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Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo te-
meljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) ter na podlagi
tretjega odstavka 55. ~lena carinskega zakona (Uradni list
SFRJ, {t. 34/90, pre~i{~eno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o preferen~nih carinskih stopnjah za uvoz dolo~enih

proizvodov iz dr‘av v razvoju

1. ~len
Za blago, ki se v Republiko Slovenijo uvozi iz Republi-

ke Bosne in Hercegovine in je po izvoru iz obmo~ja te
dr‘ave, se pri obra~unavanju carine uporabi carinska stopnja
“prosto”.

[teje se, da je blago po izvoru iz obmo~ja Republike
Bosne in Hercegovine, ~e ustreza kriterijem o izvoru blaga,
ki so dolo~eni v odredbi o ugotavljanju izvora blaga (Uradni
list SFRJ, {t. 41/79).

2. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta uredba, preneha veljati

odlok o preferen~nih carinskih stopnjah za uvoz dolo~enih
proizvodov iz dr‘av v razvoju (Uradni list SFRJ, {t. 68/88, 5/
90, 55/90, Uradni list RS, {t. 17/91 in 51/92).

3. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 424-03/95-17/1-8
Ljubljana, dne 12. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2865.

Na podlagi prvega odstavka 43. ~lena zakona o varstvu
pred po‘arom (Uradni list RS, {t. 71/93) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o varstvu pred po‘arom v naravnem okolju

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Po tej uredbi je naravno okolje:
1. gozd, to je zemlji{~e, poraslo z gozdnim drevjem ali

drugim gozdnim rastjem,

2. obre‘ni in protivetrovni pasovi drevja,
3. drevoredi in parki,
4. obore za rejo divjadi in pa{niki,
5. kmetijska obdelovalna zemlji{~a, kot so njive, vrtovi,

sadovnjaki, vinogradi, hmelji{~a in travniki na obmo~jih,
kjer ogenj lahko ogrozi gozd,

6. kmetijska neobdelovalna zemlji{~a, kot so pa{niki,
barjanski travniki, ledine, trsti~ja zemlji{~a z drugim obvod-
nim rastjem in nerodovitne povr{ine na obmo~jih, kjer ogenj
lahko ogrozi gozd ali druge neobdelovalne povr{ine.

2. ~len
(1) Stopnje po‘arne ogro‘enosti naravnega okolja:
1. Zelo velika po‘arna ogro‘enost. Za nastanek po‘ara

zadostuje ‘e najmanj{i izvor ognja ali iskrenje. Po‘ar se {iri
zelo hitro. Nadzor nad po‘arom je zelo te‘ak, ga{enje po‘ara
je te‘avno in dolgotrajno.

2. Velika po‘arna ogro‘enost. Po‘ar povzro~i ‘e manj{i
izvor nezavarovanega ognja. Po‘ar se hitro {iri. Nadzor nad
po‘arom je te‘ak in po‘ar je te‘ko obvladljiv.

3. Srednja po‘arna ogro‘enost. Po‘ar lahko povzro~i ‘e
majhen izvor odprtega ognja. Po‘ar se v odprtem prostoru
{iri hitreje kot v gozdu, zato je ‘e te‘je obvladljiv in ga je
te‘ko nadzorovati.

(2) Pri ugotavljanju stopnje po‘arne ogro‘enosti za po-
samezna obmo~ja naravnega okolja je treba upo{tevati:

1. vremenske razmere,
2. podnebne zna~ilnosti,
3. strukturo vegetacije v gozdovih in na kmetijskih zem-

lji{~ih (starost, vrsto in lego dreves ter drugih rastlin),
4. vegetacijsko obdobje,
5. ureditev prostora (prometnice, naselja, dostopnost,

oskrba z vodo, razgibanost prostora).

3. ~len
(1) Uprava Republike Slovenije za za{~ito in re{evanje

(v nadaljnjem besedilu: uprava) v sodelovanju s Hidrometeo-
rolo{kim zavodom Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali
na predlog ob~ine ugotavlja in razgla{a veliko ali zelo veliko
po‘arno ogro‘enost naravnega okolja na posameznem ob-
mo~ju.

(2) Uprava:
1. obve{~a in opozarja javnost o stopnji po‘arne ogro‘e-

nosti v naravnem okolju,
2. opozarja na nevarnost po‘arov in mo‘ne posledice

po‘arov v naravnem okolju,
3. posreduje navodila in ukrepe za varstvo pred po‘a-

rom v naravnem okolju,
4. obve{~a javnost o stanju varstva pred po‘arom v

naravnem okolju.

4. ~len
(1) Ob~ina lahko glede na geografske, vremenske in

druge razmere predpi{e ali uveljavi posebne ukrepe za var-
stvo pred po‘arom ter razglasi stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju na svojem obmo~ju.

(2) Ob~ina ne sme razglasiti ni‘je stopnje po‘arne ogro-
‘enosti od tiste, ki jo razglasi uprava.
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II. UKREPI VARSTVA PRED PO@AROM V
NARAVNEM OKOLJU

5. ~len
(1) Pri kurjenju, se‘iganju ali uporabi odprtega ognja v

naravnem okolju se mora:
1. urediti kuri{~e:
– kuri{~e mora biti obdano z negorljivim materialom,
– prostor okoli kuri{~a mora biti o~i{~en vseh gorljivih

snovi vsaj v razdalji 10 m,
– kuri{~e mora biti od dreves oddaljeno vsaj 10 m, od

gozda vsaj 50 m, od pomembnih prometnih poti, ve~jih nase-
lij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladi{~ijo
po‘arno nevarne snovi, pa vsaj 100 m;

2. zavarovati in nadzorovati kuri{~e ves ~as kurjenja ali
se‘iganja;

3. po kon~anem kurjenju ali se‘iganju pogasiti ogenj in
‘erjavico ter pokriti kuri{~e z negorljivim materialom;

4. ob zmernem vetru (6 m/s) prenehati kuriti, se‘igati ali
uporabljati odprti ogenj.

(2) Pri kurjenju, se‘iganju ali uporabi odprtega ognja v
naravnem okolju se ne sme uporablati gorljiva teko~ina ali
material, ki pri gorenju razvija mo~an dim ali strupene pline.

6. ~len
Prepovedano je:
1. kuriti v gozdu, razen na urejenih kuri{~ih in zaradi

zatiranja podlubnika;
2. kuriti ali se‘igati ostanke kmetijskih rastlin na obde-

lovalnih kmetijskih zemlji{~ih, ~e kuri{~a ne moremo urediti
v skladu s 1. to~ko prvega odstavka 5. ~lena; 3. za‘igati
nepoko{ene travnike ali ledine med kmetijskimi zemlji{~i ali
na obmo~jih, kjer lahko ogenj ogrozi gozd ali neobdelovalna
zemlji{~a.

7. ~len
V obdobjih, ko je za posamezno obmo~je v naravnem

okolju razgla{ena velika ali zelo velika po‘arna ogro‘enost
in v drugih su{nih obdobjih je tam prepovedano:

1. kuriti, se‘igati ali uporabljati odprti ogenj,
2. pu{~ati ali odmetavati gore~e ali druge predmete ali

snovi, ki lahko povzro~ijo po‘ar.

8. ~len
Izjemoma pristojna uprava za obrambo z izpostavami

dovoli kurjenje ali se‘iganje v naravnem okolju v obdobju,
ko je razgla{ena velika po‘arna ogro‘enost in v drugih su{nih
obdobjih pravnim in fizi~nim osebam, ki gospodarijo z goz-
dovi, vendar le na predhodno zavarovanih mestih, ob organi-
zirani po‘arni stra‘i in ob predhodno pridobljenem dovolje-
nju za tak{no opravilo.

9. ~len
(1) Organizacije, ki gospodarijo s cestno, ‘elezni{ko,

elektroenergetsko in drugo infrastrukturo v naravnem okolju,
morajo skrbeti, da je po‘arnovarnostni pas ob infrastrukturi
ustrezno vzdr‘evan in o~i{~en vseh gorljivih predmetov.

(2) Pri na~rtovanju, organizaciji in izvajanju ukrepov
varstva pred po‘arom, dolo~enih s to uredbo morajo organi-
zacije, ki gospodarijo s cestno, ‘elezni{ko, elektroenergetsko
in drugo infrastrukturo v naravnem okolju usklajevati delo z
lastniki in uporabniki navedenih zemlji{~.

(3) Lastniki oziroma upravljalci zemlji{~ na{tetih v 1.
~lenu te uredbe morajo izvajati vse predpisane ukrepe za
varstvo pred po‘arom (redno odstranjevati suhe organske
materiale, vzdr‘evati prehodne prevozne poti, graditi in vzdr-
‘evati protipo‘arne preseke itd.).

10. ~len
Na po‘arno najbolj ogro‘enih obmo~jih naravnega oko-

lja je v obdobju, ko je razgla{ena velika ali zelo velika
po‘arna ogro‘enost, prepovedano uporabljati naprave in iz-
vajati dejavnosti, ki lahko povzro~ijo po‘ar, razen v izjemnih
primerih na podlagi 8. ~lena te uredbe.

III. OPAZOVANJE IN OBVE[^ANJE

11. ~len
(1) Ob~ina mora ob veliki in zelo veliki po‘arni ogro‘e-

nosti na svojem obmo~ju organizirati opazovanje in obve{~a-
nje o nevarnosti po‘arov. Pri tem morajo sodelovati regijski
center za obve{~anje, lastniki oziroma upravljalci gozdov in
drugih zemlji{~, in{pektorji varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesre~ami, kmetijski in gozdarski in{pektorji, delavci Za-
voda za gozdove Slovenije, kmetijci, gasilci, policija in pri-
padniki civilne za{~ite. V sistem opazovanja in obve{~anja se
lahko vklju~ijo tudi letalci v letalskih klubih, radioamaterji in
lastniki posameznih CB-postaj ter druga dru{tva in posamez-
niki.

(2) Sodelovanje letalskih klubov ter letalskih enot poli-
cije in Slovenske vojske pri opazovanju in obve{~anju orga-
nizira uprava.

12. ~len
Lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljalec gozda ali

drugega zemlji{~a mora v ~asu, ko je razgla{ena velika ali
zelo velika po‘arna ogro‘enost na podlagi ob~inskih na~rtov
varstva pred po‘arom ali na podlagi na~rta varstva pred po‘a-
rom za gozdove organizirati po‘arno stra‘o, ki lahko ob
morebitnem v‘igu v ~im kraj{em ~asu za~ne gasiti.

13. ~len
Prepovedano je zakrivanje, prestavljanje, odstranjeva-

nje ali uni~evanje oznak in naprav, ki opozarjajo na nevar-
nost nastanka po‘ara ali pa so namenjene prepre~evanju {ir-
jenja po‘ara.

14. ~len
Vsi, ki v skladu z 11. ~lenom sodelujejo pri opazovanju

in obve{~anju o nevarnosti po‘ara v naravnem okolju, posre-
dujejo podatke o stanju in dogodkih na svojem obmo~ju
pristojnim regijskim centrom za obve{~anje.

IV. NADZOR

15. ~len
Izvajanje te uredbe neposredno nadzorujejo in{pekcija

za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami, gozdarska
in kmetijska in{pekcija ter policija.

16. ~len
In{pekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-

~ami, gozdarska in kmetijska in{pekcija ter policija v obdob-
jih, ko je razgla{ena velika ali zelo velika po‘arna ogro‘e-
nost, poostreno nadzoruje ogro‘ena obmo~ja.

V. KAZENSKE DOLO^BE

17. ~len
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev

se kaznuje za prekr{ek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ~e:
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1. pri kurjenju ali se‘iganju ali uporabi odprtega ognja v
naravnem okolju ne izvaja predpisanih ukrepov za varstvo
pred po‘arom v naravnem okolju (5. ~len);

2. kuri v gozdu, razen na urejenih kuri{~ih in zaradi
zatiranja podlubnika, kuri ali se‘iga kmetijske ostanke na
obdelovalnih kmetijskih zemlji{~ih in kuri{~a ne more urediti
v skladu s prvo to~ko prvega odstavka 5. ~lena, za‘iga nepo-
ko{ene travnike ali ledine med kmetijskimi zemlji{~i ali na
obmo~jih, kjer lahko ogenj ogrozi gozd ali neobdelovalna
zemlji{~a (6. ~len);

3. v obdobju, ko je za posamezno obmo~je v naravnem
okolju razgla{ena velika ali zelo velika po‘arna ogro‘enost
ali v drugih su{nih obdobjih tam kuri, se‘iga, uporablja odprt
ogenj, pu{~a ali odmetava gore~e ali druge predmete ali
snovi, ki lahko povzro~ijo po‘ar (7. ~len);

4. v obdobju, ko je razgla{ena velika po‘arna ogro‘e-
nost ali v drugih su{nih obdobjih, kuri ali se‘iga v gozdu ali
na drugih zemlji{~ih pa pri tem predhodno ne zavaruje mesta
kurjenja ali se‘iganja ali ne organizira po‘arne stra‘e ali ne
pridobi potrebnega dovoljenja (prvi odstavek 8. ~lena);

5. ne skrbi, da so po‘arnovarnostni pasovi ob cestni,
‘elezni{ki, elektroenergetski in drugi infrastrukturi v narav-
nem okolju ustrezno vzdr‘evani ali o~i{~eni vseh gorljivih
predmetov (prvi odstavek 9. ~lena);

6. kot lastnik oziroma upravljalec zemlji{~a na{tetega v
1. ~lenu te uredbe ne izvaja vseh predpisanih ukrepov za
varstvo pred po‘arom (tretji odstvek 9. ~lena);

7. na po‘arno najbolj ogro‘enih obmo~jih naravnega
okolja v obdobju razgla{ene velike ali zelo velike po‘arne
ogro‘enosti uporablja naprave ali izvaja dejavnosti, ki lahko
povzro~ijo po‘ar, razen v dovoljenih primerih na podlagi 8.
~lena te uredbe (10. ~len);

8. zakriva, prestavlja, odstranjuje ali uni~uje oznake ali
naprave, ki opozarjajo na nevarnost nastanka ali pa so name-
njene prepre~evanju {irjenja po‘ara (13. ~len).

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek
iz prej{njega odstavka.

18. ~len
(1) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na

kraju, se kaznuje za prekr{ek posameznik, ki stori dejanje iz
1., 2., 3., 6., 7., ali 8. to~ke prvega odstavka 17. ~lena te
uredbe.

(2) Denarno kazen za prekr{ke iz prej{njega odstavka
izterja na kraju prekr{ka in{pektor za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesre~ami ali gozdarski ali kmetijski in{pektor ali
policija.

VI. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

19. ~len
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

varstvu pred po‘arom v naravnem okolju (Uradni list RS, {t.
26/93).

20. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 220-03/93-2/2-8
Ljubljana, dne 12. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2866.

Na podlagi 6. ~lena zakona o razvoju malega gospo-
darstva (Uradni list RS, {t. 18/91-I) in 10. ~lena zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, {t. 45/95) ter 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

U R E D B O
o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev
za pospe{evanje razvoja in ustanavljanje enot malega

gospodarstva

1. ~len
Ta uredba dolo~a merila, pogoje in postopek za dodelje-

vanje sredstev za pospe{evanje razvoja in ustanavljanje enot
malega gospodarstva (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).

2. ~len
Sredstva za razvoj lahko pridobijo enote malega gospo-

darstva (v nadaljevanju: prosilec) v skladu z 2. ~lenom zako-
na o razvoju malega gospodarstva (v nadaljevanju: zakon).

3. ~len
Prosilec lahko pridobi sredstva za razvoj le v eni od

oblik dolo~enih v 5. ~lenu zakona. Sredstva za razvoj se
namenijo za isti projekt oziroma program le enkrat.

4. ~len
Sredstva za razvoj dodeljuje sklad na podlagi javnega

razpisa, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo in
sklad.

Javni razpis dolo~a predmet razpisa, merila in pogoje,
vsebino vloge in rok za prijavo.

5. ~len
Prosilec v vlogi, naslovljeni na sklad, navede obliko

sredstev za razvoj iz 5. ~lena zakona. Prosilec mora vlogi
prilo‘iti popolno dokumentacijo v skladu z dolo~ili javnega
razpisa.

6. ~len
Program, s katerim prosilec kandidira za sredstva za

razvoj, mora izpolnjevati ekonomske pogoje iz 5. ~lena te
uredbe in vsaj enega od ciljev pospe{evanja razvoja malega
gospodarstva, dolo~enih v 4. ~lenu zakona.

7. ~len
Program mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo
– zaprto finan~no konstrukcijo med uresni~evanjem pro-

grama po cenah v konvertibilni valuti.
Prosilec mora dokazati, da izpolnjuje obveznost poro~a-

nja do Statisti~nega urada Republike Slovenije.

8. ~len
Prosilec lahko vlo‘i zahtevek za posojilo v primerih, ko

zna{a vi{ina predra~unske vrednosti investicije najve~
800.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Prosilec lahko pridobi posojilo, ~e izpolnjuje kriterije iz
10. ~lena zakona o uporabi sredstev pridobjenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.
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9. ~len
Prosilec lahko pridobi posojila za projekt najve~ v vi{ini

50% predra~unske vrednosti. Prosilec mora imeti med viri
financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. Do-
ba vra~anja investicije ne sme biti dalj{a od ekonomske dobe
programa. Med viri financiranja lahko ima prosilec tudi dru-
ge dolgoro~ne vire financiranja, le na osnovi predhodnega
soglasja sklada.

10. ~len
Medsebojne pravice in obveznosti, vi{ina obrestne mere

in ostali pogoji kreditiranja se uredijo s kreditno pogodbo.

11. ~len
Sredstva za razvoj se vlagajo v projekte malega gospo-

darstva, katerih predra~unska vrednost ni ve~ja od 1,000.000
DEM v tolarski protivrednosti.

12. ~len
Vi{ina vlo‘enih sredstev za razvoj lahko zna{a najve~

45% od predra~unske vrednosti investicije.

13. ~len
Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo

o vlaganju.

14. ~len
Prosilec lahko zaprosi za jamstvo od 60 do 90% vredno-

sti glavnice ban~nega posojila, katerega realna letna obrestna
mera zna{a najve~ 13%.

Predra~unska vrednost nalo‘b, za katere bodo izdana
jamstva, ne sme presegati 3,000.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti.

Sklad zavaruje izdano jamstvo s hipoteko na nepremi~-
nino v razmerju najmanj 1:1,5 ali v primeru zastave osnovnih
sredstev najmanj v razmerju 1:2. Za oceno vrednosti nepre-
mi~nine ali osnovnega sredstva se uporablja ocena za to
poobla{~enega cenilca.

Izdana jamstva se lahko zavarujejo tudi z zastavo vred-
nostnih papirjev (lombardno zavarovanje) ali poro{tvom tret-
jih oseb.

15. ~len
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih

najmanj 30% lastnih sredstev. Med viri financiranja lahko
ima prosilec tudi druge dolgoro~ne vire financiranja, le na
osnovi predhodnega soglasja sklada.

16. ~len
Prosilec lahko vlo‘i zahtevek za subvencioniranje real-

ne obrestne mere, ~e zna{a vi{ina predra~unske vrednosti
investicije najve~ 800.000 DEM v tolarski protivrednosti,
vi{ina realne obrestne mere, ki je predmet subvencioniranja,
pa je lahko najve~ 13% na letni ravni.

Sklad subvencionira realni del obresti ban~nega posoji-
la v vi{ini najve~ 50%.

17. ~len
Prosilec lahko pridobi subvencijo obrestne mere za po-

sojilo, katerega vi{ina ne presega 400.000 DEM v tolarski
protivrednosti. Prosilec mora imeti med viri financiranja za-
gotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.

18. ~len
Ministrstvu pristojnemu za gospodarstvo sklad redno

poro~a o vseh aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem sredstev
za razvoj.

19. ~len
Prejemnik sredstev za razvoj mora v primeru neizpol-

njevanja obveznosti iz pogodb, katere urejajo medsebojna
razmerja pri posameznih oblikah pomo~i ali kr{itve le teh na
prvi poziv sklada takoj v celoti vrniti {e dolgovana sredstva v
skladu s sklenjeno pogodbo.

20. ~len
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati sklep o

merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za pospe{evanje
razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Uradni
list RS, {t. 40/92 in 60/93).

21. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 402-03/95-16/1-8
Ljubljana, dne 12. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2867.

Na podlagi 36. ~lena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, {t. 8/91) izda minister za znanost in tehnologijo

P R A V I L N I K
o postopku in merilih za sofinanciranje programov
dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a pogoje in merila za sofinanciranja

programov dejavnosti organizacij informacijske infrastruktu-
re, spremljanje izvajanja programov in obve{~anje o rezulta-
tih izvajanja navedenih programov.

2. ~len
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo) v skladu s tem pravilnikom sofinancira
programe dejavnosti informacijske infrastrukture, ki so pogoj
za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa, in sicer:

– programe dejavnosti javnih zavodov ARNES in IZUM
– programe dejavnosti knji‘nic, ki zagotavljajo infor-

macijsko podporo raziskovanju in razvoju
– programe dejavnosti specializiranih informacijskih cen-

trov za znanstveno informiranje po znanstvenih podro~jih.

3. ~len
Minister za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem bese-

dilu: minister) pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadalj-
njem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka izbora in
spremljanje izvajanja programov.

II. IZBOR UPRAVI^ENCEV IN DOLO^ITEV OBSEGA
SREDSTEV

1. Javna zavoda ARNES in IZUM

4. ~len
Ministrstvo sofinancira programe dejavnosti javnih za-

vodov ARNES in IZUM na podlagi letnih finan~no ovredno-
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tenih in vsebinsko usklajenih programov dela, sprejetih v
skladu z aktom o ustanovitvi.

Javna zavoda ARNES in IZUM sta dol‘na ministrstvu
predlo‘iti letne programe dela za naslednje leto najkasneje
do 15. 12. teko~ega leta. Minister, po uskladitvi obsega letne-
ga programa dela s prora~unskimi mo‘nostmi, s sklepom
dolo~i obseg sredstev.

Minister sklene z zavodom letno pogodbo o financira-
nju, s katero se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti.

V primeru, da ministrstvo med letom zadol‘i zavod za
izvedbo dodatnih nalog, se za to sklene posebna pogodba.

^e programe dejavnosti javnih zavodov ARNES in
IZUM sofinancira ve~ ministrstev, morajo biti dele‘i sofi-
nanciranja predhodno usklajeni.

2. Knji‘nice

5. ~len
Ministrstvo sofinancira dejavnost specialnih knji‘nic na

podro~ju raziskovalne dejavnosti ter visoko{olskih in univer-
zitetnih knji‘nic s tem, da pokriva del stro{kov izdelave
bibliografskih zapisov za vodenje bibliografij raziskovalcev
v okviru sistema COBISS, specialnim knji‘nicam pa zago-
tavlja tudi sredstva za pla~ilo ~lanarine za sodelovanje v
sistemu COBISS.

Knji‘nice, ki zagotavljajo informacijsko podporo raz-
iskovanju in razvoju, pridobijo mo‘nost pokrivanja dela stro{-
kov izdelave bibliografskih zapisov za vodenje bibliografij
raziskovalcev v okviru sistema COBISS, ko izpolnijo pogoje
za aktivno sodelovanje v sistemu COBISS (pridobijo ustrez-
no licenco) in pristojni specializirani informacijski center
ugotovi skladnost vsebinske obdelave dokumentov z uve-
ljavljenimi pravili za posamezno podro~je.

Pri sofinanciranju stro{kov izdelave bibliografskih za-
pisov, s katerimi se registrira nacionalna raziskovalna pro-
dukcija, se upo{tevajo vse bibliografske enote, ki so predmet
evalvacije raziskovalnega dela raziskovalcev po pravilniku o
uporabi kvantitativnih kriterijev za razvr{~anje v znanstvene,
strokovnoraziskovalne in razvojne nazive ter v postopkih
habilitacije v nazive na univerzah.

6. ~len
Vi{ino subvencije po zapisu dolo~i minister s sklepom

za vsako leto posebej.
Kvantitativni prispevek posamezne knji‘nice ugotavlja

praviloma trimese~no IZUM v sodelovanju s pristojnimi spe-
cializiranimi informacijskimi centri, ki ocenijo tudi kvaliteto
bibliografskih zapisov posamezne knji‘nice.

Komisija za informacijsko infrastrukturo pri ministrs-
tvu na podlagi ocen iz drugega odstavka tega ~lena pripravi
predlog za dodelitev subvencij posameznim knji‘nicam. V
primeru negativne ocene knji‘nica ni upravi~ena do subven-
cije, dokler ne zagotovi ustrezne kvalitete bibliografskih za-
pisov.

Sklep o dodelitvi subvencij po obra~unu sprejme mini-
ster.

Minister sklene z IZUM pogodbo, s katero dolo~i vi{ino
subvencije posamezni knji‘nici.

3. Specializirani informacijski centri

7. ~len
Ministrstvo sofinancira programe dejavnosti specializi-

ranih informacijskih centrov, ki po posameznih znanstvenih
podro~jih obdelujejo, vrednotijo in posredujejo specializira-
ne informacije in informacijske vire, organizirajo in izvajajo

poglobljeno vsebinsko obdelavo virov ter gradijo specializi-
rane podatkovne zbirke. Naloge specializiranih informacij-
skih centrov lahko opravljajo tudi knji‘nice.

8. ~len
Minister s sklepom dolo~i mre‘o specializiranih infor-

macijskih centrov, katerih dejavnost se sofinancira iz dr‘av-
nega prora~una, in imenuje koordinatorje dejavnosti znan-
stvenega informiranja po znanstvenih podro~jih na predlog
komisije za informacijsko infrastrukturo ter podro~nih sve-
tov za raziskave in razvoj.

9. ~len
Specializirani informacijski centri pridobijo mo‘nost za

dodelitev prora~unskih sredstev za izvajanje programov na
podlagi pisne vloge in predlo‘enega finan~no ovrednotenega
letnega programa dejavnosti.

Iz dr‘avnega prora~una se prednostno zagotavljajo sreds-
tva za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specia-
liziranih informacijskih centrov po znanstvenih podro~jih.

10. ~len
Specializirani informacijski centri so dol‘ni ministrstvu

predlo‘iti letne programe dejavnosti za naslednje leto najka-
sneje do 15. 12. teko~ega leta.

Uradna oseba od predlagatelja po potrebi zahteva uskla-
ditev programov z usmeritvami ministrstva na podro~ju in-
formacijske infrastrukture in programe posreduje v oceno
komisiji za informacijsko infrastrukturo in podro~nim sve-
tom za raziskave in razvoj, ki ocenijo tudi prispevek posa-
meznega informacijskega centra k raziskovalni dejavnosti.

Po uskladitvi programov z usmeritvami ministrstva in
pridobitvi ocen ter predlogov komisije za informacijsko in-
frastrukturo in podro~nih svetov za raziskave in razvoj mini-
ster s sklepom dolo~i obseg sredstev za izvedbo posamezne-
ga programa.

