
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o

jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi
sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, {t. 57/92).

Jamstvo Republike Slovenije po prvem odstavku 1. ~le-
na zakona iz prej{njega odstavka velja do dneva zamenjave,
dolo~enega v skladu s prvim odstavkom 7. ~lena tega zakona.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 450-12/95-12/1
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2779.

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

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

Slovenije

Za dolgoletno sistemati~no in uspe{no preu~evanje
manj{inske problematike v Sloveniji ter problematike slo-
venske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije
podeljujem

srebrni ~astni znak svobode Republike Slovenije
In{titutu za narodnostna vpra{anja.

[t. 902-03/95-29
Ljubljana, dne 16. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

2780.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, {t. 4/93) in na predlog ministra za zunanje
zadeve, izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o soglasju za odprtje Konzulata ^e{ke republike s
sede‘em v Portoro‘u, na ~elu s ~astnim konzulom

1
Daje se soglasje za odprtje Konzulata ̂ e{ke republike s

sede‘em v Portoro‘u, na ~elu s ~astnim konzulom.

2
Konzularno obmo~je Konzulata ̂ e{ke republike s sede-

‘em v Portoro‘u, obsega obmo~ja ob~in: Piran, Izola, Koper,
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Diva~a,
Se‘ana, Vipava, Komen, Ajdov{~ina, Idrija, Miren-Kosta-
njevica in Nova Gorica.
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3
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 900-04/93-19/4-8
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2782.

Na podlagi 84. ~lena zakona o ra~unovodstvu (Uradni
list SFRJ, {t. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. ~lenom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 1/91-I) Satististi~ni urad Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1995

1. Mese~ni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih, septembra 1995 v primerjavi z avgustom
1995 je bil 0,011.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih od za~etka leta do septembra 1995 je bil 0,041.

3. Koeficient povpre~ne mese~ne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od za~etka leta do septembra 1995
je bil 0,004.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih septembra 1995 v primerjavi z istim mesecem
prej{njega leta je bil 0,109.

5. Mese~ni koeficient rasti cen na drobno septembra
1995 v primerjavi z avgustom 1995 je bil 0,013.

6. Koeficient rasti cen na drobno od za~etka leta do
septembra 1995 je bil 0,059.

7. Koeficient povpre~ne mese~ne rasti cen na drobno od
za~etka leta do septembra 1995 je bil 0,006.

8. Koeficient rasti cen na drobno septembra 1995 v
primerjavi z istim mesecem prej{njega leta je bil 0,108.

9. Koeficient povpre~ne rasti cen ‘ivljenjskih potreb-
{~in od za~etka leta do septembra 1995 v primerjavi s pov-
pre~jem leta 1994 je bil 0,125.

[t. 052-07-15/95
Ljubljana, dne 9. oktobra 1995.

Toma‘ Banovec l. r.
Direktor

Statististi~nega urada
Republike Slovenije

2781.

Na podlagi 4. ~lena pravilnika o metodologiji za upo{te-
vanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice
do socialnovarstvenih dajatev in denarne pomo~i (Uradni list
RS, {t. 57/94) objavlja ministrica za delo, dru‘ino in socialne
zadeve

K O L I ^ N I K
za prera~un katastrskega dohodka

Koli~nik za prera~un katastrskega dohodka posamezni-
ka in njegovih dru‘inskih ~lanov zna{a 3,4 in se uporablja od
15. oktobra 1995 dalje.

[t. 58800/010/94
Ljubljana, dne 3. oktobra 1995.

Rina Klinar l. r.
Ministrica

za delo, dru‘ino in
socialne zadeve

JESENICE

2783.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, {t.
57/94 in 15/95) ter 63. ~lena statuta Ob~ine Jesenice (Uradni
list  RS, {t. 38/95), je Ob~inski svet ob~ine Jesenice na 10. seji
dne 28. 9. 1995 sprejel

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

Ob~ine Jesenice

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok ureja organizacijo in delovna podro~ja ob~inske

uprave ob~ine Jesenice.