Minister s specializiranim informacijskim centrom ozi-
roma z organizacijo, v sestavi katere le-ta deluje, sklene letno
pogodbo o financiranju, s katero se uredijo medsebojne pra-
vice, obveznosti in odgovornosti.

^e specializirani informacijski center sodeluje pri izde-
lavi in redakciji bibliografskih zapisov za vodenje bibliogra-
fij raziskovalcev v okviru sistema COBISS, se njegov prispe-
vek vrednoti in obra~unava na na~in, kot je to dolo~eno v 6.
~lenu tega pravilnika.

III. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMOV

11. ~len
Ministrstvo spremlja izvajanje programov dejavnosti or-

ganizacij informacijske infrastrukture na na~in in po postop-
ku, dolo~enem s pogodbo o financiranju.

V primeru, da ministrstvo ugotovi, da se dodeljena sreds-
tva uporabljajo nenamensko, lahko minister prekine financi-
ranje programov in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih
sredstev.

IV. OBVE[^ANJE JAVNOSTI

12. ~len
Organizacija informacijske infrastrukture je dol‘na pri

objavi rezultatov svojega dela in pri vseh drugih oblikah
javnega predstavljanja navesti, da so dose‘eni rezultati nasta-
li v okviru programa, ki je bil sofinanciran s sredstvi mini-
strstva.
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V. KON^NA DOLO^BA

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 308/95
Ljubljana, dne 11. oktobra 1995.

prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

– nabavo opreme za potrebe dejavnosti javnega zavoda
IZUM.

Predlogi investicij javnih zavodov ARNES in IZUM (s
podanimi prioritetami) morajo biti v skladu s sprejetimi letni-
mi programi dela.

Za namene iz prvega odstavka tega ~lena dodeli mini-
strstvo sredstva do vi{ine 100 % vrednosti opreme. Obseg
financiranja dolo~i minister s sklepom.

III. DODELITEV SREDSTEV NA PODLAGI JAVNEGA
RAZPISA

5. ~len
Ministrstvo na podlagi javnega razpisa prednostno za-

gotavlja sredstva za:
– nakup najnujnej{e komunikacijske opreme za priklju-

~itev javnih zavodov, katerih prete‘na dejavnost je razisko-
vanje, na omre‘je ARNES/Internet

– investicije v opremo specialnih knji‘nic, ki opravljajo
knj‘ni~no/informacijsko dejavnost za potrebe {ir{ega kroga
uporabnikov na podro~ju raziskovalne dejavnosti

– investicije v opremo specializiranih informacijskih
centrov - koordinatorjev znanstvenega informiranja po znans-
tvenih podro~jih.

Za namene iz predhodnega odstavka dodeljuje ministrs-
tvo sredstva do vi{ine 100 % vrednosti opreme.

6. ~len
Ministrstvo spodbuja razvoj komunikacijske in infor-

macijske infrastrukture za potrebe raziskovalne dejavnosti v
gospodarskih dru‘bah in zavodih, katerih prete‘na dejavnost
ni raziskovanje, s pokrivanjem dela stro{kov nabave najnuj-
nej{e komunikacijske in ra~unalni{ke opreme za priklju~itev
raziskovalno-razvojnih oddelkov in njihovih informacijskih
slu‘b na omre‘je ARNES/Internet in COBISS z najeto ali
komutirano linijo.

Za namene iz predhodnega odstavka dodeljuje ministrs-
tvo sredstva do vi{ine 50 % vrednosti opreme.

7. ~len
Ministrstvo dodeljuje sredstva na podlagi javnega raz-

pisa, ki ga objavi enkrat letno.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so v

ve~inski lasti dr‘avljanov Republike Slovenije oziroma do-
ma~ih pravnih oseb.

8. ~len
Javni razpis vsebuje:
1. naziv in naslov ministrstva,
2. predmet javnega razpisa,
3. dolo~ilo o upravi~encih in pogoje, ki jih morajo iz-

polnjevati,
4. cilje subvencioniranja nakupov opreme,
5. obliko, rok in na~in oddaje prijave (datum, naslov),
6. merila za izbiro predlogov za subvencioniranje naku-

pov,
7. vi{ino sredstev, do katere bo ministrstvo subvencio-

niralo nakupe opreme iz prora~unskih sredstev.

9. ~len
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. podatke o prijavitelju (na prijavnem obrazcu),
2. dokumentacijo, iz katere je razviden obseg razisko-

valne oziroma knji‘ni~ne informacijske dejavnosti prija-
vitelja,

2868.

Na podlagi 36. ~lena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, {t. 8/91) izda minister za znanost in tehnolo-
gijo

P R A V I L N I K
o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za

sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske
opreme

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a pogoje in postopek izbora predlo-

gov za sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacij-
ske opreme, spremljanje nakupov ter obve{~anje o rezultatih
sofinanciranja nakupov informacijske in komunikacijske
opreme.

2. ~len
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo) sofinancira nakupe informacijske in
komunikacijske opreme na podlagi programa razvoja infor-
macijske infrastrukture, ki se vsako leto sprejme v okviru
znanstvene in tehnolo{ke politike, ob upo{tevanju prora~un-
skih sredstev za teko~e leto.

Ministrstvo dodeli sredstva za sofinanciranje nakupa
informacijske in komunikacijske opreme na podlagi nepo-
sredne dodelitve sredstev ali na podlagi javnega razpisa.

3. ~len
Minister za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem bese-

dilu: minister) pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadalj-
njem besedilu: uradna oseba) za vodnje postopka izbora pred-
logov in opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.

II. NEPOSREDNA DODELITEV SREDSTEV

4. ~len
Ministrstvo na podlagi usklajenih predlogov organizacij

informacijske in komunikacijske infrastrukture, katerih de-
javnost je infrastrukturni pogoj za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa, prednostno zagotavlja sredstva za:

– investicije v razvoj akademskega in raziskovalnega
omre‘ja ARNES

– nabavo opreme za potrebe dejavnosti javnega zavoda
ARNES

– investicije v ra~unalni{ke sisteme vozli{~ omre‘ja
COBISS in
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3. izjavo, da bo prijavitelj storitve omre‘ja ARNES/
Internet uporabljal izklju~no za potrebe raziskovalne dejav-
nosti ter za knji‘ni~no informacijsko dejavnost,

4. izjavo, s katero prijavitelj zagotovlja vklju~itev kata-
loga znanstvene in strokovne literature svoje knji‘nice ter
bibliografij svojih raziskovalcev v sistem COBISS,

5. na~rt komunikacijskega in ra~unalni{kega opremlja-
nja z utemeljitvijo, tehni~ne podatke o potrebni opremi in
predra~une dobaviteljev opreme.

10. ~len
Merila, ki se uporabljajo za dolo~itev prednostne liste,

so:
– obseg znanstveno-raziskovalne, raziskovalno-razvoj-

ne oziroma knji‘ni~ne informacijske dejavnosti
– relevantnost in dostopnost knji‘ni~nega informacij-

skega gradiva za uporabnike izven organizacije
– izpolnjevanje kompatibilnosti opreme z zahtevami

omre‘ja ARNES in s priporo~ili za opremo v sistemu
COBISS.

11. ~len
Sprejem prijave na javni razpis se potrdi na prijavnem

obrazcu. ^e uradna oseba ugotovi, da je prijava nepopolna
oziroma ne ustreza razpisnim pogojem, obvesti prijavitelja o
pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi. ^e prijavitelj
v zahtevanem roku od prejema poziva za dopolnitev prijave
pomanjkljivosti ne odpravi, se {teje, da prijava ni vlo‘ena.
Predlo‘ena dokumentacija se vrne prijavitelju.

12. ~len
Ko uradna oseba ugotovi, da prijava na javni razpis

vsebuje vse zahtevane podatke in pridobi strokovno mnenje
javnega zavoda ARNES oziroma IZUM o ustreznosti izbrane
opreme glede na razpisne pogoje, pripravi predlog za sofi-
nanciranje nakupa opreme.

V primeru, ko zahtevki prijaviteljev presegajo za ta
namen razpolo‘ljiva sredstva ministrstva, oblikuje predlog
prednostne liste komisija za informacijsko infrastrukturo pri
ministrstvu.

Prednostno listo in vi{ino sofinanciranja nakupa opreme
dolo~i minister.

IV. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA IN NADZOR

13. ~len
Za izvedbo sofinanciranja nakupa informacijske in ko-

munikacijske opreme po tem pravilniku sklene minister z
izbranim prijaviteljem pogodbo.

Uradna oseba spremlja in nadzoruje izvajanje pogodbe-
nih obveznosti v vseh fazah realizacije na na~in in po postop-
ku, dolo~enem s pogodbo.

V primeru, da ministrstvo ugotovi, da se dodeljena sreds-
tva uporabljajo nenamensko, lahko minister odstopi od po-
godbe in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.

V. OBVE[^ANJE JAVNOSTI

14. ~len
Prejemnik subvencij za nakup opreme je dol‘an obve-

{~ati javnost o rezultatih, ki jih dosega z uporabo opreme,
katere nabava je bila sofinancirana s sredstvi ministrstva.

VI. KON^NA DOLO^BA

15. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 308/95
Ljubljana, dne 11. oktobra 1995.

prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

2869.

Na podlagi 36. ~lena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, {t. 8/91) izda minister za znanost in tehnolo-
gijo

P R A V I L N I K
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa

tuje znanstvene literature in baz podatkov

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a na~in, pogoje in postopek za izbor

prijav  za  sofinanciranje nakupa  tuje znanstvene literature
in baz podatkov, spremljanje nakupov  in zagotavljanje do-
stopnosti  sofinancirane znanstvene literature in baz podat-
kov.

2. ~len
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo) sofinancira nakup tuje znanstvene lite-
rature in baz podatkov z namenom zagotavljanja nujnega
dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih infor-
macij za  potrebe raziskovalne  dejavnosti  v Republiki
Sloveniji.

V teko~em letu se praviloma zagotavljajo sredstva  za
sofinanciranje naro~il periodike  in baz podatkov  za  nasled-
nje  leto ter sredstva za sofinanciranje nakupov monografij s
podro~ja dru‘boslovja in humanistike v teko~em letu.

3. ~len
Minister za  znanost  in tehnologijo  (v nadaljnjem

besedilu: minister) pooblasti uradno osebo ministrstva (v
nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka iz-
bora  predlogov in opravljanje nadzora nad porabo dodelje-
nih sredstev.

II. IZBOR UPRAVI^ENCEV IN DOLO^ITEV OBSEGA
SREDSTEV

4. ~len
Ministrstvo enkrat letno pozove javne zavode, katerih

prete‘na dejavnost je raziskovanje, nacionalno knji‘nico, uni-
verzitetne in visoko{olske knji‘nice, specializirane informa-
cijske centre in specialne knji‘nice, ki opravljajo informacij-
ske storitve za {ir{i  krog  uporabnikov  v raziskovalni
dejavnosti, da v predpisanem  roku  v vzajemnem katalogu
sistema COBISS a‘urirajo podatke o naro~eni tuji periodiki
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in bazah podatkov  v  teko~em letu ter podatke o tuji periodi-
ki in bazah podatkov, za katere je evidentiran interes po
naro~ilu.

Knji‘nice, ki {e ne sodelujejo  aktivno  v  sistemu
COBISS,  so dol‘ne poskrbeti, da podatke za vzajemni kata-
log posredujejo knji‘nicam, ki za njih poro~ajo.

5. ~len
Na osnovi  razvrstitve  knji‘nic  v  koordinacijske kroge po

znanstvenih podro~jih ministrstvo posreduje pregled naro~ene
tuje periodike in baz podatkov vklju~no s predlogi za dodatna
naro~ila v presojo podro~nim svetom za raziskave in razvoj.

Podro~ni sveti razvrstijo revije  in  baze  podatkov glede
na njihovo relevantnost za potrebe raziskovalne dejavnosti:

A) kategorija - naro~ilo je nujno
B) kategorija - naro~ilo se priporo~a
C) kategorija - naro~ilo ni nujno.
Na podlagi razvrstitve iz prej{njega odstavka  pripravi

uradna oseba predlog prednostnih list po podro~jih in po
knji‘nicah ter jih najkasneje do 15. septembra  teko~ega leta
posreduje vsem  knji‘nicam in podro~nim specializiranim
informacijskim centrom  za  znanstveno informiranje, ki do
30. septembra organizirajo koordinacijo naro~il med  knji‘ni-
cami  v okviru koordinacijskega  kroga tako, da se zagotovi
racionalnost pri naro~anju ve~ izvodov posamezne revije ali
baze podatkov.

6. ~len
Po  opravljeni koordinaciji pripravi uradna oseba  v

sodelovanju s komisijo za informacijsko infrastrukturo pri
ministrstvu predlog vi{ine sofinanciranja za  posamezno
knji‘nico.  Pri tem se upo{tevajo naslednji kriteriji:

– skupno razpolo‘ljiva sredstva ministrstva za ta namen
– razvrstitev v skladu s 5. ~lenom tega pravilnika
– dostopnost fonda literature
– kontinuiteta naro~il
– teritorialno pokrivanje potreb
– mre‘na dostopnost baz podatkov
– frekventnost uporabe revij oziroma baz podatkov.
Pri dodelitvi sredstev imajo prednost knji‘nice,  ki za-

gotavljajo  prost pristop  do tuje znanstvene periodike in
dostavo kopij ~lankov najpozneje v 48 urah.

Knji‘nicam s  podro~ja dru‘boslovja  in  humanistike
pripadajo poleg sredstev za tujo znanstveno periodiko in baze
podatkov tudi dodatna  sredstva  do  enake vi{ine  za  nabavo
tujih monografij.

7. ~len
Vi{ino sofinanciranja po posameznih upravi~encih do-

kon~no dolo~i minister s sklepom.
Minister  lahko  v primeru individualnih  zahtev  za

sofinanciranje nujne nabave tuje znanstvene literature in baz
podatkov  odlo~i, da  se  za dosego ciljev nacionalnega
raziskovalnega programa sredstva  dodelijo knji‘nicam mi-
mo prednostne liste iz 5.  ~lena  tega pravilnika.

V primeru, da razpolo‘ljiva sredstva ministrstva v teko-
~em letu ne  zado{~ajo za zagotovitev nujne kontinuitete
naro~il tuje znanstvene literature in baz podatkov, lahko mi-
nister odlo~i, da se del obveznosti ministrstva prenese v
naslednje leto.

III. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA IN NADZOR

8. ~len
Uradna oseba pripravi predlog pogodbe o sofinancira-

nju nabave tuje znanstvene literature in baz podatkov ter jo
posreduje upravi~encu v podpis.

S  pogodbo  se  dolo~i  vi{ina  namenskih  sredstev,
obveznost zagotavljanja dostopnosti  nabavljenega gradiva in
nadzor nad namensko porabo sredstev.

V primeru, da ministrstvo ugotovi, da se  dodeljena
sredstva  uporabljajo nenamensko,  lahko minister odstopi
od  pogodbe  in zahteva vrnitev  nenamensko porabljenih
sredstev.

9. ~len
Ministrstvo lahko objavi javni razpis za izbor dobavite-

lja tuje znanstvene periodike, ~e oceni, da bi bilo  to smotrno.
Z izbranim dobaviteljem sklene pogodbo o dobavi naro~ene
periodike neposredno knji‘nicam.

V primeru iz prej{njega odstavka se sredstva, dodeljena
posameznim knji‘nicam, nakazujejo neposredno dobavitelju
tuje znanstvene periodike.

IV. OBVE[^ANJE JAVNOSTI

10. ~len
Prejemnik subvencij za nabavo tuje znanstvene literatu-

re in  baz podatkov  je dol‘an pri predstavljanju svoje dejav-
nosti javnosti navesti, da je nabava informacijskih virov sofi-
nancirana s sredstvi ministrstva.

V. KON^NA DOLO^BA

11. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po  objavi  v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 308/95
Ljubljana, dne 11. oktobra 1995.

prof.  dr.  Rado Bohinc l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

2870.

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

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

I
Pokojnine se od 1. avgusta 1995 uskladijo na podlagi

gibanj pla~ vseh zaposlenih delavcev v mesecu avgustu 1995
v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se pove~ajo za
1,6%.

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

ljene do 31. decembra 1995.

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

skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92
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in 5/94) – v nadaljevanju: zakon – od najni‘je pokojninske
osnove, dolo~ene v sklepu o najni‘ji pokojninski osnovi in
najni‘ji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list
RS, {t. 54/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od
najni‘je pokojninske osnove, veljavne od 1. avgusta 1995.

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

IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom

116. ~lena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list SRS, {t. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, {t. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najni‘je pokoj-
ninske osnove, dolo~ene v sklepu o najni‘ji pokojninski os-
novi in najni‘ji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni
list RS, {t. 54/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo
od polovice zneska najni‘je pokojninske osnove, veljavne od
1. avgusta 1995.

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

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

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

uskladijo v skladu s 302. ~lenom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmer-
jene od zajam~ene pokojninske osnove, dolo~ene po 102.
~lenu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list SRS, {t. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list
RS, {t. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).

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

do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zako-
nu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, {t. 30/
79 in 1/82) zna{ajo v skladu z drugim odstavkom 303. ~lena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1.
avgusta 1995 najmanj 38.688,96 SIT, torej toliko, kot najni‘-
ja pokojnina za polno pokojninsko dobo.

VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da

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

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

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

odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.

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

zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec sep-
tember 1995 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi
pokojnin od 1. julija 1995 (Uradni list RS, {t. 54/95).

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

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

2871.

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

S K L E P
o najni‘ji pokojninski osnovi in najni‘ji pokojnini za

polno pokojninsko dobo

I
Najni‘ja pokojninska osnova se od 1. avgusta 1995

dalje dolo~i na novo in zna{a 45.516,43 SIT.

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

avgusta 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a 38.688,96 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

2872.

Na podlagi 54. in 276. ~lena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 12/92 in 5/94) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. oktobra 1995 sprejel
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S K L E P
o najvi{ji pokojninski osnovi

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

dalje 220.470,43 SIT.
Od zneska osnove, dolo~enega v prvem odstavku te

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

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

2873.

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

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

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

osnovnih ‘ivljenjskih potreb se od 1. avgusta 1995 dalje
dolo~i na novo in zna{a 27.082,27 SIT.

Dodatek za pomo~ in postre‘bo za opravljanje ve~ine
osnovnih ‘ivljenjskih potreb se od 1. avgusta 1995 dalje
dolo~i na novo in zna{a 13.541,13 SIT.

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

dolo~enim s tem sklepom in zneski dodatka za pomo~ in
postre‘bo, izpla~anih po sklepu o zneskih dodatka za pomo~
in postre‘bo (Uradni list RS, {t. 54/95), se za meseca avgust
in september 1995 obra~una pri izpla~ilu dodatka za pomo~
in postre‘bo v oktobru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

2874.

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

S K L E P
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica

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

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 9.285,35
2. 90 8.511,57
3. 80 7.737,79
4. 70 6.964,01
5. 60 6.190,23
6. 50 5.416,45
7. 40 4.642,67
8. 30 3.868,89

II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica

po{kodbe izven dela ali bolezni, se od 1. avgusta 1995 dalje
dolo~ijo na novo in zna{ajo:

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 6.499,74
2. 90 5.958,09
3. 80 5.416,45
4. 70 4.874,80
5. 60 4.333,16
6. 50 3.791,51
7. 40 3.249,86
8. 30 2.708,22

III
Razlika med zneskom invalidnine, dolo~enim s tem

sklepom in zneski invalidnin, izpla~anih po sklepu o zneskih
invalidnin za telesno okvaro (Uradni list RS, {t. 54/95), se
obra~una za meseca avgust in september 1995 pri izpla~ilu
invalidnine v mesecu oktobru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

2875.

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

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

varstvu kmetov

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

~lenu zakona o pre‘ivninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, {t. 1/79 in 1/86) se od 1. avgusta 1995 dalje uskladi
tako, da se pove~a za 1,6 %.

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

je upravi~encu pripadal za mesec september 1995 po izvede-
ni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pre‘ivnin po zakonu o
pre‘ivninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, {t. 54/95).

Razlika med zneskom pre‘ivnine, usklajene po I.to~ki
tega sklepa in pre‘ivnino, izpla~ano po sklepu o uskladitvi
pre‘ivnin po zakonu o pre‘ivninskem varstvu kmetov (Urad-
ni list RS, {t. 54/95), se za meseca avgust in september 1995
obra~una z zneskom pre‘ivnine, izpla~ane v oktobru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

2876.

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

S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov

I
Starostna ali dru‘inska pokojnina, odmerjena po zakonu

o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, {t. 30/79
in 1/82) se od 1. avgusta 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a
19.344,48 SIT.

II
Razlika med zneskom starostne ali dru‘inske pokojnine

kmetov, dolo~ene s tem sklepom in zneskom pokojnine, iz-
pla~ane po sklepu o znesku starostne pokojnine kmetov
(Uradni list RS, {t. 54/95), se za meseca avgust in september
1995 obra~una pri izpla~ilu pokojnine v oktobru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

BLED

2877.

Na podlagi 37. in 38. ~lena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/89, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93) ter 37. ~lena
statuta Ob~ine Bled (Uradni list RS, {t. 22/95) je ‘upan
Ob~ine Bled sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega

na~rta Zasip S-D-12-A

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega na~rta Zasip SD-12-A, ki sta ga izdelala ZUB (Za-
vod za urbanizem Bled) in Planum Gc Biro ZUB Bled, Cesta
svobode 13.

2
Osnutek sprememb in dopolnitev se razgrne na sede‘u

Ob~ine Bled, Cesta svobode 13, Bled, ter v prostorih KS
Zasip.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

V ~asu javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va, kraj in ~as le-te bo dolo~en naknadno in bo objavljen v
sredstvih javnega obve{~anja.

3
V ~asu javne razgrnitve lahko podajo ob~ani, organi in

organizacije ter skupnosti k osnutku sprememb in dopolnitev
pripombe v knjigo pripomb na kraju razgrnitve, oziroma jih
pisno posredujejo Oddelku za okolje in prostor Ob~ine Bled,
C. svobode 13, Bled.

4
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 2297
Bled, dne 23. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Bled

Vinko Golc, dipl. in‘. l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI
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BREZOVICA

2878.

Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94, 33/94) in 38. ~lena statuta Ob~ine
Brezovica (Na{ ~asopis, {t. 211, maj 95) razpisujem

R E D N E  V O L I T V E
v organe krajevnih skupnosti Ob~ine Brezovica

1. ~len
Redne volitve ~lanov v svete krajevnih skupnosti: Bre-

zovica, Notranje Gorice – Ple{ivica, Vnanje Gorice, Podpe~-
Preserje in Rakitna bodo v nedeljo, 17. decembra 1995.

2. ~len
Za dan razpisa volitev, s katerim za~nejo te~i roki za

volilna opravila, se {teje 17. oktober 1995.

3. ~len
Za izvedbo volitev skrbi ob~inska volilna komisija in

volilne komisije v krajevnih skupnostih.

[t. 916/95
Brezovica, dne 16. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

3. ~len
Od vseh prora~unskih prihodkov se v rezervni sklad

Ob~ine Diva~a odvaja 0,5%. Izlo~anje v rezervni sklad se
praviloma izvaja mese~no oziroma najkasnjeje do 31. 12.
teko~ega leta.

4. ~len
Prihodki od prodaje in najema ob~inskega premo‘enja

ter prihodki, ki jih upravni organi dose‘ejo s svojo dejavnost-
jo so prihodek ob~inskega prora~una.

5. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se delijo med letom ena-

komerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru dose-
‘enih prihodkov.

6. ~len
Prora~unski porabniki so dol‘ni uporabljati sredstva le

za namene opredeljene v prora~unu in ne smejo prevzemati
na ra~un ob~inskega prora~una obveznosti, ki bi presegale
sredstva odobrena s prora~unom.

7. ~len
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale

zaradi posledic izrednih okoli{~in kot so zlasti: poplava, su-
{a, po‘ar, potres in druge naravne nesre~e, epidemije, ‘ival-
ske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci odlo~a ob~inski
svet.

V nujnih primerih odlo~a ‘upan in o tem naknadno
obvesti ob~inski svet.

8. ~len
Odredbodajalec prora~una je ‘upan.

9. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o:
– uporabi teko~e prora~unske rezerve za pokrivanje pre-

malo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O porabi sred-
stev obvesti ob~inski svet,

– uporabi sredstev rezervnega sklada za premo{~anje
likvidnostnih te‘av,

– za~asni vezavi teko~ih likvidnih sredstev zaradi ohra-
nitve njihove realne vrednosti.

10. ~len
Uporabniki prora~unskih sredstev morajo nabavo opre-

me, investicijska vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s po-
godbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike
republi{kega prora~una.

11. ~len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in za~ne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja
1995 dalje.

[t. 11/95
Diva~a, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Diva~a
Drago [kamperle l. r.

DIVA^A

2879.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94 in 16. ~lena statuta Ob~ine Diva~a je
Ob~inski svet ob~ine Diva~a na 11. seji dne 28. 9. 1995
sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Diva~a za leto 1995

1. ~len
Prora~un Ob~ine Diva~a za leto 1995 zagotavlja sred-

stva za financiranje javne porabe v Ob~ini Diva~a

2. ~len
Ob~inski prora~un za leto 1995 obsega 183,650.857

SIT, in sicer v:
a) bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodkov 170,650.857 SIT
– odhodkov 180,700.857 SIT
b) ra~un financiranja:
– prihodkov (najetje posojil) 13,000.000 SIT
– odpla~ilo kreditov 2,950.000 SIT
Podrobnej{i pregled prihodkov in odhodkodv prora~una

je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in ra~unu financira-
nja, ki sta sestavni del ob~inskega prora~una.
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2880.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95 – odlo~ba
US RS) ter 16. in 57. ~lena statuta Ob~ine Diva~a (Uradni list
RS, {t. 38/95 ), je Ob~inski svet ob~ine Diva~a na seji dne 28.
9. 1995 sprejel

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

ob~ine Diva~a

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok ureja organizacijo in delovno podro~je Ob~in-

ske uprave ob~ine Diva~a (v nadaljevanju: ob~inska uprava).

2. ~len
Ob~inska uprava opravlja na delovnih podro~jih, dolo-

~enih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v
okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.

Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne
pristojnosti opravlja ob~inska uprava pod pogoji in na na~in,
ki je dolo~en z zakonom, statutom ob~ine in s tem odlokom.

Ob~inska uprava je glede izvr{evanja odlo~itev ob~in-
skega sveta odgovorna ob~inskemu svetu, v zadevah, ki jih
nanjo prenese dr‘ava, pa tudi pristojnemu ministrstvu.

3. ~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 pri-
stojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti, pripravlja pred-
loge splo{nih in posami~nih aktov ob~ine, spremlja stanje in
daje pobude za re{evanje vpra{anj na podro~jih, in opravlja
druga strokovna in administrativna dela za ob~inski svet,
‘upana, nadzorni odbor, komisije in odbore ob~inskega sveta.

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

 4. ~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
nalog pri zunanjih organizacijah in posameznikih.