2. ~len
Ob~inska uprava v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine

izvaja zakone, odloke ter druge splo{ne in posami~ne akte,
odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristoj-

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

nosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti, pripravlja predloge
splo{nih in posami~nih aktov ob~ine, spremlja stanje in daje
pobude za re{evanje vpra{anj na podro~jih za katera je usta-
novljena ter odgovarja za stanje na teh podro~jih in opravlja
druga strokovna in administrativna dela za ob~inski svet, ‘u-
pana, nadzorni odbor, komisije in odbore ob~inskega sveta.

Ob~inska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s
krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi
slu‘bami in organizacijami ter zagotavlja uresni~evanje pravic,
potreb in interesov ob~anov.

3. ~len
Ob~inska uprava lahko v skladu s sklenjeno pogodbo, v

skladu s koncesijskim aktom, ki ga je sprejel ob~inski svet in v
soglasju z ‘upanom, naro~i izvajanje nekaterih strokovnih na-
log pri zunanjih organizacijah in posameznikih.

4. ~len
Ob~inska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela

tako, da bo ob~anom omogo~eno, da v ~imkraj{em ~asu in na
najbolj kakovosten na~in uveljavljajo svoje pravice in potrebe.

5. ~len
Delo ob~inske uprave je javno. O delu ob~inske uprave

obve{~ata javnost ‘upan in tajnik ob~ine.
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Ob~inska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati
tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi dolo~eni
kot osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODRO^JA UPRAVE

Organizacija uprave

6. ~len
Ob~inska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima

naslednje notranje organizacijske enote:
– kabinet ‘upana,
– oddelek za splo{ne zadeve, gospodarstvo in dru‘bene

dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor ter stanovanjsko gospodarstvo,
– oddelek za finance, plan in analize in
– direkcijo javnih slu‘b Ob~ine Jesenice.

7. ~len
Ob~insko upravo usmerja in nadzoruje ‘upan.
Za neposredno izvajanje nalog ob~inske uprave skrbi taj-

nik ob~ine.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~enih

aktov poslovanja.
Tajnik je za svoje delo odgovoren ‘upanu.

8. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i ‘u-

pan v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v ob~inski upravi. Naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik
ob~ine, vi{ji upravni delavci, upravni delavci in strokovnoteh-
ni~ni delavci.

9. ~len
Zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do pla~e, ki jo v

skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji
delovnih mest v ob~inski upravi, dolo~i ‘upan.

10. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene pristojnosti dr‘ave odlo~ajo uradne osebe po zakonu
o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih, do-
lo~enih z zakonom.

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

11. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik,

ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske
pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje posa-
meznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in
za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti dr‘ave in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom dolo~eno druga~e.

12. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona

o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o uprav-
nem postopku.

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

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je dopu-
sten upravni spor.

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

14. ~len
O izlo~itvi ‘upana iz upravnega postopka odlo~a ob~inski

svet.

O izlo~itvi tajnika ob~inske uprave odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a tajnik ob~ine.

III. DELOVNA PODRO^JA

15. ~len
Kabinet ‘upana opravlja naslednje naloge:
– strokovne in organizacijske naloge za ‘upana,
– strokovne in organizacijske naloge na podro~ju stikov z

javnostjo,
– strokovne in organizacijske naloge na podro~ju med-

ob~inskega in mednarodnega sodelovanja ter protokola,
– re{uje vloge in prito‘be v zvezi z delom ob~inske uprave,
– skrbi za informiranje ob~anov ter opravlja druge naloge

po pooblastilu ‘upana,
– strokovna opravila za ob~inski svet in delovna telesa,
– administrativnotehni~na opravila za ob~inski svet in de-

lovna telesa,
– pripravlja odloke in druge ob~inske akte,
– vsa dela v zvezi z izvedbo volitev in referendumov,
– s podro~ja obrambe in za{~ite, re{evanja za primere

elementarnih nesre~, po‘arne varnosti in organiziranja gasilstva.
– strokovno administrativnotehni~na opravila za krajevne

skupnosti.