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

obve{~ata javnost ‘upan in tajnik ob~ine.
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 OB^INSKE UPRAVE

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

ima notranje organizacijske enote:
– oddelek za dru‘bene dejavnosti,
– oddelek za finance,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,

– oddelek za okolje in prostor,
– urad ‘upana.
Oddelek vodi vodja oddelka, urad ‘upana pa vodi tajnik

ob~ine.
Oddelki se povezujejo s posameznimi odbori.

7. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
Za neposredno izvajanje nalog ob~inske uprave skrbi

tajnik ob~ine.
@upan lahko pooblasti tajnika ob~ine za podpisovanje

dolo~enih aktov poslovanja.
Tajnik ob~ine je za svoje delo odgovoren ‘upanu.

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

‘upan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski upravi.
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik ob~i-

ne, 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~ine.

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

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

III. ODLO^ANJE V UPRAVNIH STVAREH

10. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na

prvi stopnji ob~inska uprava.

11. ~len
Posami~ne akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti

ob~ine izdaja tajnik ob~ine, ki lahko pooblasti delavce uprave,
ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stva-
reh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vode-
nje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti, ~e ni z zakonom
druga~e dolo~eno.

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

pristojnosti in prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo urad-
ne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po
posebnih postopkih dolo~enih z zakonom.

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

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

Zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skla-
du s predpisi. Tajnik je odgovoren ‘upanu.

14. ~len
O upravnih stvareh lahko odlo~a samo uradna oseba, ki

je poobla{~ena za opravljanje teh zadev in ima vi{jo ali
visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s
posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v
enostavnih upravnih stvareh odlo~a tudi uradna oseba, ki ima
srednjo strokovno izobrazbo.
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Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

15. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte o upravnih stvareh iz

ob~inske pristojnosti odlo~a ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte o upravnih stvareh,

ki jih v zadevah iz prenesene dr‘avne pristojnosti na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je oziroma njegov organ v sestavi.

16. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~in-

ski svet. O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan. O izlo~itvi uradne
osebe odlo~a ‘upan oziroma tajnik.

IV. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKE UPRAVE

17. ~len
Oddelek za dru‘bene dejavnosti opravlja naloge na na-

slednjih podro~jih:
– pripravljanje in uresni~evanje aktov ob~ine v zvezi z

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

– pripravljanje in uresni~evanje programov razvoja
otro{kega varstva, varstva pred{olskih otrok, osnovnega {ols-
tva, kulture, zdravstva, {porta in socialnega skrbstva, odbora
za varstvo okolja, kulturne in naravne dedi{~ine,

– materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove, kritje
materialnih stro{kov za osnovno {olstvo,

– organiziranje mre‘e zdravstvene slu‘be na primarni
ravni, lekarni{ke dejavnosti, mrli{ke ogledne slu‘be,

– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni, na svojem
podro~ju

– svetovanje ob~anom glede osebne pomo~i, pomo~i
dru‘inam na domu, subvencioniranja najemnin,

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

– pospe{evanje in financiranje kulturnih dejavnosti in
ustanov,

– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varo-
vanja naravne in kulturne dedi{~ine,

– pospe{evanje {porta in rekreacije,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne

dru‘be,
– sodelovanje z odborom za socialno zdravstvo in vars-

tvo in z odborom za kulturo, {olstvo in {port,
– informacijska dejavnost,
– priprava predpisov iz svojega delovnega podro~ja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in nate~ajev za

pridobitev sredstev s podro~ja dru‘benih dejavnosti,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev prora~una,

potrebnih za izvajanje nalog dru‘benih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s podro~ja dru‘benih dejav-

nosti, ki sodijo v pristojnost ob~inske uprave.

18. ~len
Oddelek za finance opravlja naloge na naslednjih po-

dro~jih:
– priprava in razlaga ob~inskega prora~una in zaklju~-

nega ra~una,
– finan~no poslovanje,
– blagajni{ko poslovanje,

– ra~unovodstvo in knjigovodstvo,
– sodelovanje z odborom za finance in prora~un in z

nadzornim odborom.

19. ~len
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge na

naslednjih podro~jih:
– na~rtovanje razvoja ob~ine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pospe-

{evanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostin-
stva, 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, agromelioracijski
ukrepi na podro~ju kmetijskih zemlji{~, pa{ni red ~ebelarstva,

– spremljanje gospodarskih gibanj,
– analiti~na in statisti~na dejavnost,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih

dokumentov in skrb za prijavo na nate~aje za skladnej{i
regionalni razvoj (demografsko ogro‘ena obmo~ja),

– predpisovanje lokalnih davkov,
– sodelovanje z odborom za gospodarstvo in odborom

za kmetijstvo in odborom za turizem
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega podro~ja,
– dolo~anje prekr{kov in denarnih kazni za prekr{ke, s

katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in nate~ajev za

pridodbitev sredstev s podro~ja gospodarstva,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev prora~una,

potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz ob~inske pristojnosti na

podro~ju gospodarske dejavnosti.

20. ~len
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na nasled-

njih podro~jih:
– skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih slu‘b,

oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in ~i{~enje
odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunal-
nih odpadkov, javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in, ureja-
nje javnih poti in poti za pe{ce, urejanje javnega prevoza,
urejanje javnih parkiri{~, urejanje trgov in ulic, dimnikarska
slu‘ba, pokopali{ka in pogrebna slu‘ba,

– gradnja, vzdr‘evanje in urejanje lokalnih javnih cest,
rekreacijskih in drugih javnih povr{in,

– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano sta-
novanjsko gradnjo in re{evanje stanovanjskih problemov,
zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo,
komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemlji{~,

– splo{ne stanovanjske zadeve in upravljanje s stano-
vanjskim fondom ter poslovnimi prostori,

– pripravljanje strokovnih podlag in organiziranje spre-
jemanje prostorskega plana ob~ine in prostorskih izvedbenih
aktov,

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

– podeljevanje kncesij v skladu z zakoni,
– skrb za vzdr‘evanje, popravila in obnovo nepremi~ne-

ga premo‘enja ob~ine,
– javne prireditve,
– organiziranje komunalno redarstvene slu‘be in skrb

za javni red in mir v ob~ini,
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– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemlji{~
za potrebe ob~ine,

– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~ in
upravljanje s skladom stavbnih zemlji{~,

– sodelovanje z odborom za prostorsko na~rtovanje, ko-
munalno infrastrukturo in stanovanjska vpra{anja, z odborom
za varstvo okolja, narave in kulturne dedi{~ine,

– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega podro~ja,
– dolo~anje prekr{kov in denarnih kazni za prekr{ke s

katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in nate~ajev za

pridobitev sredstev za delovanje in razvoj ob~ine,
– planiranje in nadzor nad porabo prora~unskih sred-

stev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz ob~inske pristojnosti na

podro~ju okolja in prostora.

21. ~len
Urad ‘upana:
– organizira ob~insko upravo,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine,
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– opravlja upravno nadzorstvo,
– pripravlja splo{ne akte,
– kadrovske zadeve za ob~insko upravo,
– sklepa pogodbe o odtujitvi premi~nin in nepremi~nin,

o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrbi za po‘arno varnost,
– organizira pomo~ in re{evanje za primere elementar-

nih in drugih nesre~
– skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstav-

nikov lokalnih interesov v Dr‘avni svet,
– ustvarja pogoje za delo politi~nih strank,
– sodeluje s komisijo za statut, vloge in prito‘be,
– opravlja strokovne, organizacijske in administrativne

naloge za ob~inski svet, nadzorni odbor in delovna telesa
ob~inskega sveta,

– opravlja tehni~ne in druge naloge za delovanje uprave,
– skrbi za zavarovanje in vzdr‘evanje premi~nega in

nepremi~nega premo‘enja ob~ine,
– vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi za-

vodi, gospodarskimi javnimi slu‘bami podjetij in drugimi
organizacijami

– spremlja uradne objave, razpise in nate~aje za prido-
bitev sredstev za delovanje in razvoj ob~ine,

– planira in nadzira porabo prora~unskih sredstev, po-
trebnih za izvajanje nalog slu‘be,

– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijske-
ga zna~aja, pomembne za delo v ob~inski upravi,

– sodeluje z odborom za lokalno samoupravo in pove-
zovanje v {ir{o regijo.

Kolikor ni to~no dolo~eno, v ~igavo pristojnost spada
re{evanje posamezne zadeve, je za njeno re{itev pristojen
urad ‘upana.

22. ~len
Posamezni oddelki oziroma organizacijske enote iz 7.

~lena tega odloka, se lahko organizirajo za potrebe ob~ine
skupno z ostalimi ob~inami, na podro~ju novonastalih ob~in.
Take organizacijske enote in {tevilo kadra se dolo~i v aktu o
sistemizaciji delovnih mest.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

23. ~len
@upan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski

upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.

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

ustanovitvi, organizaciji in delovnem podro~ju ob~inskih
upravnih organov in organizacij ter skupni strokovni slu‘bi
Skup{~ine ob~ine Se‘ana in izvr{nega sveta (Uradne objave,
{t. 12/84,18/87, 1/90, 25/90 in 41/90).

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

listu Republike Slovenije.

[t. 11/95
Diva~a, dne 3. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Diva~a
Drago [kamperle l. r.

KRANJ

2881.

Na podlagi 8. ~lena statuta Mestne ob~ine Kranj (Urad-
ni list RS, {t. 43/95) je Svet Mestne ob~ine Kranj na 8. seji
dne 11. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o ob~inskem prazniku

1. ~len
Mestna ob~ina Kranj ima svoj ob~inski praznik.

2. ~len
Praznik Mestne ob~ine Kranj je 3. december, rojstni dan

dr. Franceta Pre{erna.

3. ~len
Mestna ob~ina Kranj obele‘uje svoj ob~inski praznik s

slavnostno sejo, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja
Mestne ob~ine Kranj.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 02101-0002/95-3
Kranj, dne 11. oktobra 1995.

Predsednik
Sveta Mestne ob~ine Kranj

Branko Grims l. r.
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KR[KO

2882.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni 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, 14/95 in 20/95 –
odlo~ba US RS), 51. in 62. ~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), 6. ~lena
navodila o merilih za to, kaj se lahko {teje za objekte oziroma
posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko
dovoljenje in kaj se lahko {teje za pomo‘ne objekte (Uradni
list SRS, {t. 27/85) in 19. ~lena za~asnega poslovnika ob~in-
skega sveta je Ob~inski svet ob~ine Kr{ko na seji dne 11. 10.
1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o dolo~itvi

pomo‘nih objektov za potrebe ob~anov in njihovih
dru‘in

1. ~len
V odloku o dolo~itvi pomo‘nih objektov za potrebe

ob~anov in njihovih dru‘in (Uradni list SRS, {t. 9/87) se v 3.
~lenu za drugo alineo doda nova alinea, ki glasi:

– mali plinski rezervoarji za uteko~injen naftni plin do
5m3 ter izvedbe njihovih priklju~kov na objekte.

2. ~len
V 6. ~lenu odloka se doda novi odstavek, ki glasi:
V posameznih primerih malih plinskih rezervoarjev za

uteko~injen naftni plin je potrebno prilo‘iti soglasja meja{ev,
soglasja pristojnih ogranov in organizacij, ~e bodo tangirana
s predmetno lokacijo in tehni~no dokumentacijo s katero bo
zagotovljena varnost, ki jo dolo~ajo tehni~ni predpisi o ute-
ko~injenem naftnem plinu (Uradni list RS, {t. 22/91).

3. ~len
7. ~len odloka se spremeni tako, da glasi:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

in{pekcijske slu‘be.

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

RS.

Št. 5-350-12/85
Kr{ko, dne 11. oktobra 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Kr{ko
Robert Kerin l. r.

2883.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni 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, 14/95 in 20/95 –
odlo~ba US RS), 29. in 63. ~lena zakona o uresni~evanju
javnega interesa na podro~ju kulture (Uradni list RS, {t.
75/94), in 19. ~lena za~asnega poslovnika ob~inskega sveta
je Ob~inski svet ob~ine Kr{ko na seji dne 11. 10. 1995 sprejel

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

I
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine Kr{ko, ki so bile na
dan 17. 12. 1994 v upravljanju javnih zavodov na podro~ju
kulture:

1) Grad Kostanjevica, ki je v upravljanju Galerije Bo‘i-
dar Jakac Kostanjevica, {t. stavbne parcele 113, k.o. Kosta-

2, dru‘bena lastnina; {t.
parc. 1387/3, k.o. Kostanjevica, ZKV 913, v izmeri 714 m2,
dru‘bena lastnina; {t. parc. 1387/1,2, k.o. Kostanjevica, ZKV
222, v izmeri 8234 m2, dru‘bena lastnina; {t. parc. 1400/1,
k.o. Kostanjevica, ZKV 759, v izmeri 4371 m2, dru‘bena
lastnina; {t. parc 1386/1, k.o. Kostanjevica, ZKV 1113, v
izmeri 4139 m2, dru‘bena lastnina v upravljanu M-Agrokom-
binata Kr{ko, ter {t. parc. 1397/1,2,3,4,5, k.o. Kostanjevica,
ZKV 2029, v izmeri 34032 m2, dru‘bena lastnina v upravlja-
nju Hortikulture, planta‘e in gradnje Bre‘ice.

2) Lamutov likovni salon Kostanjevica, {t. parcele 45/2,
k.o. Kostanjevica, ZKV 1943, v izmeri 375 m2, dru‘bena
lastnina v upravljanju Galerije Bo‘idar Jakac.

3) Valvasorjeva knji‘nica Kr{ko, {t. stavbne parcele
*91, k.o. Kr{ko, ZKV 137, v izmeri 1155 m2, last Rimokato-
li{kega samostana kapucinov, in sicer tisti del, s katerim
upravlja in ga ima v brezpla~ni rabi Valvasorjeva knji‘nica
Kr{ko.

Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a
tudi oprema v zgoraj navedenih nepremi~ninah, ki slu‘i kul-
turnim dejavnostim.

II
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine Kr{ko, ki so bile na
dan 17. 12. 1994 javna lastnina in so namenjene opravljanju
kulturnih dejavnosti:

1) Kulturni dom Kr{ko, lastnik stavbe Krajevna skup-
nost Kr{ko, v upravljanju Kulturnega doma Kr{ko, {t. parcele
493/1, k.o. Stara vas, ZKV 632, v izmeri 7273 m2, dru‘bena
lastnina v upravi Ob~ine Kr{ko; {t. parc. 500/4 in 504/4, k.o.
Stara vas, ZKV 964, dru‘bena lastnina, pravica uporabe Ob-
~ina Kr{ko.

2) Dom XIV. divizije Senovo, {t. parcele 457/14, k.o.
Dov{ko, ZKV 259 v izmeri 2170 m2, last Ob~ine Kr{ko, in
sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajo~imi pomo‘-
nimi prostori.

3) Atelje Štovi~ek Leskovec, {t. parcele 267/2, k.o.
Kr{ko, ZKV 1051, v izmeri 170 m2, po darilni pogodbi last
Ob~ine Kr{ko.

4) Galerija Kr{ko, {t. parcele 32, k.o. Kr{ko, ZKV 46, v
izmeri 167 m2, last Ob~ine Kr{ko.

5) p.c. Sv. Kri‘a Kr{ko, {t. parcele 315/1, k.o. Kr{ko,
ZKV 837, v izmeri 187 m2, last Ob~ine Kr{ko.

6) Grad Brestanica, {t. parcele 75/1, k.o. Brestanica,
ZKV 379, v izmeri 2212 m2, dru‘beno premo‘enje v uprav-
ljanju Ob~ine Kr{ko.

7) Dom svobode Brestanica, {t. parcele *25, k.o. Bre-
stanica, ZKV 139 v izmeri 676 m2, lastnik Športna unija
Slovenije, Ljubljana.

8) Kulturni dom Kostanjevica, {t. parcele *248, k.o.
Kostanjevica, ZKV 2053, v izmeri 650 m2, last Kme~ke
zadruge Kostanjevica.

9) Kulturnoprosvetni dom Veliki Trn, {t.parcele *367,
k.o. Veliki Trn, ZKV 90, v izmeri 289 m2, last Ob~ine Kr{ko.

10) Kulturni dom Bena Zupan~i~a Zdole, {t. parcele
*34/10, k.o. Pleterje, ZKV 49, v izmeri 503 m2, last Krajevne
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skupnosti Zdole in VVZ Kr{ko, in sicer dvorana za kulturne
prireditve s pripadajo~imi prostori.

11) Dom DKD Svobode Senovo, {t. parcele 457/4, k.o.
Dov{ko, ZKV 106, v izmeri 194 m2, last Rudnika rjavega
premoga Senovo, v upravljanju DKD Svobode Senovo.

12) Kulturnoprosvetni dom Podbo~je, {t. parcele 294,
k.o. Podbo~je, ZKV 1164, v izmeri 357 m2, last Ob~ine
Kr{ko, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajo~imi
prostori.

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razgla{a tudi oprema v teh nepremi~ninah, ki slu‘i
kulturnim dejavnostim.

III
Nepremi~nine iz I. in II. to~ke tega sklepa se kot javna

infrastruktura na podro~ju kulture zaznamujejo v zemlji{ki
knjigi.

IV
Sklep velja z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 466-95/95-1/18
Kr{ko, dne 11. oktobra 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Kr{ko
Robert Kerin l. r.

2884.

Na podlagi 29. in 51. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS {t. 72/93; 6/94  odlo~ba US RS, {t. 45/94
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95
odlo~ba US RS) in 48. ~lena zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, {t. 71/93) ter 19. ~lena za~asnega poslovnika ob~inskega
sveta je Ob~inski svet ob~ine Kr{ko na seji dne 11. 10. 1995
sprejel

S K L E P
o brezpla~nem prenosu lastninske pravice na

nepremi~ninah dru‘bene lastnine – Gasilski dom
Leskovec

I
Gasilskemu dru{tvu Leskovec se brezpla~no prenese

lastninska pravica na zemlji{~u v dru‘beni lastnini in sicer:
– na parc. {t. 789/10 - stavbi{~e, gasilski dom Leskovec,

v izmeri 236 m², vpisani v vl. {t. 698 k.o. Leskovec;
– in na parc. {t. 789/9 - poslovna stavba v izmeri 73 m²,

vpisani v vl. {t. 1034 prav tako k.o. Leskovec.

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

RS in se vpi{e v zemlji{ko knjigo pri Okrajnem sodi{~u v
Kr{kem.

Št. 5-466-51/94
Kr{ko, dne 11. oktobra 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Kr{ko
Robert Kerin l. r.

LO[KA DOLINA

2885.

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) in 29. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS
in Uradni list RS, {t 57/94, 14/95) ter na podlagi 14. ~lena
statuta Ob~ine Lo{ka dolina (Uradni list RS, {t. 55/95) je
‘upan Ob~ine Lo{ka dolina sprejel 12. 10. 1995

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

naselje Stari trg

I
Javno se razgrne ureditveni na~rt za naselje Stari trg, ki

ga je izdelalo podjetje AREA, d.o.o., Cerknica.

II
Osnutek iz I. to~ke tega sklepa bo razgrnjen v prostorih

Ob~ine Lo{ka dolina. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

III
Ob~ani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve.

IV
Ta sklep za~ne veljati takoj po objavi.

[t. 352-2/95
Stari trg, dne 20. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Lo{ka dolina

Jernej Zabukovec l. r.

MAJ[PERK

2886.

Na podlagi 109. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93,7/94 in 33/94) in 20. ~lena statuta Ob~ine
Maj{perk je Ob~inski svet ob~ine Maj{perk na seji dne 12.
10. 1995 sprejel

O D L O K
o sestavi in na~inu volitev organov krajevnih skupnosti v

Ob~ini Maj{perk

1. ~len
Ta odlok dolo~a sestavo svetov krajevnih skupnosti gle-

de na zastopanost posameznih naselij in sam na~in volitev
~lanov svetov krajevnih skupnosti v Ob~ini Maj{perk.

2. ~len
V posamezni volilni enoti so naslednji volilni okraji iz

katerih se voli naslednje {tevilo ~lanov sveta krajevne skup-
nosti:

V 1. volilni enoti - KS Maj{perk:
a) Naselja Koritno, Le{je, Maj{perk in Stane~ka vas  –

{tiri ~lane
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b) Naselje Naraplje, Planjsko in Site‘  – dva ~lana
c) Naselje Breg, Jelovice, Pre{a, Skrblje in

Spodnja Sve~a  – tri ~lane
d) Naselje Medvedce in Sestr‘e  – dva ~lana

V 2. volilni enoti - KS Ptujska Gora:
a) Naselje Ptujska Gora  – {tiri ~lane
b) Naselje Podlo‘e  – dva ~lana
c) Naselje Stogovci  – dva ~lana
d) Naselje Slape  – enega ~lana
e) Naselje Jan{ki vrh  – enega ~lana
f) Naselje Doklece  – enega ~lana

V 3. volilni enoti - KS Stoperce:
a) Naselje Dol pri Stopercah  – dva ~lana
b) Naselje Grdina  – dva ~lana
c) Naselje Kup~inji vrh  – dva ~lana
d) Naselje Stoperce  – tri ~lane
e) Naselje Zgornja Sve~a  – dva ~lana

V 4. volilni enoti - KS @etale:
a) Naselje ̂ ermo‘i{e  – dva ~lana
b) Naselje Dobrina  – dva ~lana
c) Naselje Ko~ice  – dva ~lana
d) Naselje Nadole  – dva ~lana
e) Naselje @etale  – tri ~lane.

3. ~len
^lani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni po ve~in-

skem na~elu. Pravico udele‘be na volitvah imajo vsi ob~ani,
ki so vpisani v volilnem imeniku okraja in imajo stalno
prebivali{~e na obmo~ju krajevne skupnosti.

4. ~len
Kandidatne liste so odprte. Postopek kandidiranja pote-

ka v skladu z zakonom in se zaklju~i v skladu z dolo~ili
rokovnika za izvedbo volitev.

5. ~len
V svet krajevne skupnosti so izvoljeni kandidati, ki

dobijo najve~je {tevilo glasov v posameznem volilnem okra-
ju.

6. ~len
Kolikor dva ali ve~ kandidatov dobi enako {tevilo gla-

sov, odlo~i med njimi ‘reb.

7. ~len
Predsednika in podpredsednika sveta KS izvolijo ~lani

sveta z ve~ino glasov izmed sebe na konstitutivni seji sveta.

8. ~len
Mandatna doba izvoljenih traja 4 leta, oziroma do za-

klju~ka mandatov ~lanov Ob~inskega sveta ob~ine Maj{perk.

9. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnevom sprejema, objavi pa se

v Uradnem listu RS.

Št. 008-01/95
Maj{perk, dne 12. oktobra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Maj{perk

mag. Darinka Fakin l. r.

2887.

Na podlagi 32. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93) 3., 7. in 11. ~lena odloka o
gospodarskih javnih slu‘bah na obmo~ju Ob~ine Maj{perk in
na podlagi 18., 66. in 68. ~lena satuta Ob~ine Maj{perk
(Uradni list RS, {t. 27/95) je Ob~inski svet ob~ine Maj{perk
na seji dne 12. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih

javnih slu‘b s koncesijo

1. ~len
Ta odlok ima status splo{nega koncesijskega akta in

velja za vse javne lu‘be, ki se izvajajo na podlagi izdane
koncesije. V skladu s 33. ~lenom ZGJS in 3. ~lenom odloka o
gospodarskih javnih slu‘bah na obmo~ju Ob~ine Maj{perk je
potrebno za posamezno ali skupino koncesioniranih javnih
slu‘b sprejeti ustrezni koncesijski akt.

2. ~len
Kot gospodarske javne slu‘be, ki se izvajajo na podlagi

izdane koncesije, se v Ob~ini Majp{erk lahko opravljajo
naslednje dejavnosti:

1. ravnanje s komunalnimi odpadki
2. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
3. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov ter druge naloge zaradi
varstva zraka in varstvo pred po‘arom

4. gasilska slu‘ba
5. izgradnja, vzdr‘evanje in urejanje javnih cest in jav-

nih poti
6. pogrebne storitve
7. oskrba s plinom
8. upravljanje javnih stanovanj.

3. ~len
Vsaka od koncesijskih dejavnosti se izvaja na celotnem

obmo~ju, ali delu obmo~ja Ob~ine Maj{perk.
Za vsako posamezno ali skupino dejavnosti pa ‘upan

Ob~ine Maj{perk, kot zastopnik koncedenta, z javnim razpi-
som opredeli obmo~je izvajanja gospodarske javne slu‘be
(naselja, krajevne skupnosti, ipd. ), uporabnike, razmerja do
uporabnikov in razmerja med koncesionarjem in konceden-
tom.

Za konkretno koncesijsko zadevo se oblikuje javni raz-
pis, ki vsebuje najmanj dolo~ila iz 33. ~lena zakona o gospo-
darskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, 32/93).

4. ~len
V javnem razpisu dolo~i koncedent pogoje, ki jih mora

izpolnjevati koncesionar, zlasti pa:
– obveznosti prevzema osnovnih sredstev in opreme v

najem, odkup ali na leasing
– prevzem zaposlenih delavcev s podro~ja posameznih

dejavnosti, ki so predmet prevzema
– najni‘jo ceno koncesije, ki jo mora pla~ati koncesio-

nar (mese~no ali letno).
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja in zasebniki, ki

imajo registrirano razpisano dejavnost in ustrezne reference.

5. ~len
O morebitnih javnih pooblastilih koncesionarju se do-

govorita koncedent in izbrani koncesionar s koncesijsko po-
godbo.
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6. ~len
Splo{ne pogoje za izvajanje gospodarske javne slu‘be

in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, dolo~a
javni razpis.

7. ~len
Zaradi za{~ite ob~anov koncedent ‘e pri razpisu upo{te-

va delitev dejavnosti po obmo~jih-naseljih, dolo~a mehaniz-
me cen oziroma tarif, nadzor, limitiranje ~asa izdane konce-
sije, mo‘nost pred~asne prekinitve koncesijske pogodbe ipd.

8. ~len
Koncesija se izdaja za dobo najmanj dveh let. Za~etek

trajanja izdane koncesije se dolo~i v razpisu oziroma s kon-
cesijsko pogodbo.

9. ~len
Na~in pla~ila koncesionarja koncedentu se dolo~i s kon-

cesijsko pogodbo.

10. ~len
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne slu‘be kon-

cedent poverja svoji strokovni slu‘bi za dolo~eno podro~je.
Strokovna slu‘ba ob~inskega urada najmanj enkrat letno po-
ro~a Ob~inskemu svetu o uspe{nosti koncesijskega razmerja.

11. ~len
Koncesijsko razmerje preneha:
– s potekom ~asa izdane koncesije
– ~e koncesionar preneha izpolnjevati pogoje za izvaja-

nje dejavnosti po koncesiji
– zaradi ste~aja ali drugega na~ina prenehanja konce-

sionarja
– z odvzemom koncesije {e pred potekom roka, ker

koncesionar kr{i bistvena dolo~ila iz pogodbe (glede izvaja-
nja dejavnosti, cene ipd.) in sicer z razdrtjem pogodbe

– z odpovedjo pogodbe s strani koncesionarja, z rokom
pol leta od pisne odpovedi.