16. ~len
Oddelek za splo{ne zadeve, gospodarstvo in dru‘bene de-

javnosti opravlja naslednje naloge:
– na~rtovanje razvoja ob~ine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pospe{e-

vanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva,
turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,

– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospe{evanje kme-
tijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo ob~inskih kmetijskih
zemlji{~, promet s kmetijskimi zemlji{~i,

– spremljanje gospodarskih gibanj,
– analiti~na in statisti~na dejavnost,
– pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih

dokumentov in skrb za prijavo na nate~aje,
– predpisovanje lokalnih davkov,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega podro~ja,
– pripravljanje in uresni~evanje aktov ob~ine v zvezi z

ustanoviteljstvom javnih zavodov na podro~ju zdravstva, {ols-
tva, otro{kega varstva, kulture in socialnega skrbstva,

– pripravljanje in uresni~evanje programov razvoja otro{-
kega varstva, varstva pred{olskih otrok, osnovnega {olstva, kul-
ture, zdravstva, {porta in socialnega skrbstva,

– spremljanje socialnega polo‘aja mladih,
– zagotavljanje sredstev za delovanje javnih zavodov v

skladu z zakonom,
– organiziranje mre‘e zdravstvene slu‘be na primarni rav-

ni, lekarni{ke dejavnosti, mrli{ke ogledne slu‘be,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– financiranje s podro~ja socialnovarstvenih pravic in

zdravstveno zavarovanje brezposelnih v skladu z zakonom,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varova-

nja naravne in kulturne dedi{~ine,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev prora~una, po-

trebnih za izvajanje nalog dru‘benih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s podro~ja gospodarstva in

dru‘benih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost ob~inske uprave,
– kadrovske zadeve za ob~insko upravo,
– informacijska dejavnost,
– skrbi za zavarovanje in vzdr‘evanje premi~nega in ne-

premi~nega premo‘enja ob~ine,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega

zna~aja, pomembne za delo ob~inske uprave,
– sodeluje z organi ob~inskega sveta.

17. ~len
Oddelek za okolje in prostor ter stanovanjsko gospodar-

stvo opravlja naloge na naslednjih podro~jih:
– pripravljanje strokovnih podlag in organiziranje sprejema-

nja prostorskega plana ob~ine in prostorskih izvedbenih aktov,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4737[t. 59 – 19. X. 1995

– pripravljanje in izvajanje ukrepov s podro~ja varstva
okolja oziroma ekologije iz pristojnosti ob~ine,

– skrb za vzdr‘evanje, popravila in obnovo nepremi~nega
premo‘enja ob~ine,

– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemlji{~ za
potrebe ob~ine,

– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~ in
upravljanje strokovnotehni~nih nalog za sklad stavbnih zemlji{~,

– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stano-
vanjsko gradnjo in re{evanje stanovanjskih problemov, zlasti
socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunal-
no urejanje in oddajo stavbnih zemlji{~,

– splo{ne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanj-
skim skladom,

– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega podro~ja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in nate~ajev za pri-

dobitev sredstev za delovanje in razvoj ob~ine s svojega delov-
nega podro~ja,

– opravljanje drugih nalog iz ob~inske pristojnosti na
podro~ju okolja in prostora ter stanovanjskega gospodarstva,

– skrb in nadzor nad vzdr‘evanjem objektov vseh dru‘be-
nih dejavnosti neposredno s strani ob~ine, ali prek javnih zavo-
dov na tem podro~ju,

– sodelovanje z organi ob~inskega sveta.

18. ~len
Oddelek za finance, plan in analize opravlja naloge s

podro~ja:
– ob~inskega prora~una in zaklju~nega ra~una,
– analiz in planov,
– finan~nega poslovanja,
– blagajni{kega poslovanja,
– ra~unovodstva in knjigovodstva,
– sodelovanja z nadzornim odborom in organi ob~inskega

sveta, evidentiranja ob~inskega premo‘enja in skrb za smotrno
gospodarjenje,

– pridobivanja sredstev za delovanje in razvoj ob~ine,
– opravljanje finan~no ra~unovodskih poslov za druge

uporabnike.