12. ~len
Organ, ki opravi izbor koncesionarja, je ‘upan Ob~ine

Maj{perk. Koncesijsko pogodbo pripravi strokovna slu‘ba
ob~inskega urada, sklene pa v imenu ob~ine ‘upan.

13. ~len
Posamezno gospodarsko javno slu‘bo po tem odloku in

pod splo{nimi pogoji v Ob~ini Maj{perk lahko ‘upan izjemo-
ma brez javnega razpisa neposredno prenese v opravljanje
javnim, zasebnim, zadru‘nim ali drugim organizacijskim ob-
likam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacij-
ska pogojenost ali ~e to narekujejo potrebe lokalnega prebi-
valstva, ve~insko podprte na zboru ob~anov.

14. ~len
Ta odlok ima status splo{nega koncesijskega akta na

osnovi katerega se lahko opravi poizvedovanje interesa po-
tencialnih koncesionarjev in izvedejo javni razpisi za posa-
mezno koncesijsko dejavnost ali skupino dejavnosti.

Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno
predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podeli-
tve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko
pogodbo najmanj v obsegu iz 39. ~lena ZGJS.

15. ~len
Javni razpis na zahtevo ‘upana pripravi strokovna slu‘-

ba ob~inske uprave Ob~ine Maj{perk. Javni razpis se objavi

v Uradnem listu listu RS. Rok objave ne more biti kraj{i od
30 dni.

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

listu RS.

Št. 300-02/95
Maj{perk, dne 12. oktobra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Maj{perk

mag. Darinka Fakin l. r.

2888.

Na podlagi 3. in 7. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93) 26. in 105. ~lena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, {t. 32/93), 2. ~lena zakona o
gasilstvu (Uradni list RS, {t. 71/93) in 18. ~lena statuta Ob~i-
ne Maj{perk (Uradni list RS, {tevilka 27/95), je Ob~inski
svet ob~ine Maj{perk na seji dne 12. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih slu‘bah na obmo~ju Ob~ine

Maj{perk

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a dejavnosti, ki so gospodarske javne

slu‘be (v nadaljevanju: javne slu‘be) na obmo~ju Ob~ine
Maj{perk (v nadaljevanju: ob~ine) in ureja na~in njihovega
opravljanja.

Kot javne slu‘be se opravljajo dejavnosti, ki so z zako-
nom dolo~ene kot obvezne lokalne gospodarske javne slu‘be
in dejavnosti, ki so kot lokalne javne slu‘be dolo~ene s tem
odlokom.

2. ~len
Javne slu‘be se izvajajo na podlagi predpisanih tehni~-

nih, oskrbovalnih, stro{kovnih, organizacijskih in drugih stan-
dardov in normativov.

Pri predlaganju odlo~itev na podro~ju javnih slu‘b, ki
jih sprejema ob~inski svet ob~ine ter pri sprejemanju odlo~i-
tev, ki so v njihovi pristojnosti, so dol‘ni organi zagotavljati,
da javne slu‘be opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno
in prostorsko zaokro‘enih oskrbovalnih sistemih.

II. NA^IN OPRAVLJANJA JAVNIH SLU@B

3. ~len
Ob~ina z odloki in sklepi podrobneje uredi na~in oprav-

ljanja posamezne ali ve~ javnih slu‘b oziroma podrobneje
dolo~i elemente iz 7. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93).

Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prej{-
njega ~lena niso predpisani za celotno dr‘avo, se predpi{ejo z
akti iz prej{njega odstavka.
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III. JAVNE SLU@BE

4. ~len
Na obmo~ju Ob~ine Maj{perk se kot javne slu‘be oprav-

ljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda
3. ravnanje s komunalnimi odpadki
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
5. javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in
6. urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

{in
7. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov ter druge naloge zaradi
varstva zraka in varstvo pred po‘arom

8. gasilska slu‘ba
9. izgradnja, vzdr‘evanje in urejanje lokalnih javnih

cest in javnih poti
10. urejanje in vzdr‘evanje pokopali{~
11. pogrebne storitve
12. urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest v naseljih,

ki niso razvr{~ene med magistralne, regionalne in lokalne
ceste

13. urejanje in vzdr‘evanje javnih tr‘nic, tehtnic, sanita-
rij in plakatnih mest

14. oskrba s toplotno energijo
15. oskrba s plinom
16. urejanje javnih parkiri{~
17. javna razsvetljava v naseljih
18. javni potni{ki promet
19. upravljanje javnih stanovanj.
Javne slu‘be iz prej{njega odstavka se opravljajo na

celotnem obmo~ju ob~ine. Glede na prostorske razporeditve
javnih dobrin in potreb po izvajanju javnih slu‘b se lahko z
odloki in sklepi iz 3. ~lena dolo~ijo druga~e.

Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., in 8. to~ke prvega
odstavka tega ~lena so obvezne lokalne javne slu‘be, dejav-
nosti iz 9. do 19. to~ke prvega odstavka tega ~lena pa so
izbirne lokalne javne slu‘be.

5. ~len
Kot izbirne javne slu‘be se lahko izvajajo tudi druge

dejavnosti, ki jih kasneje dolo~i ob~inski svet ali organ {ir{e
lokalne skupnosti.

6. ~len
Z akti iz 3. ~lena tega odloka se podrobneje opredelijo

objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih slu‘b, dolo-
~ijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in
na~in rabe objektov in naprav ter uredijo druga vpra{anja, ki
jih dolo~a 7. ~len zakona o gospodarskih javnih slu‘bah.

IV. NA^IN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLU@B

7. ~len
Izvajanje gospodarskih javnih slu‘b zagotavlja ob~ina

neposredno z javnim podjetjem, z dajanjem koncesij ali z
vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

8. ~len
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v me{ani lastnini

v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne slu‘be.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvr{uje

ob~ina, preko svojih organov.

9. ~len
Za izvajanje gospodarskih javnih slu‘b lahko ob~ina na

podlagi javnega razpisa in izbora da koncesijo pravni ali
fizi~ni osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi
z izborom, na podlagi vloge o zainteresiranosti, dolo~i ob~in-
ski svet ob~ine s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske javne slu‘be.

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogod-
bo o koncesiji ‘upan ob~ine v imenu in za ra~un ob~ine, pod
pogojem iz prvega in drugega odstavka tega ~lena.

10. ~len
Na podlagi odlo~itve ob~inskega sveta, se lahko zagoto-

vi izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih slu‘b tudi z vla-
ganjem finan~nih in drugih sredstev v zasebnopavne subjekte
(podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.).

V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLU@B

11. ~len
Dejavnosti iz 4. ~lena tega odloka opravlja javno pod-

jetje, ali se zagotavljajo z dajanjem koncesij osebam zaseb-
nega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebno-prav-
ne subjekte.

V javnem podjetju se zagotavlja dejavnost oskrba s
pitno vodo.

Ostale dejavnosti iz 4. ~lena se zagotavljajo z dajanjem
koncesij, ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebno-pravne
subjekte.

12. ~len
Vpra{anja povezana s polo‘ajem in poslovanjem izva-

jalskih podjetij, ki opravljajo gospodarske javne slu‘be in
druga vpra{anja se uredijo s posebnimi odloki.

VI. STROKOVNO-TEHNI^NE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE

13. ~len
Strokovno tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge

na podro~ju gospodarskih javnih slu‘b v ob~ini opravlja ob-
~inska uprava.

14. ~len
Ob~inska uprava opravlja:
1. strokovnotehni~ne, organizacijske in razvojne naloge

v zvezi z upravljanje, na~rtovanjem, vzdr‘evanjem in izgrad-
njo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih slu‘b,
~e z aktom o ustanovitvi re‘ijskega obrata, javnega gospo-
darskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko
pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na
re‘ijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, kon-
cesionarja ali osebo v dejavnosti, v katero ob~ina vlaga kapi-
tal zaradi zagotavljanja javnih dobrin,

2. investicijsko na~rtovanje, gospodarjenje z objekti in
napravami gospodarske infrastrukture in javnih povr{in, vo-
denje investicij, gradbeni nadzor,

3. dolo~anje lokalnih komunalnih standardov, normati-
vov cen in predlogov za prispevke,

4. nadzor nad kakovostjo in ekonomi~nostjo poslovanja
gospodarskih javnih slu‘b,
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5. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih slu‘b
in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega
~lena, v zadevah izvajanja teh nalog,

6. naloge v zvezi z informacijsko bazo za potrebe javnih
slu‘b,

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

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

9. dolo~anje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor, ~e ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave, ~e ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
javnih slu‘b,

10. dajanje predpisanih dovoljenj za priklju~itev na in-
frastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje jav-
nih slu‘b, ~e ni to kot javno pooblastilo preneseno za izvajal-
ce javnih slu‘b,

11. administrativna opravila za svet za varstvo uporab-
nikov javnih dobrin,

12. druge naloge dolo~ene z zakoni in predpisi ob~ine
13. lahko opravlja tudi strokovne naloge za potrebe

ob~inskega stanovanjskega sklada in sklada stavbnih zem-
lji{~.

V skladu z zakonom in sklepom ob~inskega sveta lahko
pristojni organ ob~inske uprave s pogodbo poveri izvajanje
posameznih nalog iz 1. in 2. to~ke prej{njega odstavka tega
~lena za opravljanje tak{nih nalog registrirani organizaciji ali
posamezniku.

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

15. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se v roku 3 mese-

ce po sprejemu odloka oblikuje svet za varstvo uporabnikov
dobrin, ki ga imenuje ob~inski svet ob~ine.

Ob~inski svet sprejme tudi pravilnik o sestavi, pristoj-
nostih in funkcioniranju sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin.

VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLU@B

16. ~len
Storitve javnih slu‘b, ki so individualno dolo~ljive in

izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo pla~ujejo njihovi
uporabniki glede na koli~ino porabe.

Storitve gospodarskih javnih slu‘b, pri katerih ni mogo-
~e ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z neso-
razmerno velikimi stro{ki, se financirajo iz prora~unskih sred-
stev.

Javne slu‘be se tako financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitev, ki je lahko tudi v obliki

tarife, takse, nadomestila ali povra~ila
– iz sredstev prora~una
– iz davka lokalne skupnosti
– iz posojil in
– iz ostalih virov.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

17. ~len
Do sprejetja aktov iz 3. ~lena tega odloka, se za ureditev

zadev, ki niso urejenje s tem odlokom, uporabljajo dolo~be

predpisov, izdanih na podlagi 41. ~lena zakona o komunalnih
dejavnosti (Uradni list SRS, {t. 8/82) oziroma dolo~be drugih
predpisov, ~e niso urejene s tem odlokom.

Akt iz 3. ~lena tega odloka pripravi ob~inski urad Ob~ine
Maj{perk in jih predlo‘i v sprejem ob~inskemu svetu.

18. ~len
Za vse ostale zadeve v zvezi z javnimi slu‘bami, ki niso

urejene s tem odlokom se uporabljajo veljavni predpisi in
pogodbe.

19. ~len
Z dnem pri~etka veljavnosti tega odloka preneha veljati

odlok o komunalnih dejavnostih v ob~ini Ptuj (Uradni vest-
nik ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 9/83).

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

nem glasilu.

Št. 300-01/95
Maj{perk, dne 12. oktobra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Maj{perk

mag. Darinka Fakin l. r.

2889.

Na podlagi 18. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni 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, 14/95 in 20/95 –
odlo~ba US RS), 20. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) in 20. ~lena statuta Ob~ine
Maj{perk (Ur. list RS, {t. 27/95) je Ob~inski svet ob~ine
Maj{perk na seji dne 12. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o krajevnih skupnostih

I. SPLOŠNE DOLO^BE IN OBMO^JA KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

1. ~len
V Ob~ini Maj{perk so ustanovljene 4 krajevne skupno-

sti, in sicer:
1. Krajevna skupnost Maj{perk, ki vklju~uje naselja

Breg, Jelovice, Koritno, Le{je, Maj{perk, Medvedce, Narap-
lje, Planjsko, Pre{a, Sestr‘e, Site‘, Skrblje, Spodanja Sve~a
in Stane~ka vas.

2. Krajevna skupnost Ptujska Gora, ki vklju~uje naselja
Doklece, Jan{ki vrh, Podlo‘e, Ptujska Gora, Slape in Stogovce.

3. Krajevna skupnost Stoperce, ki vklju~uje naselja Dol
pri Stopercah, Grdina, Kup~inji vrh, Stoperce in Zgornja
Sve~a.

4. Krajevna skupnost @etale, ki vklju~uje naselja ^er-
mo‘i{e, Dobrina, Ko~ice, Nadole in @etale.

2. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb in inte-

resov lahko krajani ve~jih naseljenih obmo~ij ustanovijo no-
vo krajevno skupnost.
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Odlo~itev o oblikovanju nove krajevne skupnosti spre-
jema ob~inski svet.

3. ~len
Krajevna skupnost ni pravna oseba in nastopa v prav-

nem prometu v imenu in za ra~un ob~ine.

II. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI

4. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki

{teje 11 ~lanov.

5. ~len
Pristojnosti sveta krajevne skupnosti so:
– daje mnenje iz svoje krajevne skupnosti,
– ugotavlja potrebo po izvr{evanju dolo~enih aktivnoti

lokalnega pomena svoje krajevne skupnosti
– predlaga programe dela, ki se nana{ajo na zadeve

krajevne skupnosti,
– skrbi za izvajanje nalog v okviru finan~nih sredstev,

ki so krajevni skupnosti dodeljena iz prora~una ob~ine in
sredstev, ki jih zberejo krajani sami,

– opravlja druge naloge.

6. ~len
Svet krajevne skupnosti si uredi na~in svojega dela s

poslovnikom, ki ga potrdi ob~inski svet.

III. VOLITVE ̂ LANOV SVETA KRAJEVNE
SKUPNOSTI

7. ~len
Za volitve ~lanov sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

8. ~len
Obmo~je krajevne skupnosti je ena volilna enota z ve~

volilnimi okraji.

IV. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

9. ~len
Dosedanji sveti krajevnih skupnosti nadaljujejo s svo-

jim delom do izvolitev novih svetov. Mandatna doba svetov
krajevnih skupnosti traja do naslednjih rednih volitev v ob-
~inski svet. Prvo sejo na volitvah izvoljenega sveta krajevne
skupnosti skli~e predsednik ob~inske volilne komisije najka-
sneje v dvajsetih dneh po volitvah.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS.

Št. 023-01/95
Maj{perk, dne 12. oktobra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Maj{perk

mag. Darinka Fakin l. r.

2890.

Na podlagi 18. ~lena statuta Ob~ine Maj{perk (Uradni
list RS, {t. 27/95) je Ob~inski svet ob~ine Maj{perk na seji
dne 12. 10. 1995 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Ob~ine Maj{perk

I
Za ~lane oziroma namestnike Ob~inske volilne komisije

Ob~ine Maj{perk so imenovani:
1. Predsednik Zlatko @nidar, roj. 1964, Sestr‘e 93
Nam. predsednika Marija Širovnik, roj. 1944, Stane~ka

vas 14
2. ^lan Tatjana Smolej, roj 1957, Maj{perk 59
Nam. ~lana Nada Juri~, roj. 1970, Ptujska Gora 19
3. ^lan Andreja Novak, roj. 1959, Medvedce 9
Nam. ~lana Bertica Jazbec, roj. 1964, @etale 14 A
4. ^lan Anja Planinc, roj. 1939, Maj{perk 51
Nam. ~lana Marta Jernej{ek, roj. 1952, Stoperce 78.

II
S tem sklepom preneha veljati sklep Republi{ke volilne

komisije o imenovanju Ob~inske volilne komisije Ob~ine
Maj{perk {t. RVK 1-1/92-LV (Uradni list {t. 28/94).

III
Sklep za~ne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 008-02/95
Maj{perk, dne 13. oktobra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Maj{perk

mag. Darinka Fakin l. r.

2891.

Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/64 in 33/94) in 41. ~lena statuta Ob~ine
Maj{perk (Uradni list RS, {t. 27/95)

R A Z P I S U J E M
prve volitve v svete krajevnih skupnosti na obmo~ju

Ob~ine Maj{perk

I
Prve volitve ~lanov svetov Krajevne skupnosti Maj-

{perk, Ptujska Gora, Stoperce in @etale bodo v nedeljo, dne
17. decembra 1995.

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

volilna opravila se {teje 20. oktober 1995.

III
Za izvedbo volitev skrbi ob~inska volilna komisija in

volilni odbori.
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IV
Ta razpis za~ne veljati z dnevom podpisa in se objavi v

Uradnem listu RS.

[t. 008-03/95
Maj{perk, dne 17. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Maj{perk
Franc Bezjak l. r.

2892.

Na podlagi 18. ~lena statuta Ob~ine Maj{perk (Uradni
list RS, {t. 27/95), 10. in 11. ~lena statuta Osnovne {ole
Maj{perk in na podlagi sklepa o ustanovitvi vzgojnovarstve-
nih zavodov-osnovnih {ol, je Ob~inski svet ob~ine Maj{perk
na seji dne 12. 10. 1995 sprejel

S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu

Osnovne {ole Maj{perk

1
Ob~inski svet Ob~ine Maj{perk imenuje v svet Osnovne

{ole Maj{perk naslednje predstavnike:
1. Ireno Obreht, Breg 58/a
2. Majdo Kidri~, Grdina 25
3. Ireno Mohorko Hernja, Le{je 34
4. Nado Juri~, Ptujska Gora 19
5. Antona Kolarja, Dobrina 19.

2
Ta sklep za~ne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 061-11/95
Maj{perk, dne 12. oktobra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Maj{perk

mag. Darinka Fakin l. r.

MEDVODE

2893.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94) ter 20. in 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t.
U-I-13/94, 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94 in Uradni
list RS, {t. 57/94, 14/95; 20/95 – odlo~ba US RS, {t.
U-I-285/94) in na podlagi 17. ~lena statuta Ob~ine Medvode
(Uradni list RS, {t. 34/95 in 47/95) je Ob~inski svet ob~ine
Medvode na 9. seji dne 3. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Medvode za leto 1995

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una

Ob~ine Medvode za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: prora-
~un) in upravljanje s prihodki in odhodki prora~una ter pre-
mo‘enjem in dolgovi.

2. ~len
S prora~unom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Ob~ina
Medvode.

Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nuj-
nih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za
financiranje drugih dogovorjenih nalog. Vi{ina sredstev za
zagotovljeno porabo je dolo~ena in zagotovljena ob sprejemu
dr‘avnega prora~una. Za druge dogovorjene naloge pa se
zagotavljajo sredstva v vi{ini izvirnih prihodkov Ob~ine Med-
vode, navedenih v zakonu o financiranju ob~in.

Prora~un sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del tega odloka.

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

577,967.000 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe 532,533.000 SIT
– financiranje drugih dogovorjenih

nalog 45,434.000 SIT

4. ~len
Od skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in

odhodkov se izlo~i 0,5% sredstev v rezerve Ob~ine Medvode.

II. IZVR[EVANJE PRORA^UNA

5. ~len
Sredstva prora~una se med letom zagotavljajo uporab-

nikom 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.

Uporabniki uporabljajo sredstva prora~una v skladu s
svojim letnim finan~nim na~rtom in v skladu s predpisi o
njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

6. ~len
Uporabniki so dol‘ni oddelku za prora~un in finance

Ob~ine Medvode predlo‘iti finan~ne na~rte za leto 1995 s
primerjalnimi podatki preteklega leta v 30 dneh po sprejemu
tega odloka.

Uporabniki so dol‘ni predlo‘iti ovrednotene programe
dela za leto 1996 do 30. novembra 1995. Program dela mora
vsebovati tudi bilance in odlive glede na mese~no porabo.

7. ~len
Prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnost-

jo, so prihodek prora~una.
Sredstva za kritje stro{kov v zvezi z dejavnostjo iz

prej{njega odstavka se zagotavljajo v prora~unu.

8. ~len
^e se med letom znatno spremeni delovno podro~je

oziroma pristojnosti uporabnika, se sporazumno pove~a ali
zmanj{a obseg sredstev za delovanje uporabnika.
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O pove~anju ali zmanj{anju obsega sredstev iz prej{nje-
ga odstavka odlo~a svet na predlog ‘upana.

9. ~len
^e se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne

prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenese-
jo v teko~o prora~unsko rezervo, ali pa se jih z rebalansom
prora~una prerazporedi.

10. ~len
Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora-

~unska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financira-
nje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan. O tem obve{~a svet.

III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV

11. ~len
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za pla~e in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stro{ke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.

12. ~len
Sredstva za pla~e delavcev in funkcionarjev se uporab-

nikom zagotavlja mese~no glede na: {tevilo zasedenih delov-
nih mest delavcev in funkcionarjev v skladu s sprejeto siste-
mizacijo, koeficiente za dolo~anje pla~ za posamezne skupine
delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obra~un pla~, de-
lovno dobo, uspe{nost oziroma dodatno obremenjenost in
posebne predpise za posebne pogoje dela.

13. ~len
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom

dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo
in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagra-
de, pridobitev izobrazbe in dokup let ob pred~asni upokojitvi.

14. ~len
Sredstva prora~una se uporabnikom med letom pravilo-

ma dodeljujejo kot mese~ne akontacije, in sicer v obliki
dvanajstine.

Pri tem je potrebno upo{tevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni polo‘aj prora~una.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih te‘av, se sredstva prioritetno zagotav-
ljajo za zakonsko dolo~ene naloge, ki so opredeljene v teko-
~em delu posebnega dela prora~una in za minimalni obseg
nalog, ki {e omogo~a delovanje uporabnikov.

15. ~len
Do sprejetja zakona o javnih naro~ilih morajo uporabni-

ki nabavo opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in storitve
oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s
predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un.

Sredstva za namene iz prvega odstavka tega ~lena se
uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz
katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec
izbran na podlagi javnega razpisa.

Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati
dela le v naslednjih primerih:

– ~e pogodbena vrednost v posameznih primerih ne
presega zneska 1,000.000 SIT,

– ~e je za delo usposobljen le en izvajalec,
– ~e gre za nujne intervencije, da se prepre~i nastanek

ve~je {kode,
– ~e je ogro‘ena varnost ljudi in objektov in bi postopek

javnega razpisa povzro~il ve~jo {kodo.

16. ~len
Sredstva za posamezno nalogo se izpla~ujejo na podlagi

obra~una za izvr{eno nalogo oziroma ra~una, ki ga izda izva-
jalec naloge in je potrjen s strani poobla{~enih oseb uporab-
nika.

17. ~len
Sredstva za pla~e in druge osebne prejemke delavcev v

javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na na~in, kot je
dolo~eno v 12. in 13. ~lenu tega odloka v skladu s kolektivno
pogodbo in zakoni.

18. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. ^e pri-

hodki med letom ne pritekajo v predvideni vi{ini, lahko
‘upan za~asno zmanj{a porabo, vendar ne ve~ kot za 10% ali
zadr‘i zneske sredstev, ki so v posebnem delu prora~una
razporejeni za posamezne namene.

VI. GOSPODARJENJE S PREMO@ENJEM OB^INE
MEDVODE

19. ~len
Za premo‘enje Ob~ine Medvode se {tejejo stalna in

gibljiva sredstva izkazana v aktivi premo‘enjske bilance in
so v lasti Ob~ine Medvode.

S premo‘enjem Ob~ine Medvode gospodari ‘upan.
Odsvojitev delov premo‘enja Ob~ine Medvode je do-

pustna le proti pla~ilu, ki postane del premo‘enja ob~ine
razen, ~e se del premo‘enja podari za humanitarne, znanstve-
no raziskovalne, izobra‘evalne ali druge tovrstne namene.
Odlo~itev o odsvojitvi delov premo‘enja Ob~ine Medvode
sprejme ob~inski svet v skladu z zakonom.

Vrednost premo‘enja izkazuje ob~ina Medvode v pre-
mo‘enjski bilanci v skladu z zakonom.

Premo‘enjsko bilanco sestavi Ob~ina Medvode po sta-
nju na dan 31. 12. 1995 najkasneje do 30. 9. 1996.

V. KON^NE DOLO^BE

20. ~len
Za zakonito in smotrno porabo sredstev prora~una je

odgovoren ‘upan kot odredbodajalec ali od njega poobla{~e-
na oseba.

Za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razpore-
jena iz prora~una, je odgovoren vodja pristojnega oddelka
uprave Ob~ine Medvode in odgovorna oseba pri uporabniku.

Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev prora-
~una odgovoren tudi ra~unovodja Ob~ine Medvode in vodja
ra~unovodstva pri uporabniku.

21. ~len
Vodja oddeleka za prora~un in finance Ob~ine Medvo-

de je pristojen, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabni-

kih, ki jim jih zagotavlja iz prora~una, in po potrebi predlaga
‘upanu sprejem potrebnih ukrepov;
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– opravlja po predhodnem soglasju ‘upana med letom
pora~unavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih
dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;

– predlaga odredbodajalcu prora~una za~asno uporabo
prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vred-
nosti in zagotovitve teko~e likvidnosti prora~una;

– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicij-
skih objektov in nakupa opreme.

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

listu Republike Slovenije; dolo~be, ki se nana{ajo na dolo~i-
tev vi{ine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 1995.

[t. 401-4/94
Medvode, dne 3. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Medvode

Mitja Ljubelj{ek l. r.

METLIKA

2894.

Na podlagi sklepa Ob~inskega sveta ob~ine Metlika z
dne 28. 9. 1995, da je dr. Juliju Nemani~u prenehal mandat
~lana ob~inskega sveta na podlagi 37.a in 37.b ~lena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba
US RS, {t. 45/94 – odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t.
57/94, 14/95 in 20/95 – odlo~ba US RS), je Ob~inska volilna
komisija Metlika na podlagi 18. in 30. ~lena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94)

u g o t o v i l a,

da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Metlika
pre{el na naslednjega kandidata z liste Slovenska ljudska
stranka – SLS, to je Jo‘ef Klepec, roj. 28. 1. 1950, Krasinec
28, Gradac.

Kandidat je dne 11. 10. 1995 podpisal izjavo, da spreje-
ma mandat ~lana ob~inskega sveta.

[t. 008-2/94
Metlika, dne 11. oktobra 1995.

^lani Predsednica
Ob~inske volilne komisije Ob~inske volilne komisije

ob~ine Metlika ob~ine Metlika
Stanislav Brodari~ l. r. Marija ^rnugelj, dipl. jur. l. r.

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
O D L O K A

o sestavi in {tevilu ~lanov organov krajevnih skupnosti
in va{kih skupnosti v Ob~ini Moravske Toplice

1. ~len
Za besedilom 10. ~lena odloka se doda novo poglavje z

naslovom:
“Prehodne in kon~ne dolo~be” in nov 11. ~len z nasled-

njim besedilom:
“Krajevne skupnosti morajo imenovati svoje volilne ko-

misije najpozneje v roku {estih mesecev po sprejetju statuta
krajevne skupnosti.