IV. DIREKCIJA JAVNIH SLU@B

19. ~len
Direkcija javnih slu‘b opravlja strokovnotehni~ne organi-

zacijske in razvojne naloge na podro~ju gospodarskih javnih
slu‘b ter naloge v zvezi z gospodarjenjem z objekti lokalne
gospodarske infrastrukture v Ob~ini Jesenice.

Komunalna direkcija opravlja:
1. strokovne naloge na podro~ju razvoja javnih slu‘b,
2. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi z

na~rtovanjem in vzdr‘evanjem objektov in naprav, potrebnih za
izvajanje javnih slu‘b, ~e z aktom o ustanovitvi re‘ijskega
obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja ozi-
roma koncesijske pogodbe ali pogodbe o vlaganju te naloge
niso prenesene na re‘ijski obrat, javni gospodarski zavod, javno
podjetje, koncesionarja ali osebo, v dejavnost katere ob~ina
vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,

3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih slu‘b
in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega
~lena, v zadevah izvajanja teh nalog,

4. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo
za potrebe javnih slu‘b,

5. strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi z
javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne
slu‘be ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter
pripravo pogodb,

6. strokovno tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem javnih slu‘b,

7. dolo~anje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za
posege v prostore, ~e ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave, ~e ni to kot javno pooblastilo prene{eno na izvajalce
javnih slu‘b,

8. dajanje predpisanih dovoljenj za priklju~itev na infra-
strukturne objekte ter naprave, namenjene za izvajanje javnih

slu‘b, ~e ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
javnih slu‘b,

9. administrativna opravila za svet uporabnikov,
10. druge naloge, dolo~ene z zakonom, predpisom ob~ine

in programom dela direkcije.

V. OPRAVLJANJE NALOG ZA DRUGE OB^INE

20. ~len
Ob~ina sodeluje z drugimi ob~inami, opravlja posamezne

naloge za druge ob~ine, zdru‘uje sredstva in oblikuje organe za
opravljanje skupnih zadev.

O opravljanju nalog iz prvega odstavka sklenejo zaintere-
sirane ob~ine pogodbo.

21. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave na podro~jih, ki

niso na{teta v 15., 16., 17. in 18. ~lenu, opravlja tisti oddelek, v
katerega delovno podro~je spada naloga po svoji naravi.

^e je naloga tak{na, da po svoji naravi ne spada v delovno
podro~je nobenega izmed oddelkov, jo opravlja oddelek za
splo{ne zadeve, gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti.

VI. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE

22. ~len
V kabinetu ‘upana oziroma v oddelkih se lahko v skladu z

obsegom in na~inom dela oblikujejo notranje organizacijske
enote, kot so: odsek, referat, slu‘ba ali sektor oziroma direkcija.
Lahko se oblikujejo organizacijske enote tudi z druga~nimi
nazivi, ~e to bolj ustreza naravi njihovih nalog.

Organizacijske enote iz prvega odstavka tega ~lena dolo~i
‘upan v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v ob~inski upravi.

23. ~len
Za izvedbo zahtevnej{ih nalog, ki po svoji naravi zahteva-

jo sodelovanje delavcev razli~nih strok, oziroma delavcev iz
razli~nih podro~ij dela in organizacijskih enot, se oblikujejo
projektne skupine. Projektno skupino s sklepom dolo~i ‘upan
ob~ine.

VII. VODJE ODDELKOV, VI[JI UPRAVNI DELAVCI IN
UPRAVNI DELAVCI

24. ~len
Oddelke vodijo vodje oddelkov, direkcijo vodi direktor (v

nadaljnjem besedilu: predstojniki). Predstojniki so vi{ji upravni
delavci.