Do imenovanja volilnih komisij iz prvega odstavka tega
~lena prevzame ob~inska volilna komisija vse pristojnosti
volilnih komisij krajevnih skupnosti.

Glede pristojnosti volilnih komisij se smiselno uporab-
ljajo dolo~ila zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za volitve
v ob~inski svet”.

2. ~len
Dosedanji 11. ~len postane 12. ~len.

3. ~len
Te spremembe in dopolnitve odloka se uporabljajo ta-

koj, veljati pa za~nejo z dnem objave v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

[t. 37/95
Moravske Toplice, dne 23. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
[tefan Kuhar l. r.

MORAVSKE TOPLICE

2895.

Na podlagi dolo~il 20. ~lena statuta Ob~ine Moravske
Toplice in na podlagi dolo~il zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, {t. 7/93, 7/94 in 33/94) je Ob~inski svet
ob~ine Moravske Toplice na seji dne 19. 10. 1995 sprejel

MURSKA SOBOTA

2896.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) ter 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Bodonci, je Svet Krajevne skup-
nosti Bodonci dne 17. 10. 1995 po predhodni odlo~itvi na
zborih ob~anov sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

obmo~je Krajevne skupnosti Bodonci

1. ~len
Razpi{e se referendum za obmo~je Krajevne skupnosti

Bodonci, naselji Bodonci in Vadarci.
Referendum bo v nedeljo, dne 12. 11. 1995, na obi~aj-

nih glasovalnih mestih v naseljih, od 7. do 19. ure.

2. ~len
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporablja-

la v naslednje namene:
– modernizacija in asfaltiranje ter vzdr‘evanje lokalnih

in va{kih cest,
– ureditev in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in pokopali{~,
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– vzdr‘evanje zgradb v lasti KS,
– vse ostale potrebe v krajevni skupnosti.

3. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju KS Bodonci, in sicer
v naslednji vi{ini:

a) v denarju:
– 1% mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nado-

mestila pla~e ter pla~il po pogodbah,
– 15% od katastrskega dohodka,
– 2% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki

od bruto zavarovalne osnove, od katere pla~ujejo prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

– 2% mese~no zaposleni v tujini od povpre~ne pla~e v
gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimese~je,

– 1% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim do-
datkom,

– dejanske stro{ke odvoza smeti in vzdr‘evanja poko-
pali{~a ob~an – nosilec gospodinjstva po sklepu sveta KS
glede na dejanske stro{ke, pla~evanje je trimese~no;

b) v delovni obvezi:
– 1 delovni dan, ki traja 8 ur, ob~an – nosilec gospo-

dinjstva ali njegov dru‘inski ~lan.
Za neizpolnjen delovni dan samoprispevka v delu se

pla~a nadomestilo za leto 1996 v znesku 5.000 SIT, v nasled-
njih letih pa svet KS vi{ino lahko revalorizira.

4. ~len
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bo

eventualno nastale v ~asu trajanja tega samoprispevka, bo
svet KS Bodonci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo
odra‘ala dejanske obremenitve iz razpisa.

5. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do

31. 12. 2000.

6. ~len
Za izvr{itev programa bo potrebno 12,500.000 SIT, vi-

{ina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, zna{a
12,500.000 SIT.

7. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v splo{ni volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volil-
ne pravice, pa so v delovnem razmerju.

8. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na ‘iro ra~unu

KS Bodonci, {t. 51900-842-097-82016.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-

ka opravlja svet KS Bodonci. O realizaciji programa in pora-
bi sredstev samoprispevka mora svet KS najmanj enkrat let-
no poro~ati na zborih ob~anov v KS.

9. ~len
Volivci glasujejo tajno in neposredno na glasovnici, ki

mora imeti pe~at KS Bodonci in naslov Krajevne skupnosti
Bodonci ter besedilo 2., 3., 4. in 5. ~lena tega razpisa.

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja, oziroma besedo “PROTI”, ~e se ne strinja
z uvedbo samoprispevka.

10. ~len
Referendum vodi volilna komisija krajevne skupnosti,

pri ~emer smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in
dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

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

Republike Slovenije.

Bodonci, dne 17. oktobra 1995.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Bodonci

Franc Koren l. r.

2897.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) ter 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Zenkovci, je Svet Krajevne
skupnosti Zenkovci dne 16. 10. 1995 po predhodni odlo~itvi
na zborih ob~anov sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

obmo~je Krajevne skupnosti Zenkovci

1. ~len
Razpi{e se referendum za obmo~je Krajevne skupnosti

Zenkovci, naselja Zenkovci, Beznovci, Pu‘evci in Strukovci.
Referendum bo v nedeljo, dne 12. 11. 1995, na obi~aj-

nih glasovalnih mestih v naseljih, od 7. do 19. ure.

2. ~len
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporablja-

la v naslednje namene:
– dokon~anje modernizacije in asfaltiranja cest,
– gradnja in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic,
– vzdr‘evanje in urejanje pokopali{~,
– gradnja vodovodnega omre‘ja v Zenkovcih in Bez-

novcih,
– ureditev odvodnjavanja in reguliranje kanalov v Stru-

kovcih,
– teko~e vzdr‘evanje vseh ostalih komunalnih objek-

tov,
– vse ostale potrebe v krajevni skupnosti.

3. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju KS Zenkovci, in
sicer v naslednji vi{ini:

a) v denarju:
– za naselje Zenkovci:
1% mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nadome-

stila pla~e ter pla~il po pogodbah,
5% od katastrskega dohodka,
1% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki od

bruto zavarovalne osnove, od katere pla~ujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

1% mese~no zaposleni v tujini od povpre~ne pla~e v
gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimese~je;

– za naselje Beznovci:
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2% mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nadome-
stila pla~e ter pla~il po pogodbah,

8% od katastrskega dohodka,
2% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki od

bruto zavarovalne osnove, od katere pla~ujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

2% mese~no zaposleni v tujini od povpre~ne pla~e v
gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimese~je;

– za naselje Pu‘evci:
2% mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nadome-

stila pla~e ter pla~il po pogodbah,
8% od katastrskega dohodka,
2% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki od

bruto zavarovalne osnove, od katere pla~ujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

2% mese~no zaposleni v tujini od povpre~ne pla~e v
gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimese~je;

– za naselje Strukovci:
3% mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nadome-

stila pla~e ter pla~il po pogodbah,
10% od katastrskega dohodka,
3% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki od

bruto zavarovalne osnove, od katere pla~ujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

3% mese~no zaposleni v tujini od povpre~ne pla~e v
gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimese~je;

b) v delovni sili za vsa naselja:
– ob~an – nosilec gospodinjstva ali njegovi dru‘inski

~lani 3 delovne dni letno,
– od 0 do 2 ha skupne zemlje po 1 delovni dan, za vsaka

nadaljnja 2 ha po 1 delovni dan.
Nadomestilo za neopravljen delovni dan, ki traja 8 ur,

se bo obra~unalo v vi{ini, ki jo s sklepom dolo~i svet KS.

4. ~len
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi

eventualno nastale v ~asu trajanja tega samoprispevka, bo
svet KS Zenkovci nastala nesorazmerja uskladil tako, da
bodo odra‘ala dejanske obremenitve iz razpisa.

5. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do

31. 12. 2000.

6. ~len
Za izvr{itev programa bo potrebno 40,000.000 SIT, vi-

{ina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, zna{a
40,000.000 SIT.

7. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v splo{ni volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volil-
ne pravice, pa so v delovnem razmerju.

8. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na ‘iro ra~unu

KS Zenkovci, {t. 51900-842-097-82250.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-

ka opravlja svet KS Zenkovci. O realizaciji programa in
porabi sredstev samoprispevka mora svet KS najmanj enkrat
letno poro~ati na zborih ob~anov v KS.

9. ~len
Volivci glasujejo tajno in neposredno na glasovnici, ki

mora imeti pe~at KS Zenkovci in naslov Krajevne skupnosti
Zenkovci ter besedilo 2., 3., 4. in 5. ~lena tega razpisa.

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja, oziroma besedo “PROTI”, ~e se ne strinja
z uvedbo samoprispevka.

10. ~len
Referendum vodi volilna komisija krajevne skupnosti,

pri ~emer smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in
dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

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

Republike Slovenije.

Zenkovci, dne 16. oktobra 1995.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Zenkovci
Koloman Benki~ l. r.

2898.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) ter 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Brezovci, je svet Krajevne skup-
nosti Brezovci dne 15. 10. 1995 po predhodni odlo~itvi na
zborih ob~anov sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

obmo~je Krajevne skupnosti Brezovci

1. ~len
Razpi{e se referendum za obmo~je Krajevne skupnosti

Brezovci, naselja Brezovci, Lemerje in Predanovci.
Referendum bo v nedeljo, dne 12. 11. 1995, na obi~aj-

nih glasovalnih mestih v naseljih, od 7. do 19. ure.

2. ~len
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporablja-

la v naslednje namene:
– vzdr‘evanje in gradnja komunalnih objektov v KS,
– urejanje in vzdr‘evanje pokopali{~ in mrli{kih ve‘ic,
– sofinanciranje programov dru{tev,
– izgradnja kanalizacij,
– asfaltiranje in obnova va{kih cest,
– posodobitev elektri~nega omre‘ja,
– vzdr‘evanje kapelic,
– sofinanciranje objektov za zagotovitev varnosti v pro-

metu po vaseh,
– sofinanciranje vseh drugih nalog in investicij, pomem-

bnih za krajevno skupnost.

3. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju KS Brezovci, in
sicer v denarju v naslednji vi{ini:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4888 [t. 62 – 30. X. 1995

– 2% mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nado-
mestila pla~e ter pla~il po pogodbah,

– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki

od bruto zavarovalne osnove, od katere pla~ujejo prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

– 2% mese~no zaposleni v tujini od povpre~ne pla~e v
gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimese~je,

– 1% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim do-
datkom.

4. ~len
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi

eventualno nastale v ~asu trajanja tega samoprispevka, bo
svet KS Brezovci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bo-
do odra‘ala dejanske obremenitve iz razpisa.

5. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 1.

1996 do 31. 12. 2000.

6. ~len
Za izvr{itev programa bo potrebno 30,000.000 SIT, vi-

{ina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, zna{a
30,000.000 SIT.

7. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v splo{ni volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volil-
ne pravice, pa so v delovnem razmerju.

8. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na ‘iro ra~unu

KS Brezovci, {t. 51900-842-097-82037.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-

ka opravlja svet KS Brezovci. O realizaciji programa in
porabi sredstev samoprispevka mora svet KS najmanj enkrat
letno poro~ati na zborih ob~anov v KS.

9. ~len
Volivci glasujejo tajno in neposredno na glasovnici, ki

mora imeti pe~at KS Brezovci in naslov Krajevne skupnosti
Brezovci ter besedilo 2., 3., 4. in 5. ~lena tega razpisa.

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja, oziroma besedo “PROTI”, ~e se ne strinja
z uvedbo samoprispevka.

10. ~len
Referendum vodi volilna komisija krajevne skupnosti,

pri ~emer smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in
dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

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

Republike Slovenije.

Brezovci, dne 15. oktobra 1995.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Brezovci
[tefan So~i~ l. r.

NOVO MESTO

2899.

Na podlagi 17. ~lena statuta Mestne ob~ine Novo me-
sto, (Uradni list RS, {t. 13/95 in 37/95) ter 36. in 39. ~lena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) je Ob~inski svet Mestne ob~ine Novo
mesto na seji dne 28. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o lokacijskem na~rtu za severno obvoznico Novega

mesta

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ob upo{tevanju usmeritev iz dolgo-

ro~nega plana ob~ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (Skup{~inski Dolenjski list {t. 24/86, 3/90 in Urad-
ni list RS, {t. 58/95), dru‘benega plana Ob~ine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skup{~inski Dolenjski
list, {t. 24/86, 15/90 in Uradni list RS, {t. 58/95) ter 1. ~lena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdob-
ju (Uradni list RS, {t. 48/90) sprejme lokacijski na~rt severne
obvoznice Novega mesta.

Lokacijski na~rt je izdelala Dolenjska projektiva d.o.o.
Novo mesto pod {t. 73/95 v septembru leta 1995.

Sestavljata ga tekstualni in grafi~ni del.

2. ~len
Obmo~je lokacijskega na~rta zajema zemlji{~a in dele

zemlji{~ v katastrskih ob~inah Novo mesto, Dalnji Vrh in
Br{ljin z naslednjimi parcelnimi {tevilkami:

Podalj{ek Mirnope{ke ceste (od kri‘i{~a Stra{ke in Mir-
nope{ke ceste do kri‘i{~a z Ljubljansko cesto ) – I. faza

k.o. Br{ljin
25/2, 25/6, 578/1, 578/3, 578/10, 578/13, 578/14, 587/1,

587/3, 1054/3, 1061, 1163/1, 1071/1
k.o. Dalnji Vrh
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1122/1,

1124/2, 1125, 1127/1,1127/2 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/
2, 1130/1, 1130/2, 1131

Severna cesta (od kri‘i{~a z Ljubljansko cesto do kri‘i{-
~a pri Lo~enskem mostu) – II. faza

k.o. Novo mesto
1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 743, 748,

749, 750, 751, 752, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 837,
845, 986/1

k.o. Daljni Vrh
744, 748/3, 748/4, 748/5, 877, 882, 883, 884, 885, 886,

887, 891, 892, 1135, 1147, 1148
k.o. Br{ljin
606/6, 644, 651/1, 653/1, 653/2, 653/3, 654/1, 654/3,

763/1, 765, 768/2, 815, 882, 887/1, 888/1, 888/2, 888/5, 889/
1, 992/5, 992/8, 992/42, 1085/1, 1085/2, 1125/3, 1134, 1136,
1168/1, 1143

Meja obmo~ja lokacijskega na~rta je prikazana v grafi~-
nih prilogah {t. 4.14, 4.15, 4.16.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. ~len
V obmo~ju urejanja se zgradi severna obvoznica z na-

slednjimi spremljajo~imi objekti:
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– podalj{ek Mirnope{ke ceste (odsek od kri‘i{~a Stra-
{ke in Mirnope{ke ceste do kri‘i{~a z Ljubljansko cesto) – I.
faza

– Severna cesta (odsek od kri‘i{~a z Ljubljansko cesto
do kri‘i{~a pri Lo~enskem mostu) – II. faza

– sedanje nedokon~ano kri‘i{~e Stra{ke in Mirnope{ke
ceste se dokon~a v “T” obliki

– sedanje “T” kri`i{~e pri Lo~enskem mostu se preuredi
v {tirikrako kri`i{~e, pri ~emer se upo{teva tudi desni zavijal-
ni pas iz smeri Šmarje{ke ceste

– izvede se novo {tirikrako kri‘i{~e med obstoje~o Ljub-
ljansko cesto (M-4), novim podalj{kom Mirnope{ke ceste in
novo Severno cesto. V prvi fazi se krak kri‘i{~a Ljubljanske
ceste za smer proti Karteljevem priklju~i na obstoje~o cesto

– novo {tirikrako kri‘i{~e se izvede za priklju~evanje
ulice Velika Bu~na vas in Ceste brigad s sosednjimi ulicami
na Severno cesto

– novo {tirikrako kri‘i{~e se izvede za priklju~evanje
Lamutove ulice in ulice Lo~na, priklju~ek ulice Lo~na se
izvede po zazidalnem na~rtu Krka tovarna zdravil Novo mesto

– avtobusna postajali{~a se izvedejo v kri‘i{~u Stra{ke
in Mirnope{ke ceste, v kri‘i{~u Ljubljanske ceste z novim
podalj{kom Mirnope{ke ceste in nove Severne ceste ter v
kri‘i{~u nove Severne ceste s Seidlovo in Šmarje{ko cesto pri
Lo~enskem mostu

– pri gradnji obvozne ceste je potrebno zagotoviti us-
trezne dostope do kmetijskih in gozdnih zemlji{~

– viadukt ~ez ‘elezni{ko progo Novo mesto-Ljubljana
in potok Bezgavec

– nadvoz ~ez severno obvoznico pri kmetiji Kos
– oporni zidovi in podporni zidovi
– enostranski hodnik za pe{ce in obojestranske kolesar-

ske steze
– lokacija kri‘i{~a za priklju~itev Severne ceste na avto-

cesto Karavanke – Obre‘je se dolo~i ob izbiri variante poteka
avtoceste na odseku Hrastje – Kronovo.

Vsi predvideni posegi so razvidni iz grafi~nih prilog
4.38, 4.39, 4.40.

Za izvedbo na~rtovane gradnje severne obvoznice (I. in
II. faza) je potrebno poru{iti ali prestaviti naslednje objekte:

Red. Vrsta objekta Povr{ina m² Kat. ob~ina Parc. {tev. Lastnik Opomba
{t.

1. gospodarsko poslopje  50 Dalnji Vrh 1112 Poto~ar Janez se prestavi
2. stan. hi{a gospodarsko poslopje  98 214 Dalnji Vrh  744 Kokalj Ivan se ru{i
3. kozolec  75 Br{ljin  654/3 Kokalj Ivan se prestavi
4. lopa  224 Br{ljin  992/5 Tovarna “Krka” se ru{i
5. gospodarsko poslopje  60 Novo mesto  749 Tovarna “Krka” se ru{i
6. stan. hi{a  100  Novo mesto  751 Gorenc Franc in Marija se ru{i
7. gospodarsko poslopje  60  Novo mesto  752 Gorenc Franc in Marija se ru{i
8. stan. hi{a  110  Novo mesto  834 Sotlar Ivana, Sre~ko,

Ivica, Jo‘ica se ru{i

4. ~len
Severna obvoznica Novega mesta se projektira in izve-

de za predvideno ra~unsko hitrost 80 km/h.Tehni~ni elementi
horizontalnega in vertikalnega poteka trase severne obvozni-
ce zadostujejo za ra~unsko hitrost 80 km/h.

III. POGOJI ZA URBANISTI^NO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

5. ~len
Normalni pre~ni prerezi vozi{~a severne obvoznice so

naslednji:
Normalni pre~ni prerez ceste v nasipu:
vozni pas 2 × 3.25 m = 6.50 m
robni pas 2 × 0.30 m = 0.60 m
hodnik za pe{ce 1 × 1.50 m = 1.50 m
kolesarska steza 2 × 1.80 m = 3.60 m
bankina 2 × 0.50 m = 1.00 m

NPP = 13.20 m
Normalni pre~ni prerez ceste v vkopu:
vozni pas 2 × 3.25 m = 6.50 m
robni pas 2 × 0.30 m = 0.60 m
hodnik za pe{ce 1 × 1.50 m = 1.50 m
kolesarska steza 2 × 1.80 m = 3.60 m
koritnica 2 × 0.75 m = 1.50 m
berma 2 × 0.50 m = 1.00 m

NPP = 14.70 m
Normalni pre~ni prerez ceste s pasom za po~asna vozila:
vozni pas 2 × 3.25 m = 6.50 m
pas za po~asna vozila 1 × 3.00 m = 3.00 m
hodnik za pe{ce 1 × 1.50 m = 1.50 m
kolesarska steza 2 × 1.80 m = 3.60 m

robni pas 2 × 0.30 m = 0.60 m
koritnica 2 × 0.75 m = 1.50 m
bankina 2 × 0.50 m = 1.00 m

NPP = 17.70 m
Normalni pre~ni prerez ceste s pasom za leve zavijalce:
vozni pas 2 × 3.25 m = 6.50 m
pas za leve zavijalce 1 × 3.25 m = 3.25 m
hodnik za pe{ce 1 × 1.50 m = 1.50 m
kolesarska steza 2 × 1.80 m = 3.60 m
robni pas 2 × 0.30 m = 0.60 m
bankina 2 × 0.50 m = 1.00 m

NPP = 16.45 m
Normalni pre~ni prerez na viaduktu
vozni pas 2 × 3.25 m = 6.50 m
robni pas 2 × 0.30 m = 0.60 m
hodnik za pe{ce 2 × 1.50 m = 3.00 m
kolesarska steza 2 × 1.80 m = 3.60 m
ograja 2 × 0.25 m = 0.50 m

NPP = 14.20 m
Vozi{~e je dimenzionirano za prometno obremenitev

2 × 10 NOO 82 kN.

6. ~len
Objekti
– viadukt
Na odseku severne obvoznice (podalj{ek Mirnope{ke

ceste) od kri‘i{~a Stra{ke in Mirnope{ke ceste do kri‘i{~a z
Ljubljansko cesto se izvede viadukt ~ez ‘elezni{ko progo
Novo mesto-Ljubljana in potok Bezgavec. Dol‘ina viadukta
je 210 m.

– nadvoz
Izvede nadvoz ~ez Severno cesto za potrebe kmetije

Kos na odseku od kri‘i{~a z Ljubljansko cesto do kri‘i{~a pri
Lo~enskem mostu
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– oporni in podporni zidovi
Bre‘ine usekov v obmo~ju tangenc s kmetijo Kos, pli-

novodom, zazidalnim kompleksom tovarne zdravil “Krka” in
kompleksom tovarne “Labod” se nadomestijo z opornimi
zidovi.

Bre‘ine nasipov v obmo~ju kmetije Poto~ar Antona in
Cestnega podjetja Novo mesto se nadomestijo s podpornimi
zidovi.

Ostale bre‘ine nasipov in usekov se humuzirajo, zaseje-
jo s travo in zasadijo z avtohtono vegetacijo.

IV. POGOJI GLEDE TANGENC OBVOZNICE Z
OBSTOJE^IMI KOMUNALNIMI NAPRAVAMI

7. ~len
– Vodovod
Gradnja severne obvoznice bo tangirala obstoje~e vodo-

vode. Potrebno je za{~ititi naslednje vodovode:
za{~ita magistralnega cevovoda AC 500 C ∅ 500 m/m
za{~ita primarnega cevovoda AC 200 C ∅ 200 m/m
za{~ita cevovoda L@ 100 ∅ 100 m/m.

8. ~len
– Kanalizacija
Gradnja severne obvoznice bo tangirala kanalizacijsko

mre‘o ob Ljubljanski cesti. Potrebna je za{~ita.

9. ~len
– Elektrika
Gradnja severne obvoznice bo tangirala obstoje~e dalj-

novode visoke in nizke napetosti. Potrebno je za{~ititi na-
slednje:

– DV 110 (20) kV RTP Br{ljin-Brestanica. Trasa ob-
voznice kri‘a daljnovod med portalom RTP Br{ljin in SM
112 ter med SM 111 in SM 110 in med SM 110 in SM 109.

Pri kri‘anju med portalom RTP Br{ljin in SM 112 bo
potrebno elektri~no in mehansko oja~ati izolacijo 110 kV DV

Kot kri‘anja med SM 111 in SM 110 in obvoznico bo
potrebno korigirati iz kota ca. 24 stopinj v predpisani kot 30
stopinj.

– DV 20 kV Mirna Pe~
potrebno bo urediti kri‘anje s cesto z varnostnim obe{a-

njem
– DV 20 kV Šentjernej
potrebno bo urediti kri‘anje s cesto z varnostnim obe{a-

njem in prestavitvijo droga na ustrezno varnostno razdaljo od
ceste

– kablovod 1 kV
potrebno bo izdelati kabelsko kanalizacijo
– DV 20 kV Krka (last tovarne zdravil “Krka”)
potrebno bo delno zgraditi kabelsko kanalizacijo in us-

trezno za{~ito zra~nih vodov
– NN zra~ni vodi
potrebna za{~ita in prestavitev zra~nega in podzemnega

NN voda.

10. ~len
– PTT vodi
Gradnja severne obvoznice bo tangirala obstoje~o zra~-

no tt omre‘je, ki se ga pred pri~etkom gradnje ustrezno
za{~iti ali prestavi. V bli‘ini tt kablov je prepovedano minira-
nje in delo s stroji. Dela se izvajajo ro~no pod strokovnim
nadzorom upravljalca tt omre‘ja.

11. ~len
– Plin
Trasa obvoznice pre~ka priklju~na plinovoda P 461 za

Stra‘o (F 250 mm, tlak 6 bar) in plinovod P 462 za tovarno
“Revoz” (F150 mm, tlak 20 bar).

Na mestu pre~kanja ceste s plinovodom je potrebno
predvideti najmanj 1,20 m odmika od temena cevi in nivelete
ceste. Predvideti je za{~ito plinovoda pod vozi{~em z armira-
nobetonskimi plo{~ami.

Pri vzporednem poteku ceste z magistralnim plinovo-
dom je potreben 10 m, pri primarnem pa je potreben najmanj
5 m horizontalni odmik cestnega telesa od plinovoda.

V. TEHNI^NI POGOJI ZA ZAKOLI^ENJE CESTNEGA
TELESA

12. ~len
Tehni~ni pogoji za zakoli~bo cestnega telesa obvoznice

so razvidni iz na~rta gradbenih parcel (grafi~ne priloge {t.
4.17, 4.18, 4.19) in upo{tevajo celotno cestno telo in predvi-
dene povr{ine za ureditev kri‘i{~, priklju~kov, avtobusnih
postajali{~, hodnikov za pe{ce in kolesarske steze.

VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH
POSEGOV V PROSTOR

13. ~len
Ob izvedbi gradbenih del bo potrebno zagotoviti varo-

vanje plodne zemlje. Zato bo potrebno zgornji sloj tal-humus
odkopati in deponirati lo~eno od ostalega izkopa na za~asni
deponiji. Po kon~ani gradnji se humus uporabi za humuzira-
nje bre‘in vkopov, nasipov in pri sanacijah po{kodb zemlji{-
~a, ki bodo nastale pri izvajanju gradnje. Vsak odvoz humusa
na druge lokacije je prepovedan.

Uporabni vi{ki materiala bodo deponirani na za~asne
deponije na trasi severne obvoznice.

Neuporabni vi{ki materiala bodo deponirani v trajne
deponije ob trasi severne obvoznice s predhodnim ~i{~enjem
terena, zavarovanjem in odstranitvijo humusa.

V primeru potrebe po dodatnih deponijah na drugih
lokacijah se le-te re{ujejo s posebno lokacijsko dokumentaci-
jo oziroma se obdelajo v projektni dokumentaciji.

14. ~len
Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji se-

verne obvoznice in objektov je potrebno zagotoviti re{itve, ki
so po veljavnih predpisih zahtevane za gradnjo objektov na
obmo~jih z VIII. stopnjo po Mercalliju.

15. ~len
V neposredni bli‘ini PTT kablov, energetskih kablov in

magistralnega cevovoda AC DN 500 mm ni dopustno mini-
ranje in uporaba gradbenih strojev. Dela nad kabli se morajo
izvajati izklju~no ro~no. Prav tako nista dopustna odvzem
materiala in nasip nad traso.

Investitor mora vsaj 10 dni pred pri~etkom gradbenih del
pri Telekom Slovenija p.o. poslovna enota Novo mesto, Elek-
tro Ljubljana, PE Novo mesto in javno podjetje Komunala
Novo mesto naro~iti zakoli~bo in nadzor nad izvajanjem del.