Kabinet ‘upana vodi tajnik ob~ine.
Predstojniki organizirajo delo, skrbijo za zakonitost dela

in opravljajo druge naloge v okviru svojih pravic, pooblastil,
dol‘nosti in odgovornosti, ki jih dolo~ajo zakoni, statut ob~ine
in drugi akti ob~ine.

Predstojnika v ~asu odsotnosti z dela nadome{~a drug
predstojnik, ki ga dolo~i ‘upan s sklepom.

Predstojnike in druge vi{je upravne delavce imenuje in
razre{uje ‘upan s soglasjem ob~inskega sveta.

Direktorja direkcije imenuje ob~inski svet na predlog ‘u-
pana.

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

‘upan na podlagi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v ob~inski upravi.

Za sprejemanje delavcev v delovno razmerje lahko ‘upan
pooblasti tajnika.

26. ~len
Za delavce v ob~inski upravi se smiselno uporabljajo do-

lo~be zakona o delavcih v dr‘avnih organih, zakona o razmerjih
pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih lokalnih
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skupnosti, pravilnika o napredovanju zaposlenih v dr‘avni upra-
vi, kakor tudi uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizaci-
jo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.

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

VIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

27. ~len
Na podlagi 65. ~lena statuta Ob~ine Jesenice izda ‘upan

ob~ine akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v ob~inski upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.

Sestavni del akta iz prvega odstavka tega ~lena je notranja
organizacija in sistemizacija delovnih mest direkcije javnih slu‘b.

28. ~len
Delavci ob~inske uprave v roku enega meseca po spreje-

mu akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
ob~inske uprave, prevzamejo od delavcev upravne enote Jese-
nice vse naloge, ki sodijo v pristojnost Ob~ine Jesenice.

29. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem podro~ju upravnih organov Ob~ine
Jesenice (Uradni  list  RS, {t. 16/90).

30. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 037-7/95
Jesenice, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice

Valentin Marke‘, in‘. l. r.

taksni tarifi je dolo~eno, v katerih primerih je obra~un, pobiranje
in odvod pobrane takse dol‘na zagotoviti pravna ali fizi~na ose-
ba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja, pobira in izterjuje za
pravne in fizi~ne osebe Republi{ka uprava za javne prihodke,
izpostava Jesenice.

3. ~len
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa dolo~ena v let-

nem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta
oziroma pri~etka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v
katerem je zavezanec Republi{ko upravo za javne prihodke,
izpostavo Jesenice obvestil o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma prenehanju njegove uporabe.

Okoli{~ina, da taksnega predmeta zavezanec za~asno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

Zavezanec je dol‘an Republi{ki upravi za javne prihodke,
izpostavi Jesenice prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15
dneh, ~e v taksni tarifi ni druga~e dolo~eno.

4. ~len
V primerih, ko je taksa dolo~ena v enkratnem znesku, je

taksni zavezanec dol‘an pred namestitvijo oziroma uporabo
taksnega predmeta o tem obvestiti Republi{ko upravo za javne
prihodke, izpostavo Jesenice in pla~ati predpisano takso, razen
~e je v tarifi druga~e dolo~eno.

5. ~len
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in

okoli{~ine, ki so pomembne za dolo~itev vi{ine komunalne takse.

6. ~len
Komunalne takse pla~ujejo zavezanci vnaprej, ~e ni v tem

odloku druga~e dolo~eno. ^e taksni zavezanec ne pla~a takse
vnaprej, se mu pla~ilo takse predpi{e z odlo~bo. Takso je dol-
‘an pla~ati v tridesetih dneh od vro~itve odlo~be.

^e je za uporabo dolo~enega taksnega predmeta potrebno
dovoljenje pristojnega organa, je treba takso pla~ati pred izdajo
dovoljenja.

7. ~len
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zakonu o

davkih ob~anov za fizi~ne osebe in po splo{nih predpisih o
opravljanju izvr{be denarnih obveznosti za pravne osebe.

Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih
po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa pla~ana. Pravica
do povrnitve preve~ pla~ane takse zastara v dveh letih po prete-
ku leta, v katerem je bila pla~ana.

8. ~len
Komunalne takse so prihodek ob~ine.

9. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Republi{ka

uprava za javne prihodke, izpostava Jesenice in pristojni organ
ob~ine.

10. ~len
Z denarno kaznijo 12.000 SIT se kaznuje za prekr{ek

odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ~e ravna v nas-
protju s 3. ~lenom odloka.

Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekr{ek
pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
~e ravna v nasprotju z dolo~ili 3. ~lena odloka.

Z denarno kaznijo v znesku 6.000 SIT se kaznuje za
prekr{ek odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ~e rav-
na v nasprotju z dolo~ili 5. ~lena odloka.

Z denarno kaznijo v znesku 12.000 SIT se kaznuje za
prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ~e ravna v nasprotju z dolo~ili 4. ~lena odloka.

Dolo~ili prvega in drugega odstavka se med seboj ne
izklju~ujeta.

11. ~len
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanek taksne

obveznosti Republi{ki upravi za javne prihodke, ta odmeri takso
po podatkih, ki jih ugotovi sama oziroma pristojni ob~inski organ.

2784.

Na podlagi 1., 2. in 4. ~lena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, {t. 29/65, 7/70, 7/72, 18/91) in 26. ~lena
statuta Ob~ine Jesenice (Uradni list RS, {t. 38/95) je Ob~inski
svet ob~ine Jesenice na 10. seji dne 28. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v Ob~ini Jesenice

1. ~len
V Ob~ini Jesenice se pla~ujejo komunalne takse za na-

slednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih,
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih,
3. za uporabo javnega plo~nika pred poslovnimi prostori ter

za opravljanje gostinske in turisti~ne dejavnosti na teh plo~nikih,
4. za uporabo trgov in drugih javnih povr{in, razen plo~ni-

kov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev za gospodarske namene,

5. za uporabo javnega prostora za za~asne namene,
6. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah

ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali druga~e ozna~eni na javnih
mestih,

7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe.

Takse se dolo~ajo v to~kah. Takse se pla~ujejo po tarifi
komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komu-
nalnih taks so dolo~ene tudi oprostitve.

Vrednost to~ke po tem odloku zna{a 5,72 SIT.
Vrednost to~ke iz prej{njega odstavka sprejme ob~inski

svet do konca meseca decembra za naslednje leto.

2. ~len
Taksni zavezanec je pravna ali fizi~na oseba, ki uporablja

predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V
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12. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka za Ob~ino Jesenice prene-

ha veljati odlok o komunalnih taksah v Ob~ini Jesenice (Uradni
list RS, {t. 7/91, 1/92 in 71/93).

13. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 417-15/95
Jesenice, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice

Valentin Marke‘ l. r.

– izven turisti~ne sezone – 1 to~ka
Taksni zavezanec pla~a takso pred pridobitvijo dovoljenja

za uporabo javne povr{ine po tej tarifni {tevilki.
Opombe:
1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mi{ljena celotna povr{i-

na cest, plo~nikov in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.
2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja povr{ine iz 1. to~ke.
3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja ob~ine

oziroma v nasprotju z dolo~bami v izdanem dovoljenju, pla~a
komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski ~as
uporabe, ~e gre za za~asno postavitev v dvojnem znesku.

4. Vi{ina komunalne takse v to~ki a) se izra~una tako, da
se {tevilo to~k po kriterijih 1, 2 in 3 se{teje in dobljeni se{tevek
to~k (za m² povr{ine) pomno‘i z velikostjo povr{ine v uporabi
(v m²), s {tevilom dni uporabe in veljavno vrednostjo to~ke.