16. ~len
Vsi stro{ki, ki jih bodo zaradi gradnje severne obvozni-

ce povzro~ile po{kodbe in prestavitve komunalnih vodov in
naprav ter stro{ki predvidenih ru{itev ali prestavitev stano-
vanjskih in gospodarskih objektov, bremenijo investitorja.
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VII. TOLERANCE

17. ~len
Dovoljena so manj{a odstopanja poteka trase severne

obvoznice od dolo~il tega lokacijskega na~rta. Na~eloma naj
odstopanja ne presegajo premike trase ± 10 m, vsekakor pa
mora biti zagotovljena izvedba na~rtovanih posegov tako, da
bodo re{itve v osnovi ostale usklajene z re{itvami, ki so
predvidene v tem lokacijskem na~rtu.

Pri realizaciji na~rtovane gradnje severne obvoznice so
izjemoma dopustna ve~ja odstopanja od zgoraj navedenih in
sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem
geolo{ke, geomehanske, hidrolo{ke) ugotovi, da so mo‘ne
ekonomsko in tehni~no bolj utemeljene re{itve.

Za vsa ve~ja odstopanja je potrebno pri pristojnem
upravnem organu za urejanje prostora, predlo‘iti: kopijo ka-
tastrskega na~rta za obmo~je sprememb, situacijo nove re{i-
tve s prikazom re{evanja vseh posledi~no tangiranih objek-
tov in naprav, prikaz posega glede na veljavne planske
dokumente ter odstopne izjave lastnikov zemlji{~. Ta odsto-
panja morajo biti usklajena s pogoji, ki so jih soglasodajalci
podali k temu lokacijskemu na~rtu. V primeru odstopanj je
potrebno pridobiti ponovno soglasje soglasodajalcev, da so
njihovi pogoji upo{tevani.

VIII. FAZNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA
NA^RTA

18. ~len
Lokacijski na~rt se bo izvajal fazno.
I. faza
Podalj{ek Mirnope{ke ceste (odsek od kri‘i{~a Stra{ke

in Mirnope{ke ceste do kri‘i{~a z Ljubljansko cesto)
II. faza
Severna cesta (odsek od kri‘i{~a z Ljubljansko cesto do

kri‘i{~a pri Lo~enskem mostu).

IX. KON^NE DOLO^BE

19. ~len
In{pekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacij-

skega na~rta opravlja urbanisti~na in{pekcija pri In{pektoratu
Republike Slovenije za okolje in prostor, enota Novo mesto.

20. ~len
Lokacijski na~rt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za

varstvo okolja in urejanje prostora Mestne ob~ine Novo me-
sto in Zavodu za dru‘beno planiranje in urbanisti~no na~rto-
vanje Mestne ob~ine Novo mesto.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-01-2/95
Novo mesto, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine
Novo mesto

Janez Me‘an l. r.

2900.

Na podlagi 29. in 63. ~lena zakona o uresni~evanju
javnega interesa na podro~ju kulture (Uradni list RS, {t. 75/94)
in 17. ~lena statuta Mestne ob~ine Novo mesto (Uradni list
RS, {t.13/95) je Ob~inski svet Mestne ob~ine Novo mesto na
seji dne 28. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o dolo~itvi javne infrastrukture na podro~ju kulture v

Mestni ob~ini Novo mesto

1. ~len
Z namenom, da zagotovimo trajno namembnost objek-

tov za kulturne dejavnosti, s tem odlokom razgla{amo za
javno infrastrukturo na podro~ju kulture nepremi~nine na
obmo~ju Mestne ob~ine Novo mesto, kjer se opravlja kultur-
na dejavnost.

2. ~len
Pri prometu nepremi~nin, ki niso v lasti ob~ine, ima

Mestna ob~ina Novo mesto prednostno pravico nakupa.

3. ~len
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Mestne ob~ine Novo me-
sto, ki so bile na dan 17. 12. 1994 v upravljanju javnih
zavodov na podro~ju kulture:

– Kulturni center Janez Trdina
parc. {t. 1292, poslovna stavba v izmeri 1924 m², vl. {t.

868 k.o. Novo mesto,
parc. {t. 1293, dvori{~e v izmeri 2383 m², vl. {t. 868 k.o.

Novo mesto,
dru‘bena lastnina, zemlji{koknji‘ni imetnik pravice upo-

rabe RS, Ministrstvo za obrambo (na podlagi menjalnih po-
godb je ob~ina 65,76 % lastnik, Ministrstvo za obrambo
34,24 %).

– Dom kulture Novo mesto
parc. {t. 1430, poslovna stavba v izmeri 595 m² in

dvori{~e v izmeri 45 m², vl. {t. 344 k.o. Novo mesto,
parc. {t. 1429, dvori{~e v izmeri 281 m², vl. {t. 344 k.o.

Novo mesto,
dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe Dom kultu-

re Novo mesto.
– Knji‘nica Mirana Jarca
parc. {t. 1469, poslovna stavba v izmeri 512 m², dvori-

{~e v izmeri 169 m², vl. {t. 1, k.o. Novo mesto,
parc. {t 1472, poslovna stavba v izmeri 349 m² in dvo-

ri{~e v izmeri 180 m², vl. {t. 1, k.o. Novo mesto,
parc. {t. 1470, zelenica v izmeri 215 m², vl. {t. 1, k.o.

Novo mesto,
parc. {t. 1471, travnik v izmeri 418 m², vl. {t. 1, k.o.

Novo mesto
parc. {t. 1475, stanovanjsko dvori{~e v izmeri 86 m² in

dvori{~e v izmeri 226 m², vl. {t. 1, k.o. Novo mesto
parc. {t. 1476, zelenica v izmeri 229 m², vl. {t. 1, k.o.

Novo mesto,
dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe [tudijska

knji‘nica Mirana Jarca, in
parc. {t. 1603, poslovna stavba v izmeri 531 m² in

dvori{~e v izmeri 17 m², vl. {t. 459 k.o. Novo mesto (prostori
oddelka za odrasle v izmeri 143,69 m², v pritli~ju),

dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe ob~inska
izobra‘evalna skupnost.

– Jak~ev dom
parc. {t. 1682, poslovna stavba v izmeri 324 m² in

dvori{~e v izmeri 12 m², vl. {t. 356 k.o. Novo mesto,
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parc. {t. 1681, zelenica v izmeri 42 m², vl. {t. 332 k.o.
Novo mesto, dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe Do-
lenjski muzej Novo mesto.

– Kompleks Dolenjskega muzeja
parc. {t. 1705, Kri‘atija, poslovna stavba v izmeri 398

m², vl. {t.343 k.o. Novo mesto,
parc. {t. 1703, Dolenjska galerija, poslovna stavba v

izmeri 355 m² in funkcionalni objekt v izmeri 28 m², vl. {t.
343 k.o. Novo mesto,

parc {t. 1709, Uprava in Muzej novej{e zgodovine, stav-
bi{~e v izmeri 726 m² in dvori{~e v izmeri 427 m², vl. {t. 959
k.o. Novo mesto,

parc. {t. 1699, Lehmanova (Ropasova) hi{a, stavbi{~e v
izmeri 214 m², vl. {t. 356 k.o. Novo mesto,

parc. {t. 1700, gara‘a v izmeri 39 m², funkcionalni
objekt v izmeri 11 m² in dvori{~e v izmeri 408 m², vl. {t. 356
k.o. Novo mesto,

parc. {t. 1701, njiva v izmeri 294 m², vl. {t. 356 k.o.
Novo mesto,

parc. {t. 1702, travnik v izmeri 397 m², vl. {t. 356 k.o.
Novo mesto,

parc. {t. 1704, dvori{~e v izmeri 334 m², vl. {t. 343 k.o.
Novo mesto,

parc. {t. 1706, dvori{~e v izmeri 537 m², vl. {t. 343 k.o.
Novo mesto,

parc. {t. 1707, pot v izmeri 326 m², vl. {t. 343 k.o. Novo
mesto,

parc. {t. 1708, zelenica v izmeri 399 m², vl. {t. 343 k.o.
Novo mesto, dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe Do-
lenjski muzej.

– Grad Grm
parc. {t. 1339, poslovna stavba v izmeri 1609 in dvori-

{~e v izmeri 612 m², vl. {t. 1667 k.o. Kandija, lastnik: IMV
Holding.

– Narodni dom
parc. {t. 1683, poslovna stavba v izmeri 499 m², vl. {t.

333 k.o. Novo mesto,
parc. {t. 1684, gospodarsko poslopje v izmeri 19 m² in

dvori{~e v izmeri 201 m², vl. {t. 333 k.o. Novo mesto,
dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe Dolenjski

projektivni biro.
Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a

tudi oprema zgoraj navedenih nepremi~nin, ki slu‘i kultur-
nim dejavnostim.

4. ~len
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Mestne ob~ine Novo me-
sto, ki so bile na dan 17. 12. 1994 dru‘bena oziroma javna
lastnina in so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti.

– Kulturni dom Gabrje
parc. {t. 1551, njiva v izmeri 3759 m², vl. {t. 2775 k.o.

Gabrje,
dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe Krajevna

skupnost Gabrje.
– Kulturni dom Oto~ec
parc. {t. 127, stavbi{~e v izmeri 153 m², vl. {t. 278 k.o.

[entpeter, lastnik [portna unija Slovenije, Ljubljana, Tabor 14.
– Zadru‘ni dom Mirna Pe~
parc. {t. 643/1, poslovna stavba v izmeri 579 m² in

dvori{~e v izmeri 722 m², vl. {t. 1010 k.o. Mirna Pe~ (dvora-
na v izmeri 216 m²),

dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe Ob~inski
ljudski odbor Novo mesto.

– Kulturni dom Stra‘a
parc. {t. 49/6, poslovna stavba v izmeri 946 m², vl. {t.

985 k.o. Gor. Stra‘a,

dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe KZ “KRKA”
Novo mesto.

– Mladinski dom Rumanja vas
parc. {t. 3170/2, poslovna stavba v izmeri 184 m², in

seznam I. k.o. Jurka vas.
– Gasilski dom Stranska vas
parc. {t. 910/2, poslovna stavba v izmeri 280 m², vl. {t.

609 k.o. Stranska vas - dvorana,
lastnik: Prostovoljno gasilsko dru{tvo Stranska vas.
– Gasilski dom Mali Podljuben
parc. {t. 1880/2, poslovna stavba v izmeri 121 m² in

zelenica v izmeri 35a 55 m² vl. {t. 911 k.o. Veliki Podljuben,
lastnik: Gasilsko dru{tvo Mali Podljuben.
– Zadru‘ni dom Ur{na sela
parc. {t. 398, stavbi{~e v izmeri 316 m², vl. {t. 1524 k.o.

Dobindol (dvorana v izmeri 60 m²),
dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijska

zadruga “Krka” Novo mesto.
– Krajevni dom Dvor
parc. {t. 160, stavbi{~e v izmeri 144 m², vl. {t. 6 k.o.

Dvor,
dru‘bena lastnina, imetnik pravice uporabe Ob~inski

ljudski odbor Novo mesto.
Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a

tudi oprema v teh objektih, ki slu‘i za opravljanje kulturne
dejavnosti.

5. ~len
Ob~inski svet na podlagi tega odloka predlaga zaznam-

bo teh nepremi~nin kot javne infrastrukture na podro~ju kul-
ture v zemlji{ki knjigi.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 012-9/95-12
Novo mesto, dne 28. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine
Novo mesto

Janez Me‘an l. r.

POD^ETRTEK

2901.

Na podlagi 8. ~lena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, {t. 5/80, 42/86 in
5/90), 13. ~lena pravilnika o dolo~anju imen naselij in ulic,
ter o ozna~evanju naselij ulic in stavb (Uradni list SRS, {t.
11/80) ter 12. ~lena statuta Ob~ine Pod~etrtek (Uradni list
RS, {t. 30/95) je Ob~inski svet ob~ine Pod~etrtek na  7. redni
seji dne 3. 8. 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi uli~nega sistema v naselju Pod~etrtek

1. ~len
S tem odlokom se v naselju Pod~etrtek uvede uli~ni

sistem.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4893[t. 62 – 30. X. 1995

2. ~len
V naselju Pod~etrtek se uvedejo naslednje ulice, ceste

in trgi:
1. Zdravili{ka cesta
2. Tr{ka cesta
3. Cesta na grad
4. [kofja gora
5. Slake
6. Mala Rudnica

3. ~len
Zdravili{ka cesta poteka ob glavni cesti Mestinje - Bi-

strica z zdravili{~em Atomske Toplice.
Tr{ka cesta obsega center naselja Pod~etrtek in poteka

od kri‘i{~a regionalne ceste do “ka{~e”.
Cesta na grad poteka ob cesti, ki vodi iz naselja Sodna

vas na grad skozi zaselek Gastro‘.
Ulica [kofja gora se za~ne pri stavbi KS Pod~etrtek in

poteka ob cesti, ki vodi na obmo~je [kofje gore.
Ulica Slake se pri~ne pri trgovini Jel{a in se razteza do

pri~etka naselja Olimje.

4. ~len
Obmo~ja in imena novih ulic, ter o{tevil~ba v okviru

novih ulic so prikazani v osnovnem kartografskem prikazu
Evidence hi{nih {tevilk (EHI[) v merilu 1:5000, ki je sestav-
ni del tega odloka.

5. ~len
Geodetska uprava Republike Slovenije, izpostava [mar-

je pri Jel{ah v sodelovanju s KS Pod~etrtek naro~i in posre-
duje nove tablice s hi{no {tevilko.

Stro{ke za zamenjavo tablic s hi{no {tevilko nosi Ob~i-
na Pod~etrtek.

6. ~len
Lastniki oziroma upravljalci o{tevil~enih stavb morajo

nove tablice s hi{no {tevilko namestiti najkasneje v osmih
dneh po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tabli-
ce lahko ostanejo name{~ene najve~ eno leto po namestitvi
novih.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 061-59/95
Pod~etrtek, dne 10. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pod~etrtek

Marko Stadler l. r.

2902.

Na podlagi 8. ~lena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, {t. 5/80, 42/86 in
5/90), 13. ~lena pravilnika o dolo~anju imen naselij, ulic, ter
o ozna~evanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, {t.
11/80) ter 12. ~lena statuta Ob~ine Pod~etrtek (Uradni list
RS, {t. 30/95) je Ob~inski svet ob~ine Pod~etrtek na  7. redni
seji dne 3. 8. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi obmo~ij naselij Sodna vas in Pod~etrtek

1. ~len
S tem odlokom se spremenita obmo~ji naselij Sodna vas

in Pod~etrtek.

2. ~len
Obmo~ji naselij se spremenita tako, da se k naselju

Pod~etrtek priklju~i del naselja Sodna vas - zaselek Gastro‘,
ki zajema naslednje hi{ne {tevilke: Sodna vas 24, 25, 26, 26
a, 27, 28, 28 a, 28 b, 28 c, 28 d, 29, 29 a, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 37 a, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
63, 64 in 65.

3. ~len
Meji katastrske ob~ine Sodna vas in katastrske ob~ine

Pod~etrtek ostaneta nespremenjeni. Del naselja Sodna vas iz
2. ~lena tega odloka se priklju~i v KS Pod~etrtek.

4. ~len
Stavbe v naselju Sodna vas se zaradi spremembe ob-

mo~ja naselja in nepregledne o{tevi~be preo{tevil~ijo v skla-
du z veljavnimi predpisi. V naselju Pod~etrtek pa se zaradi
la‘je o{tevil~be in orientacije v naselju uvede uli~ni sistem.

5. ~len
Spremembo obmo~ja naselja evidentira Geodetska upra-

va Republike Slovenije, izpostava [marje pri Jel{ah. Meja
obmo~ja naselja Sodna vas poteka po posestnih mejah in je
prikazana v osnovnem kartografskem prikazu registra obmo-
~ij teritorialnih enot (ROTE), preo{tevil~ba v okviru naselja
pa je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu evidence
hi{nih {tevilk (EHI[) v merilu 1:5000.

Kartografski prikaz ROTE in EHI[ s prikazano spre-
membo obmo~ja naselja in preo{tevil~bo je sestavni del tega
odloka.

6. ~len
Geodetska uprava Republike Slovenije, Izpostava [mar-

je pri Jel{ah v sodelovanju s KS Pod~etrtek naro~i in posre-
duje nove tablice s hi{no {tevilko.

Stro{ke za zamenjavo tablic s hi{no {tevilko nosi Ob~i-
na Pod~etrtek.

7. ~len
Lastnik oziroma upravljalci o{tevil~enih stavb morajo

nove tablice s hi{no {tevilko namestiti najkasneje v osmih
dneh po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tabli-
ce lahko ostanejo name{~ene najve~ eno leto po namestitvi
novih.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 061-58/95
Pod~etrtek, dne 10. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pod~etrtek

Marko Stadler l. r.
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POSTOJNA

2903.

Na podlagi sklepa Ob~inskega sveta ob~ine Postojna, z
dne 29. 6. 1995, da je ~lanu ob~inskega sveta Vodopivec
Ivanu, prenehal mandat, v skladu s peto alineo 37.a ~lenom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94,
14/95, odlo~ba US {t. U-I-13/94-95, Uradni list RS, {t. 6/94,
odlo~ba US {t. U-I-144/94-18, Uradni list RS, {t. 45/94 in
odlo~ba US {t. U-I-285/94-105, Uradni list RS, {t. 20/95), je
Ob~inska volilna komisija na podlagi 18. ~lena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94, 33/94)

u g o t o v i l a,

da je pravica do prevzema mandata ~lana Ob~inskega
sveta ob~ine Postojna pre{la na naslednjega kandidata z liste
kandidatov Slovenske ljudske stranke – SLS.

Ta kandidat je Aleksander Torni~ – roj. 12. 9. 1940,
stanujo~ Hru{evje 89.

Kandidat je dne 13. 7. 1995 podal izjavo, da sprejema
mandat.

[t. 003/006/94
Postojna, dne 17. julija 1995.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

ob~ine Postojna
Margareta Srebotnjak

Borsellino, dipl. jur. l. r.

– merila ni pogoje za komunalno urejanje zemlji{~,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena

obmo~ja,
– merila in pogoje za varovanje in izbolj{anje bivalnega

okolja.

3. ~len
Za vse posege v prostor po tem odloku izda lokacijsko

dovoljenje upravni organ na podlagi lokacijske dokumentaci-
je.

Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za objekte, ki so
opredeljeni v odloku o dolo~itvi objektov oziroma posegov v
prostor, pomo‘nih objektov, drugih objektov in naprav ter
del, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko
postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljene urbani-
sti~ne odlo~be.

4. ~len
Za posami~en poseg ali ve~ posegov se lahko zahteva

podrobna analiza prostorskih pogojev, kolikor je to potrebno
za:

– ugotovitev in odpravo motenj, ki jih bo investitor
povzro~il s predvideno dejavnostjo,

– ugotovitev morebitnih sprememb splo{nih pogojev, ki
bodo nastali skozi dalj{e obdobje,

– zagotovitev enakih mo‘nosti uporabnikom glede raz-
re{evanja njihovih prostorskih potreb glede racionalne rabe
prostora,

– zagotovitev enotnega oblikovanja {ir{ega obmo~ja.

II. MEJA OBMO^JA

5. ~len
Ureditveno obmo~je PUP Bezina predstavlja zaklju~e-

na celota zemlji{~ naselja Bezina. Vse parcele znotraj uredi-
tvenega obmo~ja so v katastrskih ob~inah Bezina in Tepanje.

Opis meje ureditvenega obmo~ja je podan v smeri uri-
nega kazalca. Za~etna to~ka meje (T1) je v ju‘nem vogalu
parc. {t. 425/22 k.o. Bezina. Od za~etne to~ke T1 poteka
meja v smeri proti zahodu po ju‘nem robu parcele {t. 425/22
in pre~ka parcelo {t. 1204 (reg. cesta Slovenske Konjice -
Oplotnica). Od tu dalje poteka meja v smeri proti severoza-
hodu po zahodnih robovih parcel vse k.o. Bezina {t. 425/27,
425/30, 425/28, 425/38, 425/29, 425/37, 425/33, 425/32,
425/36, 425/34 in pre~ka parcelo 425/2. Meja nato poteka ob
zah. robu parc. {t. 428/4, 1187/2 (cesta) in se nadaljuje ob
zahodnih robovih parcel {t. 384/2, 384/4, 384/14, 384/3,
384/10, 384/9, 384/6, 376/2, 453/7, 453/6 in delno 453/4,
453/21 ter delno 255. Meja se nato obrne proti severovzhodu,
pre~ka parc. {t. 255, 249 in 1203 (regionalna cesta Slovenske
Konjice - Oplotnica). Potem, ko poteka meja v dol‘ini 100 m
ob vzhodnem robu parcele {t. 1203 (reg. cesta), se meja
obrne proti severu in severovzhodu ter poteka ob robovih
parcel {t. 454/7, 457, delno 460, obkro‘i parc. 470 in se
nadaljuje po robovih parcel {t. 472/1, 472/2, 472/4, 472/3,
481/1, 482, 483, delno 484, 490/1, 490/2, 489, 488. Meja
poteka v smeri proti jugovzhodu in pre~ka parcele {t. 457,
502, 505. Nato meja poteka po severovzhodnih robovih par-
cel {t. 509, 511/1 in delno 511/2; meja nato obkro‘i parcelo
{t. 422, se obrne in poteka v smeri proti severozahodu po
ju‘nih robovih parcel {t. 443 in 444, pre~ka to parcelo ter se
nadaljuje po ju‘nih in vzhodnih robovih parcel {t. 503, 451,
476, delno 464, 463 in 452. Meja se v jugovzhodnem vogalu
parc. {t. 452 obrne proti jugu in jugo vzhodu, pre~ka parc. {t.
453/13, 450/1, 453/19 in 346/4, nato pa poteka po vzhodnih
robovih naslednjih parcel: 376/19, 376/11, delno po 1187/3

SLOVENSKE KONJICE

2904.

Ob~inski svet ob~ine Slovenske Konjice je na podlagi
37. in 39. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85 in Uradni list RS,
{t. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 29. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in
14/95) na seji dne 4. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno

obmo~je naselja Bezina

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogo-

ji za ureditveno obmo~je naselja Bezina (v nadaljevanju be-
sedila: PUP), ki jih je izdelal Profil d.o.o Velenje pod {t. proj.
78/94 v juniju 1995.

2. ~len
Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usme-

ritvami dolo~ajo:
– meje in funkcije obmo~ja urejanja,
– splo{na merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
– merila za dolo~anje parcel in funkcionalnih zemlji{~,
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(pot), 376/7, po 430 in obkro‘i parcelo 426/4. Meja se nada-
ljuje po robovih parcel 426/1, 427/1, delno po 427/5, nato po
427/3, 427/4 in 526, kjer v vzhodnem vogalu parc. {t. 526
dose‘e mejo med katastrskima ob~inama Bezina in Tepanje.
Meja tu dalje poteka po zemlji{~ih v k.o. Tepanje, v smeri
proti jugu, po vzhodnih robovih naslednjih parcel (vse k.o.
Tepanje: 1073/1, 1075/2, 1076/1, 1076/6, 1076/11, 1073/2,
1076/4, 1070 ter nato obkro‘i parcelo {t. 1071 ter zopet
dose‘e mejo med katastrskima ob~inama Tepanje in Bezina
ter se zaklju~i v za~etni to~ki T1 (ju‘ni vogal parc. {t. 425/22
k.o. Bezina).

Velikost ureditvenega obmo~ja naselja Bezina znotraj
opisane meje je 23,25 ha.

6. ~len
Ureditveno obmo~je naselja Bezina obsega naslednje

parcele:
k.o. Bezina:
parcele {t.:
249/2 del; 253/1, 2, 3; 255 del;
376/2, 6, 7 del, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in 22;
383/1, 2; 384/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

in 15;
425/2 del, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37 in 38;
426/1, 2, 3, 4 in 5; 427/1, 3, 4 in 5; 428/1, 2, 3 in 4;
430; 431/1 del 442; 443; 444 del; 450/1 del; 451; 452;
453/4, 6, 7, 8, 9, 13 del, 14, 15, 16, 17, 19 del in 21;

454/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9;
460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469;
470; 472/2, 3, 4 in 5; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479;
480/1, 2; 481/1, 2, 3; 482; 483; 484; 485; 486; 488; 489;

490/1, 2; 497 del;
502 del; 503; 504; 505 del; 509; 510; 511/1, 2; 525; 526;

1203/1 del; 1204 del;
k.o. Tepanje:
stavbi{~e: 250
parcele {t.:
1070, 1071, 1073/1, 2, 3; 1074; 1075/1, 2, 3; 1076/4, 6,

7, 9, 11 in 12.

III. FUNKCIJA OBMO^JA IN VRSTA POSEGOV V
PROSTOR

7. ~len
Ureditveno obmo~je naselja Bezina je ~lenjeno v ve~

obmo~ij urejanja, znotraj katerih so dovoljeni razli~ni mo‘ni
posegi. Obmo~ja urejanja so naslednja:

1.0 Stanovanjska obmo~ja, kjer so na~eloma mo‘ni po-
segi v prostor, ki bodo podrejeni stanovanjski funkciji ob-
mo~ja (novogradnje kot zapolnitev med objekti, dozidave,
adaptacije, rekonstrukcije); izjemoma, po predhodni presoji
vplivov na okolje, je mo‘na tudi druga namembnost:

1.1. Obmo~je v jedru ureditvenega obmo~ja naselja Be-
zina, severnovzhodno ob cesti R 343 A Slovenske Konjice -
Oplotnica

1.2. Obmo~je v jedru ureditvenega obmo~ja naselja Be-
zina, jugozahodno ob cesti R 343 A

1.3. Obmo~je v jedru ureditvenega obmo~ja naselja Be-
zina, jugovzhodno ob koridorju DV20kV

1.4. Obmo~je v severnem delu ureditvenega obmo~ja
naselja Bezina, vzhodno ob cesti R 343 A

1.5. Obmo~je zahodno ob potoku Bezina
1.6. Obmo~je v ju‘nem delu ureditvenega obmo~ja na-

selja Bezina, zahodno ob cesti R 343

1.7. Obmo~je v ju‘nem delu ureditvenega obmo~ja na-
selja Bezina, vzhodno ob cesti R 343 in zahodno ob potoku
Bezina

1.8. Obmo~je vzhodno ob potoku Bezina.
2.0. Obmo~je naselja, kjer so mo‘ni posegi v prostor, ki

bodo podrejeni centralnim funkcijam naselja Bezina.
3.0. Obmo~ja naselja, kjer prevladuje kmetijska funkci-

ja obmo~ja; mo‘ni so posegi v prostor, ki bodo podrejeni
kmetijski funkciji obmo~ja:

3.1. Obmo~je kurje farme
3.2. Obmo~je kmetije (Obrul) v osrednjem delu uredi-

tvenega obmo~ja naselja, severovzhodno ob cesti R 343 A.
4.0. Obmo~ja, kjer posegi v prostor niso mo‘ni - varo-

valni koridorji infrastrukturnih objektov:
4.1. varstveni pas DV 20 kV
4.2. varstveni pas ceste R 343 A Slovenske Konjice -

Oplotnica.
5.0. Obmo~ja, kjer posegi v prostor niso mo‘ni - prehod

v odprt kmetijski prostor:
5.1. Obmo~je na severnem delu ureditvenega obmo~ja

naselja Bezina - proti Strteniku
5.2. Obmo~je na severovzhodnem delu ureditvenega

obmo~ja naselja Bezina - proti cesti Gabrovnik - Strtenik
5.3. Obmo~je gozda na severozahodnem delu ureditve-

nega obmo~ja naselja Bezina
5.4. Obmo~je v osrednjem delu ureditvenega obmo~ja

naselja Bezina - ob kmetiji (Obrul)
5.5. Obmo~je ob potoku Bezina
5.6. Obmo~je ob cesti R 343 A - nadaljevanje obmo~ja 5.5.

Pogoji za dolo~anje vrst posegov v prostor

8. ~len
Za dolo~anje vrst posegov v prostor ureditvenega ob-

mo~ja naselja Bezina veljajo naslednje na~elne opredelitve:
– dovoljena je gradnja objektov lokalnega zna~aja (cest-

no omre‘je in naprave, omre‘je PTT in RTV zvez, elektro-
prenosno omre‘je, komunalno omre‘je in naprave), pomem-
bnih za ureditveno obmo~je oziroma za naselje Bezina, ki so
skladni z opredelitvami iz planskih aktov ob~ine Slovenske
Konjice, na osnovi meril iz PUP ter predpisanih z lokacijsko
dokumentacijo in kolikor s PUP ni druga~e dolo~eno;

– dovoljene so nadomestne gradnje, adaptacije in prizi-
dave ter komunalne ureditve in vzdr‘evalna dela na obstoje-
~ih objektih in napravah.

9. ~len
Znotraj posameznih opredeljenih obmo~ij urejanja, ki

so navedena v 7. ~lenu tega odloka, je pri posegih v prostor
upo{tevati naslednje prioritete:

1. v obmo~jih 1.1. - 1.8. so dovoljeni posegi v prostor v
smislu stanovanjske gradnje;

2. v obmo~ju 2.0. morajo biti namembnosti posegov
podrejene centralnim funkcijam naselja, mo‘ne pa so tudi
gradnje stanovanjskih objektov;

3. v obmo~jih 3.1. in 3.2. morajo biti namembnosti
posegov podrejene kmetijski dejavnosti;

4. v obmo~jih 4.1. in 4.2. ni dovoljena gradnja novih
objektov zaradi varovalnih funkcij na{tetih obmo~ij;

5. v obmo~ju 5.1. - 5.6. ni na~eloma dovoljena gradnja
novih objektov zaradi varovanja odprtih / kmetijskih povr{in
in krajinskih zna~ilnosti prostora.

10. ~len
Ob upo{tevanju prioritet, ki so navedene v 9. ~lenu tega

odloka, so znotraj posemeznih opredeljenih obmo~ij iz 7.
~lena tega odloka mo‘ni {e naslednji posegi:
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1. novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija
objektov za potrebe kmetijstva, v obmo~jih 3.1 in 3.2.

2. novogradnja individualnih stanovanjskih objektov kot
zapolnitev med obstoje~imi objekti v obmo~jih 1.1. - 1.8. in
2.0.; kot zapolnitev se {teje gradnja, ki od obstoje~ih ali
predvidenih objektov oziroma naravnih ovir ni oddaljena ve~
kot 18m;

3. prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoje~ih sta-
novanjskih objektov;

4. nadomestna gradnja stanovanjskih objektov pod po-
goji za nadomestno gradnjo;

5. novogradnja in nadomestna gradnja objektov za os-
krbne in storitvene dejavnosti, ki slu‘ijo razvoju naselja pred-
vsem v obmo~ju 2.0.;

6. prizidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov za
centralne, oskrbne in storitvene dejavnosti predvsem v ob-
mo~ju 2.0.;

7. novogradnja, nadomestna gradnja in rekonstrukcija
obstoje~ih objektov za obrtne dejavnosti, obrtno-stanovanjskih
objektov in spremljajo~ih objektov za obrtno dejavnost ob
upo{tevanju pogojev za to dejavnost v obmo~jih urejanja 2.0.;

8. gradnja in rekonstrukcija pomo‘nih objektov (gara‘e,
drvarnice, shrambe, vrtne ute in podobno) kot samostojni
objekti ali prizidki k obstoje~im objektom v vseh obmo~jih
urejanja razen v obmo~jih 4.1. - 4.2. in 5.1. - 5.6.;

9. ureditev {portno-rekreacijskih povr{in manj{ega ob-
sega po predhodni presoji mo‘nosti za umestitev v prostor v
obmo~jih 2.0. in 5.5.

Pogoji za spremembo namembnosti objektov

11. ~len
Sprememba namembnosti objekta je na~eloma dovolje-

na, vendar objekt z novo namembnostjo ne sme motilno
vplivati na bivalne in delovne pogoje, ekolo{ko ravnovesje in
krajinske zna~ilnosti prostora. Nove namembnosti objektov
in povr{in morajo biti v skladu s prioritetami, kot so oprede-
ljene v 9. ~lenu tega odloka, in v skladu z namembnostmi, kot
so opredeljene v 10. ~lenu tega odloka.

Spremembe namembnosti objektov so dovoljene le v
tolik{ni meri, da se ne spreminja prete‘na namembnost ob-
mo~ja. V posamezna opredeljena obmo~ja ni dovoljeno vna-
{anje novih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na sedanjo
namembnost.

IV. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN
DRUGE POSEGE V PROSTOR

Merila in pogoji za lociranje objektov in dolo~anje
gradbenih parcel - funkcionalnih zemlji{~

1. Dolo~anje velikosti gradbenih parcel

12. ~len
Za dolo~anje velikosti parcel veljajo naslednja dolo~ila:
– za stanovanjske objekte naj velikost posami~ne parce-

le ne odstopa od velikosti okoli{kih parcel v obmo~ju;
– velikost parcel znotraj obmo~ij urejanja 1.1. - 1.8. iz

7. ~lena tega odloka, ki so namenjena stanovanjski gradnji,
naj ne presega 600 do 800 m².

2. Dolo~anje funkcionalnih zemlji{~

13. ~len
Funkcionalno zemlji{~e se dolo~a glede na velikost in

namembnost objekta, lego sosednjih objektov in glede na

naravne danosti zemlji{~a. Omogo~ati mora normalno upora-
bo in vzdr‘evanje objekta z vsemi spremljajo~imi prostorski-
mi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagotov-
ljen na drugem zemlji{~u (skupno funkcionalno zemlji{~e):

a) Za stanovanjske objekte je {irina funkcionalnega zem-
lji{~a okrog objekta praviloma najmanj 2,5 m; z ozirom na
naravne danosti zemlji{~a in obstoje~o zazidavo je lahko ta
{irina tudi manj{a, vendar ne manj kot 1 m.

V funkcionalnem zemlji{~u morajo biti vklju~eni tudi
dovozi do objekta od javnih cestnih povr{in. Širina dovoza
do objekta mora biti najmanj 3 m. ^e je dejansko zemlji{~e
pri obstoje~em objektu manj{e kot funkcionalno zemlji{~e,
ugotovljeno na osnovi navedenih meril, se upo{teva dejanska
povr{ina zemlji{~a-parcele.

b) Za kme~ka gospodarstva se velikost funkcionalnega
zemlji{~a dolo~a ob upo{tevanju medsebojne razporeditve
objektov, vrste in tehnologije kmetijske proizvodnje ter na
objekte vezanega manipulativnega prostora.

c) Za vse ostale objekte se velikost funkcionalnega zem-
lji{~a dolo~i glede na vrsto namembnosti in najnujnej{e po-
trebe.

3. Lega objektov

14. ~len
Novi objekti in prizidani deli objektov morajo biti od-

maknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja po-
sest, da je mo‘no vzdr‘evanje objekta in da so upo{tevani
drugi varstveni pogoji.

Odmiki novih objektov in prizidanih delov objektov od
sosednjih objektov morajo biti najmanj 8m. Manj{i odmiki
so dopustni, ~e so zagotovljeni po‘arno-varnostni in sanitarni
pogoji ter s soglasjem sosedov.

Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni z dolo~ili zakona o cestah. Odmiki od nekategorizi-
ranih cest praviloma ne smejo biti manj{i od 4 m.

Odmiki od tras komunalnih vodov morajo biti v skladu
z veljavnimi predpisi za vse vrste komunalnih vodov in na-
prav.

Odmiki od vodotoka Bezina in drugih vodotokov mora-
jo biti najmanj 5 m oziroma v skladu s pogoji skrbnika
vodotoka.

Merila in pogoji za oblikovanje objektov

1. Splo{ni pogoji za oblikovanje objektov

15. ~len
Novogradnje, nadzidave in dozidave naj se prilagajajo

okoli{kim objektom po povr{ini in gradbeni ~rti, naklonu
streh in smereh slemen, videzu gradbenih materialov, ki so
uporabljeni za fasade in strehe, po zasnovi izrabe funkcional-
nega zemlji{~a in merilih arhitekturnih elementov, kolikor so
vsi ti elementi na okoli{kih objektih skladni s pogoji za
oblikovanje, kot so opredeljeni s tem odlokom.

Namembnost novogradenje mora biti skladna z usmeri-
tvami, ki jih za obmo~je njene lokaciji predpisuje ta odlok.
Izraba zemlji{~a naj bo prilagojena obstoje~i izrabi v okolici.

Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti so
dovoljene z enakimi pogoji, ki veljajo za novogradnje. Dovo-
ljena so teko~a vzdr‘evalna dela in notranje adaptacije koli-
kor s tem odlokom ni druga~e dolo~eno.

Pomo‘ni objekti kot so gara‘e, drvarnice, shrambe, vrt-
ne ute, pergole, nadstre{ki in drugo, so dovoljeni le, kadar v
sklopu obstoje~ih objektov ni mo‘no zadovoljiti manjkajo~ih
potreb. Pri novogradnjah je treba gara‘e in druge pomo‘ne
prostore urediti v sklopu objekta. Za pomo‘ne objekte veljajo
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enaki pogoji glede motilnih vplivov na okolico kot to velja za
novogradnje.

2. Pogoji za oblikovanje objektov

16. ~len
Pogoji za oblikovanje novogradenj, adaptacij, rekon-

strukcij, prizidkov in nadzidav so naslednji:
a) Stanovanjski objekti:
– Tloris naj bo praviloma podolgovat (razmerje stranic

1:1,2 do 1:1,5), dalj{a stranica objekta je praviloma vzpored-
na s plastnicami.

– Vi{inski gabarit: klet + pritli~je + izkori{~eno pod-
stre{je s tem, da kapna lega ne presega 0,8 m vi{ine.

– Streha naj bo simetri~na dvokapnica z naklonom 35
st. do 40 st. Kritina naj bo praviloma ope~na. V posameznih
obmo~jih urejanja je naklon stre{in in kritino prilagajati so-
sednjim objektom.

Za‘eleni so ~opi.
b) Pomo‘ni objekti:
– Dovoljena je izvedba pomo‘nih objektov kot prizid-

kov k stanovanjskim ali gospodarskim objektom ali pa izje-
moma kot samostojnih objektov. Oblikovno morajo biti us-
klajeni z obstoje~imi sosednjimi objekti s tem, da se
upo{tevajo pogoji za graditev novih objektov ter gabariti in
oblikovne zna~ilnosti sosednjih objektov.

– Objekti za potrebe hrambe orodja so lahko le lesene
izvedbe na to~kovnih temeljih. Tlorisna velikost naj ne pre-
sega dimenzij 2 m x 3 m. Gabarit objekta ne sme presegati
ene eta‘e. Podkletitev ni dovoljena. Streha naj bo dvokapna z
naklonom stre{in 35 st. do 40 st. in ope~no kritino. V objektu
ni dovoljena napeljava elektri~nih in vodovodnih instalacij.

– Prostostoje~e cisterne za plin za ogrevanje posami~-
nih objekov naj bodo, ~e je mo‘no, brez ‘i~nih ograj. Prostor
okoli cisterne naj se ustrezno zasadi.

c) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo:
– Objekti so praviloma enoeta‘ni z mo‘nostjo izkori-

{~enega podtre{ja in podolgovatega tlorisa. Streha mora biti
dvokapnica z ope~no kritino ter z naklonom 35st. do 40st. Za
hrambo kmetijskih strojev je dovoljena postavitev nadstre{-
kov, ki so po obliki in izvedbi enaki obstoje~im streham.

– Gnojne jame in odprta gnoji{~a morajo biti vodotesna
in ustrezno vzdr‘evana.

~) Ostali objekti (objekti centralnih dejavnosti, storitve-
nih in trgovskih dejavnosti, obrtni objekti):

– Pri oblikovanju teh objektov je potrebno upo{tevati
na~ela za dolo~anje stavbne gmote in fasadnih razmerij na
osnovi bodo~e funkcije objekta, ter vertikalne, horizontalne
gabarite in strukturo obstoje~e zazidave. Oblikovanje teh
objektov se dolo~i na osnovi funkcije objektov, skupnih me-
ril in posebnosti prostora v posebnem idejnem projektu, ki je
osnova za izdelavo lokacijske dokumentacije.

3. Pogoji za adaptacije, rekonstrukcije in vzdr‘evalna
dela

17. ~len
Za oblikovanje objektov, ki se adaptirajo ali rekonstrui-

rajo, veljajo enaka merila in pogoji kot za novogradnje.

4. Pogoji za ureditev okolice

18. ~len
Vi{ina zemlji{~a mora biti prilagojena sosednjemu zem-

lji{~u. Ni dovoljeno nasipavanje in odkopavanje zemlji{~a

izven nivoja sosednjih zemlji{~ brez dovoljenja. Podporni
zidovi so dopustni le v primerih, ko niso mo‘na druga~na
zavarovanja bre‘in. Podporni zidovi morajo biti obdelani v
naravnih materialih.

Ograje so dovoljene, kadar je potrebno zavarovanje zem-
lji{~a, objekta ali naprave pred neza‘elenimi vplivi okolice in
za prepre~evanje nedovoljenega pre~kanja obmo~ij. Ograje
in ‘ive meje ne smejo presegati vi{ine 1 m, razen v primerih
posebnih varnostnih zahtev. Od roba ceste morajo biti od-
maknjene najmanj 1 m in ne smejo zmanj{evati preglednosti
ceste. Odmik ograje od roba ceste se lahko spremeni, kadar
to omogo~ajo drugi predpisi.

Po kon~anem posegu v prostor je obvezna zasaditev
zemlji{~a z avtohtonim zelenjem.

V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE
PROMETNEGA OMRE@JA

19. ~len
Na~rtovanje in urejanje novega ter preurejanje in sana-

cija obstoje~ega prometnega omre‘ja in naprav mora biti
usklajeno s predpisi, ki urejajo to podro~je ter v skladu s
pogoji za varovanje obmo~ij in objektov, ki jih urejajo ti
prostorski ureditveni pogoji.

Dovozi in priklju~ki na cestno mre‘o morajo biti urejeni
tako, da se z njimi ne ovira ali ogro‘a promet in da se ne
po{koduje cesta in cestni objekti.

Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno
prometno omre‘je s skupnim priklju~kom, ~e je to mo‘no.
Dovozi in priklju~ki se smejo graditi samo z soglasjem pri-
stojne slu‘be za vzdr‘evanje cest.

Pri graditvi ali rekonstrukciji cest, stavb in naprav ob
cestah se priklju~ki na cestno mre‘o predvidijo v projektih za
graditev ali rekonstrukcijo.

Novogradnja prostostoje~ih objektov, prizidkov, nadzi-
dav, nadomestnih objektov ni mo‘na, vkolikor ni zagotovljen
dovoz do parcele, na kateri je predviden poseg.

VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
UREJANJE

1. Splo{ni pogoji za komunalno urejanje

20. ~len
Vsi objekti morajo biti priklju~eni na obstoje~e oziroma

na novozgrajeno komunalno omre‘je. Za komunalno oprem-
ljenost stavbnega zemlji{~a skrbi investitor.

Minimalna komunalna oprema obsega omre‘je in na-
prave za oskrbo s pitno vodo, kanalizacijsko mre‘o za odva-
janje odpadnih vod z zagotovljenim ustreznim ~i{~enjem,
oskrbo z elektri~no energijo ter omre‘je in naprave cestnega
prometa in zvez. Kjer kanalizacijska mre‘a za odvajanje
odpadnih vod {e ni urejena, se odvajanje re{uje z ustreznimi
individualnimi napravami. Praznjenje greznic mora biti orga-
nizirano po na~elu komunalne storitve.

Na~rti komunalnih naprav morajo upo{tevati zasnove, ki
so jih izdelale poobla{~ene organizacije, ter dolo~ila in predpise,
ki so veljavni na obmo~ju Ob~ine Slovenske Konjice. Komunal-
ne ureditve morajo biti izvedene na na~in, ki zagotavlja ustrezno
varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno izpolnjevanje obram-
bno-za{~itnih zahtev (varstvo pred po‘arom, oskrbo v izrednih
razmerah, zmanj{evanje ogro‘enosti, itd.).
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2. Oskrba z vodo

21. ~len
Pri oskrbi z vodo je potrebno upo{tevati naslednje po-

goje:
– Vsa nova in dopolnilna gradnja mora biti priklju~ena

na vodovodno omre‘je v skladu s pogoji upravljalca.
– Za lokacije objektov, kjer je predvidena ve~ja poraba

vode, je potrebno predhodno preu~iti mo‘nost za zagotavlja-
nje ustreznih koli~in vode.

– V predelih ureditvenega obmo~ja, kjer ni javnega vo-
dovoda ali ta ni predviden, mora investitor zgraditi ustrezno
individualno vodooskrbno napravo (kapnico ali vodnjak ali
lastni vodni vir) po predhodni kemijski in bakteriolo{ki oce-
nitvi kakovosti vode v skladu s higienskimi in sanitarno-
tehni~nimi pogoji. Pri objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno
s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestno-cementne kritine.

– Kolikor se oceni, da vodovodno omre‘je in naprave ne
zagotavljajo zadostne rezerve po‘arne vode, je potrebno uredi-
ti ustrezne nemenske po‘arne zbiralnike vode po pogojih ki jih
dolo~i pristojna po‘arnovarnostna in{pekcijska slu‘ba.

– Ni dovoljeno zasipavanje obstoje~ih vodnjakov. Last-
nik vodnjaka je dol‘an vodnjak ustrezno vzdr‘evati.

3. Odvajanje odpadnih vod

22. ~len
Za odvajanje odpadnih vod veljajo naslednji pogoji:
– V naselju Bezina je na~rtovati lo~en sistem kanaliza-

cije. Odvod padavinskih vod je re{evati so~asno s cestno
prometno ureditvijo.

– V delih ureditvenega obmo~ja, kjer ni kanalizacije, je
odvod odpadnih vod re{evati z individualnimi ali skupinski-
mi preto~nimi greznicami z odtokom v ponikovalnico ob
upo{tevanju dolo~il iz navodila o urejanju gnoji{~ in greznic
(Uradni list SRS, {t. 10/85).

– Pri objektih za kmetijsko dejavnost je potrebno urediti
gnojne jame skladno z dolo~ili navodila o urejenju gnoji{~ in
greznic (Uradni list SRS, {t. 10/85) oziroma skladno s pogoji
pristojne sanitarne in{pekcije.

4. Komunalni odpadki

23. ~len
Za odstranjevanje komunalnih odpadkov veljajo nasled-

nji pogoji:
– Vrsta komunalnih odpadkov, zbiranje, odvoz in odla-

ganje ter urejanje in oskrbovanje javnega sanitarnega odlaga-
li{~a za odpadke v Ob~ini Slovenske Konjice je dolo~eno s
predpisi, ki urejajo to podro~je ter z ob~inskim odlokom
ravnanju z odpadki.

– Neurejena odlagali{~a je potrebno sanirati tako, da se
odpadki odstranijo in deponirajo na ustrezno odlagali{~e,
zemlji{~e pa uredi in vzpostavi prvotno stanje in namemb-
nost.

– Posebne odpadke (odpadne go{~e in galvane, usedline
barv, kisline, lugi, emulzije, usedline iz lovilcev olj in ma{-
~ob) ni dovoljeno odlagati na centralno odlagali{~e komunal-
nih odpadkov.

5. Energetska oskrba

24. ~len
Za oskrbo z elektri~no energijo veljajo naslednji pogoji:
– Na podro~ju oskrbe z elektri~no energijo je potrebno

upo{tevati veljavne predpise za to podro~je ter planirano
zasnovo elektroomre‘ja.

– Upravljalec mora zagotavljati ustrezne napetostne raz-
mere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti na osnovi izpol-
nitve tehni~nih pogojev, ki jih predpi{e investitorjem v elek-
troenergetskem soglasju pred izdajo dovoljenja za gradnjo.

– Priklju~itev novogradenj, adaptiranih in rekonstruira-
nih objektov na elektroenergetsko omre‘je je mo‘na v skladu
s pogoji upravljalca.

– Graditev objektov, za katere je predvidena poraba
ve~jih koli~in elektri~ne energije, je dopustna le v primeru,
da se predhodno zagotovijo ustrezni pogoji, ki jih predpi{e
ustrezna strokovna slu‘ba.

6. Javna razsvetljava

25. ~len
V naselju Bezina je potrebno zagotoviti javno razsvet-

ljavo skladno s pogoji in na~rtovanji pristojne slu‘be.

VII. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V
INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

26. ~len
Cestam so dolo~eni varovalni pasovi:
– 20 m za regionalni cesti R-343 A Slovenske Konjice -

Oplotnica
– 4 m za lokalne dostope.
Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v

nasprotju z njenimi koristmi. Za gradnjo v varovalnem pasu
kategoriziranih cest, gradnjo dovoznih priklju~kov, postavi-
tev ograj ali {karp in saditev ‘ive meje, je potrebno pridobiti
soglasje upravljalca cest.

Bodo~e rekonstruirane obstoje~e ali nove prometnice,
ki jim {e ni dolo~en dokon~ni potek ali tehni~ne zna~ilnosti
na osnovi projektne dokumentacije, imajo rezervat, kjer so na
obstoje~ih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdr‘e-
valna dela ter posegi za komunalno urejanje naselja.

27. ~len
Za vse posege, ki bi segli v varovalni pas VN 20 kV

elektro daljnovoda je potrebno predhodno pridobiti pogoje in
soglasje upravljalca.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
TER NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠ^INE

1. Varovanje kmetijskih zemlji{~ in kulturne krajine

28. ~len
Pri poseganju v prostor ureditvenega obmo~ja naselja

Bezina (kmetijska dejavnost, prenova, novogradnja in vzdr-
‘evalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromeliora-
cije, vzdr‘evanje omejkov in drugega va{kega zelenja) je
potrebno upo{tevati pogoje varovanja naravnih prvin:

– ohranjanje krajinskega vzorca naravnih prvin in nje-
govih povr{inskih in volumenskih razmerij,

– ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture rabe prosto-
ra in zna~ilnosti prostora.

Dovoljene so vse vrste posegov za izbolj{anje okolja
(sanacije plazov, prepre~evanje erozije ipd.). Vsi posegi v
prostor pa morajo biti izvedeni v obliki in na na~in, ki sledi
strukturam v prostoru in obstoje~i rabi.
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Okolica objektov se lahko zasadi le z avtohtonimi -
doma~imi vrstami rastlinja. Vna{anje drugih vrst ter eksoti~-
nega drevja ni dovoljeno.

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pri posegih v prostor,
je potrebno deponirati in jo uporabiti za izvedbo bre‘in oziro-
ma ureditev novih zelenih povr{in.

Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega
gospodarjenja, je potrebno za postavitev ~ebelnjakov upo{te-
vati pogoje soglasja ~ebelarskega dru{tva in pristojnega vete-
rinarskega in{pektorja.

2. Varovanje vodotoka Bezina

29. ~len
Potok Bezino in potoke, ki te~ejo po ureditvenem ob-

mo~ju, je urediti tako, da bo obmo~je varno pred visokimi
vodami. Objekti morajo biti odmaknjeni od vodotoka vsaj 5
m. V varstvenem pasu vodotoka ne smejo biti locirani objekti
ali zasajeno rastlinje, ki bi ovirali prehod ob vodotoku.

3. Varstvo pred po‘ari

30. ~len
Za zagotovitev varstva pred po‘ari je potrebno pri izde-

lavi lokacijske in druge dokumentacije za posamezne posege
upo{tevati po‘arnovarnostne predpise in pogoje iz soglasij
pristojne po‘arnovarnostne in{pekcije.

4. Varovanje zraka

31. ~len
Vsi viri vseh vrst onesna‘enja zraka morajo biti izvede-

ni, opremljeni in vzdr‘evani tako, da ne izpu{~ajo v zrak
ve~jih koncentracij {kodljivih snovi kot je dovoljeno s pred-
pisi, ki urejajo to podro~je varovanja.

Lastniki in druge pravne osebe morajo stalno nadzoro-
vati onesna‘enje, ki ga povzro~ajo viri onesna‘enja zraka v
njihovih objektih in napravah na na~in, kot je predpisan s
splo{nim aktom, sprejetim v soglasju s pristojno in{pekcijsko
slu‘bo.

5. Varstvo pred hrupom

32. ~len
Poseljena obmo~ja ob cesti R-343 A je treba varovati

pred prekomernim hrupom. Pri tem je potrebno upo{tevati
dolo~ila zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bival-
nem okolju (Uradni list SRS, 15/78). Ocene in meritve hrupa
je potrebno upo{tevati pri lokacijskih postopkih za zahtevnej{e
posege v prostor, za katere je pomembna stopnja hrupa, ter na
tej osnovi predpisati odmike oziroma protihrupne za{~ite.

V obmo~jih, kjer prevladuje stanovanjska funkcija (ob-
mo~ja 1.1. - 1.8. in 2.0.) so dopustne le take dodatne dejavno-
sti, ki ne povzro~ajo prekomernega hrupa.

IX. UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO IN
ZAŠ^ITO

33. ~len
Pri na~rtovanju posegov v prostor je potrebno upo{teva-

ti temeljne pogoje in normative iz veljavnih zakonov, prepi-
sov in standardov za podro~je varstva pred po‘ari.

Interese in potrebe glede zaklanjanja in zavarovanja
prebivalcev in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati
skladno z veljavnimi predpisi za to podro~je.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

34. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o urbanisti~nem redu Ob~ine Slovenske Konjice (Uradni list
SRS, {t. 17/84) za celotno ureditveno obmo~je naselja Bezi-
na, ki ga omejuje meja, opisana v 5. ~lenu tega odloka.

35. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

in{pekcijske slu‘be.

36. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri pristojnih

organih Ob~ine Slovenske Konjice.

37. ~len
Odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 351-84/94-8/3
Slovenske Konjice, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.

2905.