Tarifna {tevilka 4
Za uporabo trgov in drugih javnih povr{in, razen plo~ni-

kov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev za gospodarske namene, se pla~a taksa:

– za vsak uporabljeni m² povr{ine: dnevno 2 to~ki.
Taksni zavezanec pla~a takso pred pridobitvijo dovoljenja

za uporabo javne povr{ine po tej tarifni {tevilki.
Opomba:
Taksni zavezanec je uporabnik javnih povr{in ali priredi-

telj zabavne prireditve za gospodarske namene.

Tarifna {tevilka 5
Za uporabo javnega prostora za za~asne namene se pla~a

taksa:
– za kioske: 15 to~k za vsak m² dnevno
– za stojnice: 10 to~k za vsak m² dnevno
– za premi~ne gostinske prikolice: 200 to~k za prikolico

dnevno
– za cirkus in zabavni park: 2 to~ki za vsak m² dnevno
– za prilo‘nostna parkiri{~a: 50 to~k dnevno za vsako oseb-

no vozilo, 150 to~k dnevno za kombi ali osebno vozilo s prikoli-
co in 300 to~k dnevno za tovornjake, zaokro‘eno na 10 SIT.

Javni zavodi s podro~ja kulture, ki so financirani iz prora-
~una Ob~ine Jesenice so opro{~eni pla~ila takse, ~e so prostori
uporabljeni za dejavnost, ki jo financira prora~un.

Taksni zavezanec pla~a takso pred pridobitvijo dovoljenja
za uporabo javne povr{ine po tej tarifni {tevilki.

Opomba:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
Pozimi se taksa pla~uje tudi za stojnice, kioske in premi~-

ne gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na smu~i{~ih.

Tarifna {tevilka 6
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in

podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali druga~e ozna~eni na
javnih mestih, se pla~a taksa od velikosti:

1. ~e so trajnega zna~aja:
– do 2 m² 500 to~k letno
– nad 2 m² 1000 to~k letno
2. ~e so za~asnega zna~aja:
– do 2 m² 2 to~ki dnevno
– nad 2 m² 4 to~ke dnevno.
Opomba:
1. Zavezanci za pla~ilo komunalne takse te tarife so lastni-

ki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklami-
ranje, objavo oziroma oglase.

2. Pla~ila komunalne takse po tej tarifni {tevilki so opro{~ene
organizacije, ko opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena.

3. Takse po tej tarifni {tevilki se ne pla~ujejo za napise firm
na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku ob~ine obvezni.

4. Zavezanci, ki sprejemajo goste na preno~evanje (sobo-
dajalci), pla~ajo komunalno takso po tej tarifni {tevilki v vi{ini
50% predpisane komunalne takse.

5. Javni zavodi s podro~ja kulture, ki so financirani iz
prora~una Ob~ine Jesenice, so opro{~eni pla~ila takse po tej
tarifni {tevilki za namene, ki jih financira prora~un.

6. Zavezanci za pla~ilo takse po tej tarifi morajo Republi-
{ki upravi za javne prihodke – izpostavi Jesenice sporo~iti do
28. februarja v letu {tevilo, velikost in vrsto reklamnih napisov,

T A R I F A
KOMUNALNIH TAKS

Tarifna {tevilka 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v

javnih lokalih se pla~a letna taksa: 1.000 to~k.
Opomba:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizi~na oseba, ki ima v

svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik
avtomata ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, no~ni lokali, obrati dru‘bene prehrane, bifeji ipd.), kot
tudi k tem lokalom pripadajo~i vrtovi, terase in drugi prostori, v
katerih se zadr‘ujejo gostje.

Tarifna {tevilka 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se pla~a

letna taksa:
To~ke

a) za avtomatsko keglji{~e od steze 1.000
b) za elektronski igralni avtomat 7.000
c) za biljard (navadni ali avtomatski) 7.000
d) za druga igralna sredstva 1.000
razen, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

Opomba:
1. Za elektronske igralne avtomate se {tejejo vsi elektron-

ski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
pla~uje posebna taksa po zakonu o igrah na sre~o.

2. Za druga igralna sredstva se {tejejo naprave, kot so
namizni nogomet, ko{arka, marjanca, pikado in podobne napra-
ve, ne glede na vrsto pogona in na~in pla~evanja uporabe sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v dru{tvenih prostorih se
taksa ne pla~a, razen v tistih prostorih, ki slu‘ijo pridobitni
dejavnosti.

4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se
uporabljajo dolo~be, ki veljajo za tarifno {tevilko 1.

Tarifna {tevilka 3
Za uporabo javnega plo~nika pred poslovnimi prostori ter

za opravljanje gostinsko turisti~ne dejavnosti se pla~a taksa po
naslednjih kriterijih:

a) dnevno od m² povr{ine v uporabi se dolo~i {tevilo to~k:
1. glede na namen uporabe
– za gostinstvo, sla{~i~arstvo – 2 to~ki
– za trgovino – 1 to~ka
2. glede na opremljenost
– nadstre{ek – 1 to~ka
– ograja – 1 to~ka
3. glede na ~as uporabe
– v turisti~ni sezoni (od 1. 6. do 30. 9.) – 1 to~ka
b) dnevno od m² povr{ine v uporabi za namene gradbeni{-

tva (adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov)
– v turisti~ni sezoni – 2 to~ki
– izven sezone – 1 to~ka
c) dnevno od m² povr{ine v uporabi za ostale namene, ki

niso zajeti v to~kah a) in b)
– v ~asu turisti~ne sezone – 2 to~ki



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4740 [t. 59 � 19. X. 1995

objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov,
potrebnih za odmero komunalne takse.

7. ^e se zavezanec ne ravna po dolo~ilu 6. to~ke, mu Repub-
li{ka uprava za javne prihodke � izpostava Jesenice, odmeri komu-
nalno takso v dvojni vi{ini od 1. 1. do 31. 12. teko~ega leta.

Tarifna {tevilka 7
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslov-

ne stavbe, se pla~a taksa od velikosti:
� do 2 m² 1500 to~k letno,
� nad 2 m² 3000 to~k letno.
Zavezanci za pla~ilo takse po tej tarifi morajo Republi{ki

upravi za javne prihodke � izpostavi Jesenice sporo~iti do 28.
februarja v letu {tevilo in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno
spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

^e se zavezanec ne ravna po dolo~ilu prej{njega odstavka,
mu Republi{ka uprava za javne prihodke � izpostava Jesenice,
odmeri komunalno takso v dvojni vi{ini od 1. 1. do 31. 12.
teko~ega leta.

Javni zavodi s podro~ja kulture, ki so financirani iz prora~u-
na Ob~ine Jesenice, so opro{~eni pla~ila takse po tej tarifni {tevilki,
~e se vitrina uporablja za namene, ki jih financira prora~un.

Opomba:
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
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66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
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sodelovanju pri usposabljanju Slovenije za poso-
dobitev njenega javnega upravnega sistema 874

67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem
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Na podlagi 61. ~lena zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni
list SRS, {t. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, {t. 24/92),
15. ~lena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji{~a
(Uradni vestnik Gorenjske, {t. 3/87, 21/88, Uradni list RS, {t.
20/93), 4. statutarnega sklepa 1. seje Ob~inskega sveta ob~ine
Jesenice z dne 22. 12. 1994 in 26. ~lena statuta Ob~ine Jesenice
(Uradni list RS, {t. 38/95) je Ob~inski svet ob~ine Jesenice na
10. seji dne 28. 9. 1995 sprejel

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

uporabo stavbnega zemlji{~a v Ob~ini Jesenice v letu 1995

1. ~len
Vrednost koeficientov to~ke za izra~un nadomestila za

uporabo stavbnega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Jesenice zna-
{a za leto 1995:

� v stanovanjskem in po~itni{kem tipu obmo~ja 0,0111
� v poslovnem in proizvodnem tipu obmo~ja 0,0309

2. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 46-01/77
Jesenice, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice

Valentin Marke� l. r.

Stran

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)