Na podlagi 13. ~lena statuta Ob~ine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, {t. 34/95) in na podlagi 12. ~lena zakona o
cestah (Uradni list SRS, {t. 2/82) je Ob~inski svet ob~ine
Slovenske Konjice na seji dne 18. 10. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemlji{~a javna last v

splo{ni rabi parc. {t. 1503/6 cesta v izmeri 264 m², 1503/17
neplodno v izmeri 104 m² in 1503/18 neplodno v izmeri 66
m², vpisane v seznam javnega dobra ceste pota S008 k.o.
Konji{ka vas. Ti parceli ostaneta dru‘bena lastnina v uprav-
ljanju Ob~ine Slovenske Konjice in se vpi{eta k enemu iz-
med zemlji{koknji‘nih vlo‘kov k.o. Konji{ka vas.

II
Pristojno Okrajno sodi{~e v Slovenskih Konjicah, po

uradni dol‘nosti vpi{e v zemlji{ko knjigo dru‘beno lastnino
na zemlji{~u, ki je vpisano v I. to~ki tega sklepa.

III
Sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 465-17/95-0
Slovenske Konjice, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine

Slovenske Konjice
Stane Frim l. r.
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[KOFJA LOKA

2906.

Na podlagi 3. in 65. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o
samopripsevku (Uradni list RS, {t. 35/85) in 34. ~lena statuta
KS Poljane je delni zbor krajanov vasi Gorenje brdo dne 6. 9.
1995 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo samoprispevka v delu

KS Poljane, naselje Gorenje Brdo (hi{ne {t. 1-5 in 17) in del
Malenskega vrha (hi{na {t. 1).

2. ~len
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ob-

novo krajevne ceste Hlav~e njive–Gorenje brdo (Petelinov
gri~) v dol‘ini 1.284 m.

3. ~len
Referendum bo 26. 11. 1995 v prostorih stanovanjske

hi{e Oblak Tanje, Gorenje Brdo 3.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, to je od 1.

1. 1996 do 31. 12. 2000.

5. ~len
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno

zbrati 10,322.880 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka
zagotovljeno 5,000.000 SIT preostali del pa bo KS zbrala s
sredstvi {ir{e dru‘bene skupnosti.

6. ~len
Samoprispevek bodo pla~evala gospodinjstva, ki imajo

stalno bivali{~e v delu KS, za katerega je razpisan referen-
dum in lastnika nepremi~nin na tem obmo~ju, ki tukaj nimata
stalnega bivali{~a.

Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 6. 9. 1995.
Zavezanci bodo pla~evali samoprispevek po naslednjih

merilih:
Gospodinjstva pod hi{no {t. Gorenje Brdo 1, 2 (nova

hi{a) in 4 prispevajo vsako po 1,060.000 SIT.
Gospodinjstvi pod hi{no {t. Gorenje Brdo 2 (stara hi{a)

in 3 prispevata vsaka po 662.500 SIT.
Gospodinjstvo pod hi{no {t. Malenski vrh 1 prispeva

180.000 SIT. Lastnik nepremi~nine pod hi{no {t. Gorenje
Brdo 5, prispeva 210.000 SIT in lastnik nepremi~nine pod
hi{no {t. Gorenje brdo 17, 90.000 SIT.

Vsi zavezanci pla~ujejo samoprispevek v enakih zapo-
rednih mese~nih obrokih, ki zapadejo v pla~ilo do konca
teko~ega meseca.

7. ~len
Vsem zavezancem iz 6. ~lena tega sklepa obra~unava in

odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih polo‘nic ra-
~unovodska slu‘ba KS Poljane.

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
‘iro ra~unu.

8. ~len
Zavezanci so dol‘ni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je dolo~en v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo

opravljena v skladu z zakonom o davkih ob~anov preko
davkoizterjevalca.

9. ~len
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet

KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni
odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo
iz sredstev zbranega samoprispevka, je dol‘an po kon~anem
zbiranju samoprispevka dati poro~ilo zboru krajanov tega
obmo~ja o vi{ini in porabi teh sredstev.

10. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi ob~ani v tem

delu KS, ki so vpisani v splo{nem volilnem imeniku ter oba
lastnika nepremi~nine, ki tukaj nimata stalnega bivali{~a.

11. ~len
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
GLASOVNICA

Za referendum dne 26. novembra 1995 o uvedbi krajev-
nega samoprispevka za dobo od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000 v
delu Gorenjega Brda in malenskega vrha za financiranje
obnove ceste Hlav~e njive–Gorenje brdo (Petelinov gri~).

glasujem
ZA PROTI

Glasujete tako, da obkro‘ite besedo ZA, ~e se strinjate z
uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkro‘ite bese-
do PROTI, ~e se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

12. ~len
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej dolo~eno, se

smiselno uporabljajo dolo~ila zakona o samoprispevku (Urad-
ni list SRS, {t. 35/85).

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

Republike Slovenije.

@upan
Ob~ine Gorenja vas–Poljane

Jo‘e Bogataj l. r.

TREBNJE

2907.

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, 5/91 in 71/93) in 87. ~lena statuta Ob~ine
Trebnje je ob~inski svet na 9. seji dne 4. 10. 1995 sprejel

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

agromelioracijskem kompleksu @ubina - I. del
Medvedjek - Veliki Gaber - Mali Gaber - Cesta

1. ~len
S tem odlokom se na predlog odbora za kmetijstvo

uvede postopek za ureditev kmetijskih zemlji{~ na agrome-
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lioracijskem kompleksu @ubina I. del, ki obsega urejanje
kmetijskih zemlji{~ na obmo~ju k.o. Veliki Gaber, ob nase-
ljih Medvedjek, Veliki Gaber, Mali Gaber in Cesta.

2. ~len
Pri izdelavi projekta za izvedbo je potrebno upo{tevati:
– da so s planom Ob~ine Trebnje obravnavana zemlji-

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

naravne in kulturne dedi{~ine Novo mesto in pristojni uprav-
ni organi.

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

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 investicijskotehni~ne dokumentaci-

je 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,

– planiranje povr{in po odstranitvi zarasti in kamenja,
– ureditev poti, da bodo ustrezale pogojem obdelave s

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

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

ska zadruga Trebnje.
V skladu z veljavnim pravilnikom bodo dela financira-

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

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

vi{ini 25% 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
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo pri Ob~inskem svetu

ob~ine Trebnje nadzira izvajanje tega odloka.

7. ~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.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 321-303/95-10
Trebnje, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

2908.

Na podlagi 19. in 87. ~lena statuta Ob~ine Trebnje
(Uradni list RS, {t. 50/95) je Ob~inski svet ob~ine Trebnje,
na 9. seji dne 4. 10. 1995 sprejel

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

podjetni{tva in kmetijstva

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

dodeljevanje sredstev iz ob~inskega prora~una za pospe{eva-
nje razvoja malega podjetni{tva in kmetijstva v Ob~ini
Trebnje.

2. ~len
Ukrep pospe{evanja je subvencija obrestne mere.

3. ~len
Sredstva za subvencijo obrestne mere se dodelijo za

naslednje namene:
a) Na podro~ju podjetni{tva za:
– nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo prostorov na-

menjenih poslovni dejavnosti
– nakup opreme – osnovnih sredstev
– raz{iritev in posodobitev obstoje~ih proizvodnih in

storitvenih kapacitet
– odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest.
b) Na podro~ju kmetijstva za:
– graditev, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov

kmetije
– raz{itev in posodobitev ter pridobivanje novih zmog-

ljivosti v osnovni kmetijski dejavnosti
– raz{iritev, posodobitev ter pridobivanje novih zmog-

ljivosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

4. ~len
Sredstva se morajo investirati na obmo~ju Ob~ine Treb-

nje, kjer mora biti tudi sede‘ firme oziroma kmetije.

5. ~len
Za subvencijo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
A) Za podjetni{tvo:
– samostojni podjetniki
– mala podjetja v zasebni lasti
– ob~ani in pravne osebe, ki imajo pri pristojnem orga-

nu vlo‘eno zahtevo z vso dokumentacijo oziroma dokazili za
izdajo odlo~be za opravljanje dejavnosti.

B) Za kmetijstvo:
– zasebni kmetijski proizvajalci, ki so pokojninsko za-

varovani kot kmet
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– ob~ani, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji

– drugi ob~ani, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, prednost
pa imajo kmetje, katerim kmetijstvo pomeni edini poklic.

6. ~len
Sredstva za subvencije se prednostno podeljujejo po

naslednjem prioritetnem redu:
A) Na podro~ju podjetni{tva za dejavnosti:
– ki zagotavljajo nova delovna mesta
– ki dopolnjujejo proizvodne in druge programe gospo-

darstva v ob~ini
– ki zagotavljajo bolj{o oskrbo storitvenih dejavnosti,

preskrbe prebivalstva in turisti~no ponudbo
– ki so ekolo{ko neopore~ne
– ki uvajajo sodobno tehnologijo
B) Na podro~ju kmetijstva:
– razvoj dru‘inske kmetije, glede na starostno strukturo,

velikost kmetije, mo‘nost dodatne zaposlitve
– da imajo ‘e pridobljeno tehni~no dokumentacijo
– kmetije, ki razvijajo dopolnilne dejavnosti
– strme kmetije in kmetije na demografsko ogro‘enih

obmo~jih.

7. ~len
Prosilec lahko zaprosi za subvencioniranje obrestne me-

re za posojila, ki jih odobravajo poslovne banke in druge
finan~ne organizacije za investicije, ki ustrezajo namenom iz
tega pravilnika, z rokom vra~anja od 3 do 5 let.

Subvencija obrestne mere se dodeli za kredite, odobre-
ne od 1. januarja teko~ega leta do poteka roka javnega razpisa.

Pri enakih pogojih ima prednost tisti, ki v zadnjih treh
letih ni dobil subvencije.

8. ~len
Sklep o razpisu za subvencioniranje obrestne mere sprej-

me Ob~inski svet ob~ine Trebnje in ga objavi v Dolenjskem
listu ali drugem glasilu oziroma ~asopisu.

Sklep vsebuje:
1. skupen znesek sredstev namenjenih subvencioniranju

obrestne mere
2. namene za katere se dodelijo sredstva
3. kdo lahko zaprosi za subvencioniranje
4. rok za vlo‘itev pro{enj, naslov in organ, ki vloge

obravnava
5. navedbo, kaj mora pro{nja vsebovati; vi{ino zapro{e-

nega posojila, lastni vlo‘ek
6. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec prilo‘iti

pro{nji
7. na~in plasiranja sredstev subvencij
8. rok, v katerem bo Ob~inski svet Ob~ine Trebnje

sprejel sklep o dodelitvi sredstev, ki ne sme biti dalj{i od 30
dni od dneva poteka javnega razpisa

9. rok, v katerem bodo prosilci obve{~eni o odobritvi
subvencije, ki ne sme biti dalj{i od 15 dni od sprejetega
sklepa o dodelitvi.

9. ~len
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere se plasirajo

v enkratnem znesku direktno prejemniku subvencije.

10. ~len
Posojilna pogodba med posojilodajalcem in posojiloje-

malcem mora vsebovati tudi dolo~ilo:
– da se posojilo porabi namensko
– rok za dokon~anje nalo‘be za katero se uporabijo

kreditna sredstva, ki ne sme biti dalj{i od {estih mesecev

– rok v katerem je posojilojemalec dol‘an na novo za-
posliti delavce, ki ne sme biti dalj{i od {estih mesecev po
odobritvi subvencije

– {tevilo delavcev
– na~in poravnavanja subvencije prosilca
– obveznosti v primeru kr{itve pogodbenih dolo~il.

11. ~len
Za subvencioniranje obrestne mere se med prejemni-

kom subvencije in Ob~ino Trebnje sklene ustrezna pogodba,
kjer se podrobneje uredijo vsa medsebojna razmerja in na~in
subvencioniranja.

12. ~len
Namensko porabo kreditov za katere se subvencionira

obrestna mera ter izvajanje dolo~il pogodbe in 11. ~lena,
lahko kadarkoli preveri pristojni organ Ob~ine Trebnje.

13. ~len
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in pri~ne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
dneva sprejema na ob~inskem svetu.

[t. 403-54/95-10
Trebnje, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

ZRE^E

2910.

Na podlagi 36. in 99. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odlo~ba US RS) in 82. ~lena statuta Ob~ine Zre~e (Uradni

VRHNIKA

2909.

Na podlagi sklepa o dolo~itvi vrednosti to~ke za odme-
ro nadomestila za uporabo stavbnih zemlji{~ na obmo~ju
Ob~ine Vrhnika (Uradni list RS, {t. 20/95) objavljamo

V R E D N O S T  T O ^ K E
za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemlji{~ na

obmo~ju Ob~ine Vrhnika

Vrednost to~ke je 0,0217 SIT in se uporablja od 1. 10.
1995.

[t. 3/7-420-01/85
Vrhnika, dne 16. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Vrhnika

Vinko Tom{i~ l. r.
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list RS, {t. 30/95) je Ob~inski svet ob~ine Zre~e na seji dne
14. 9. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Zre~e

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Ta poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic
in dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih
~lanov. Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost

dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e je zaradi obravnava-
nja zaupnih dokumentov oziroma materialov, iz drugih razlo-
gov, ~e je tako predpisano z zakonom ali tako sklene ob~inski
svet.

5. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma enkrat na mesec.

6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

7. ~len
Svet in njegova delovna telesa pri svojem delu uporab-

ljajo ‘ig in pe~at Ob~ine Zre~e, ki sta okrogle oblike in
standardne velikosti. V zunanji kro‘nici je napis Ob~ina Zre-
~e, v sredini pa simbol-grb ob~ine, ki je dolo~en z odlokom o
grbu in zastavi.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{-

nji) predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetni-
kov. ̂ e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsed-
nik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skli~e najstarej{i novoizvo-
ljeni svetnik nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvolje-
ni svetniki.

9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i prisotni svetnik. Na njegov predlog lahko svet
odlo~i, da vodi sejo drug ~lan sveta.

Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov – na predlog
najmanj ~etrtine svetnikov – komisijo za mandatna vpra{a-
nja, volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po

poro~ilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikaci-
jo mandatov za svetnike in ‘upana.

10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvoli-
tvi ter vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandida-
tov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

11. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zako-

nom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.

13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

delovnih telesih sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih

teles in na njih razpravljajo, ne morejo pa glasovati.

14. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu in ob~inski

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, ob~inske uprave, delovnih teles) in druge informacije,
ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.

@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgo-
voriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ̂ e svetnik to posebej zahteva se mu mora odgo-
voriti na vpra{anje oziroma posredovati informacijo tudi v
pisni obliki.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

15. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena po-

sebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.

16. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsednik sveta svetnika na to opozori in ga pozo-
ve, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

17. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morata biti

na seji obvezno prisotna ‘upan in tajnik ob~ine. ̂ e sta ‘upan
ali tajnik ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo nadome{~al in
odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, delov-

nemu telesu ali tajniku ob~ine. Vpra{anje se lahko postavi
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pisno ali ustno na seji sveta. Ustno postavljeno vpra{anje ne
sme trajati ve~ kot 3 minute.

Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-
koj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delovnega te-
lesa, tajniku ob~ine) na katerega se nana{a. Odgovor na tak-
{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi naslednji
seji.

^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje se mora podati pisni odgovor najkasneje v petna-
jstih dneh po tem, ko je bilo vpra{anje postavljeno, razen ~e
svet v posameznih primerih ne dolo~i kraj{ega roka.

19. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji

sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.

Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{a-
nja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob-
~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v takih
primerih pripravijo pisni odgovor.

^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj
(na sami seji), mora nanj odgovoriti pisno najmanj tri dni
pred prvo naslednjo sejo.

Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje.

20. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev (sklep), da se o odgovoru
opravi razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra-
{anje na dnevni red prve naslednje seje.

21. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~in-
skega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet
minut.

22. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski

upravi ali delovnemu telesu, ki morajo odgovoriti v 30 dneh
od dneva, ko je bila pobuda dana.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta mora
predsednik ob~inskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

23. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih

teles, katerih ~lan je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega

telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta, v njegovi odsotnosti pa sekretar-
ja sveta, oziroma predsednika delovnega telesa, najpozneje
do za~etka seje.

Svetnik, ki pristojnih, zaradi vi{je sile ali drugih razlo-
gov, ne more obvestiti o svoji odsotnosti, do za~etka seje,
mora to opraviti takoj, ko je to mogo~e.

24. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neupravi~eno.

^e svetnik brez opravi~ila ve~krat ne pride na sejo
sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa
mora obvestiti tudi politi~no stranko, katere ~lan je svetnik,
ki se brez opravi~enih razlogov ve~krat ne udele‘i sej sveta.

O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukre-
pih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

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

vah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.

26. ~len
V okviru svojih pristojnosti ob~inski svet:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– imenuje ob~inske odbore in komisije ter voli in razre-

{uje njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilno komisijo za ob~inske volitve,
– imenuje sekretarja sveta,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo odborov in komisij, ‘upana in pod‘u-

pana in ob~inske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~in-
skega sveta,

– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno po-
dro~je ob~inske uprave ter nadzoruje delovanje ob~inskih
javnih slu‘b,

– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-
mi~nin,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nado-

mestila ~lanov ob~inskega sveta, komisij, odborov in nadzor-
nega odbora,

– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih za-

vodov ter javnih podjetij za opravljanje gospodarskih javnih
slu‘b,

– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s podro~ja
dru‘benih javnih slu‘b,

– izvr{uje ustanoviteljske pravice prej{nje ob~ine glede
zavodov v skladu z zakonom o zavodih, ~e zakon ne dolo~a
druga~e,

– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,

– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesre~ami;
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– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi
in drugimi nesre~ami;

– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter
na~in njihovega delovanja v vojni,

– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon, statut in
na njegovi podlai izdani predpisi.

– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pristojnosti iz

dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh zadevah
odlo~a drug ob~inski organ.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

27. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev dolo~enih s statutom ob~i-
ne.

28. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi pred-

sednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles in tajnikom ob~ine.
V okvirnem programu dela se upo{teva program dela ‘upana
in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predlo-
ge za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela
mora biti sprejet najkasneje do konca januarja za teko~e leto.

Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.

29. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahte-
vo 1/4 ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti prilo‘e-
no gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja (‘upana, nadzornega odbora ...) ne skli~e seje sveta
v roku 10 dni od prejema zahteve za sklic, lahko skli~e sejo
tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati predlo‘i tudi ustrez-
no gradivo.

30. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu, tajniku, ~lanom nadzornega odbora in
po potrebi ~lanom statutarnopravne komisije.

31. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim, kate-
rih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe.

32. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega
reda lahko predsedniku sveta predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo
za sejo.

33. ~len
Svet ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih svetni-

kom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo in h katerim ni
dal svojega mnenja oziroma ni zavzel stali{~a ‘upan ali pri-
stojno delovno telo sveta, kadar le-ta nista bila predlagatelja.

34. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najsta-
rej{i prisotni ob~inski svetnik.

35. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine imajo pravico udele-

‘evati se sej sveta in na njih razpravljati o vseh vpra{anjih, ki
so na dnevnem redu.

@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.

36. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetni-
kov navzo~ na seji sveta.

2. Potek seje

37. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na

sejo.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

38. ~len
Preden svet preide k obravnavi ostalih to~k dnevnega

reda, odlo~a o sprejemu zapisnika prej{nje seje.
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prej{nje seje in

zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet.
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Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

39. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Zadeve, za katere ‘upan tako predlaga se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnev-
ni red naslednje seje.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zade-
ve na dnevni red. O predlogih za raz{iritev dnevnega reda
svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

40. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-

sameznih to~k dnevnega reda.

41. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda ‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlaga-
telj, kadar to ni ‘upan, dopolnilno obrazlo‘itev. Dopolnilna
obrazlo‘itev sme trajati najve~ 15 minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta prigla-
sili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne
sme biti dalj{a kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posame-
zen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
~asa.

42. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za

razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opo-
minu ne dr‘i dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsednik lahko vzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovo-
ru odlo~i svet brez razprave.

Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ine razprave,
vzdr‘evanju reda idr. veljajo oziroma se smiselno uporablja-
jo tudi za vse druge (‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine idr.),
ki sodelujejo na seji sveta.

43. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo
zahteva.

Nato poda predsednik pojasnilo glede kr{itve poslovni-
ka ali dnevnega reda. ̂ e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom,
odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
ve~ kot 5 minut.

44. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi

pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ̂ e je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odlo~itev ali
stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov.

Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsednik dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo kon~a.

45. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

46. ~len
Predsednik sveta kon~a sejo, ko so obravnavane vse

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

47. ~len
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti, dokler mu predsednik ne da besede (va-
rianta: govornik sme govoriti za govorni{kim odrom).

Predsednik skrbi, da govornika nih~e ne moti med go-
vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo
le predsednik.

48. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin
– odvzem besede
– odstranitev s seje ali z dela seje.

49. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega govorniku v besedo, ali ~e na kak drug
na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opominjan, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji,
tako da onemogo~a delo sveta.
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50. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

51. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo-
~a nemoten potek seje.

^e je red hudo kr{en, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

52. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na

seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

53. ~len
Svet veljavno odlo~a (je sklep~en), ~e je na seji navzo~a

ve~ina vseh ~lanov sveta.
Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska

ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetni-
kov v sejni sobi (dvorani).

54. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

55. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev (odlo~a) s tajnim glasovanjem,

~e tako sklene pred odlo~anjem o posamezni zadevi oziroma
vpra{anju.

56. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi

in objavi izid glasovanja.

57. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

samezen svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odlo~itve,
“proti” sprejemu predlagane odlo~itve, ali pa glasuje “vzdr-
`an”.

58. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika ali 1/4 ~lanov sveta.

^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i
sveta kli~e po seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo
“za”, “proti” ali “vzdr`an”.

59. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se nati-

sne toliko glasovnic, kot je ~lanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z ‘igom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a, in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da ob-
kro`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

60. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svet-

nikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno-tehni~na opravila opravlja sekretar sveta, v
njegovi odsotnosti pa tajnik ob~ine.

Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsednika,
glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V sezna-
mu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so dvignili
glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico.

61. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsednik in izvoljena svet-

nika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v
poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, katerih kandidat je izvoljen. O ugotovitvi rezultatov
glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpi{ejo vsi, ki so
vodili glasovanje.

Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

62. ~len
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-

nov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno.

Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo-
~ih ~lanov izrekla “za” njen sprejem.

63. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na

predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja ali na predlog predsednika.

5. Zapisnik seje sveta

64. ~len
O delu na seji sveta se vodijo tudi dobesedni zapisi

(magnetogram ali stenogram seje), ki se hranijo skupaj z
zapisnikom in drugim gradivom.

Ti zapisi se na zahtevo izro~ijo svetnikom, ‘upanu ali
drugim predlagateljem.

Vsak govornik ima pred objavo pravico pregledati zapi-
se iz prej{njega odstavka in pravico do redakcijskih poprav-
kov svojega govora na seji ob~inskega sveta. Popravki ne
smejo spremeniti smisla in bistva njegovega izvajanja. V
dvomu odlo~i o dopustnosti popravka predsednik ob~inskega
sveta. Pregled zapisov govornik potrdi z podpisom.

65. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
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seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi sekretar sveta,
v njegovi odsotnosti pa tajnik ob~ine.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, oziroma
tisti svetnik, ki je sejo vodil in sekretar sveta (tajnik ob~ine).

66. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hranijo
v arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan (varianta: tajnik ob~ine), v skladu s predpi-
si, ki urejajo pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko gra-
divo.

67. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in

gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

6. Predsednik sveta

68. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno, delo sveta
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med

posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in

naloge, ki mu jih dolo~i svet.

69. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega podro~ja.

70. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika
najstarej{i svetnik.

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet

71. ~len
Ob~inski svet za opravljanje strokovnih in administra-

tivnih opravil pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta,
njegovih komisij in odborov, izmed delavcev ob~inske upra-
ve imenuje sekretarja ob~inskega sveta.

Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi, vode-
nju in pripravi zapisnika sej sveta ter njegovih delovnih teles.
Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku sveta in
svetu.

Sekretar opravlja funkcijo profesionalno in sklene de-
lovno razmerje v ob~inski upravi. V njegovi odsotnosti ga
nadome{~a tajnik ob~ine.

Sekretarju preneha funkcija s konstituiranjem novega
sveta.

8. Delovna telesa sveta

72. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z

dolo~ili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna
in ob~asna delovna telesa.

Delovna telesa ob~inskega sveta so odbori, komisije in
sveti.

73. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pri-
pravo strokovnih podlag, za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.

74. ~len
Pristojnosti, delovno podro~je in na~in imenovanja ko-

misij, odborov in svetov se dolo~i z odlokom ob~inskega
sveta.

75. ~len
Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega telesa

na lastno pobudo, na zahtevo ob~inskega sveta ali ‘upana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano

~lanom delovnega telesa najmanj 5 dni pred sejo delovnega
telesa.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.

VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

76. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.

77. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a: temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov ob~inskega sveta.
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78. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

79. ~len
S prora~unom ob~ine se dolo~a razporeditev vseh pri-

hodkov in izdatkov za posamezne namene financiranja javne
porabe v ob~ini in upravljanje s prihodki in odhodki ter
ob~inskim premo‘enjem in dolgovi.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e je zanj glasovala ve~ina
~lanov ob~inskega sveta.

80. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v

skladu z zakonom dolo~ajo pogoji rabe prostora in dolo~ajo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financi-
rajo iz ob~inskega prora~una.

81. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

82. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

83. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

84. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

85. ~len
S sklepom ob~inski svet imenuje ~lane odborov oziro-

ma komisij.
S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih

in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu ob~ine.

2. Postopek za sprejem odloka

86. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-

pan, delovno telo sveta ali najmanj 5 % volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

87. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

88. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

89. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta in

‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka.

90. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh

obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter te-
meljnih re{itvah predloga odloka kot tudi o finan~nih in
drugih posledicah sprejetja odloka.

91. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah (~lenih) predloga odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih predloga odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih

predloga odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka

v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme

92. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga odloka nada-

ljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek

kon~an.

93. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka razpravlja svet po

vrstnem redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu
odloka.

Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga
odloka, ~lani sveta o njem glasujejo. Na koncu svet glasuje
{e o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.

94. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj
z amandmaji.

Amandma mora biti predsedniku ob~inskega sveta po-
sredovan v tak{nem roku, da ga bo ta lahko predlo‘il ~lanom
ob~inskega sveta najmanj dva dni pred dnem, dolo~enim za
sejo ob~inskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odlo-
ka, h kateremu je predlagan amandma.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Na sami seji lahko predlaga amandma vsak ~lan sveta in
‘upan.

Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki in mora
biti obrazlo‘en. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na
seji tudi ustno obrazlo‘i.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakemu amandmaju.
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Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

95. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmaju.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugo-
tovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti glasu-
je na podlagi celovitega besedila predloga odloka z vnesenimi
in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pripravi statutar-
nopravna komisija ali drug organ, ki ga dolo~i svet.

^e statutarno pravna komisija ali drug organ ugotovi, da
so v odloku o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka,
lahko predlaga amandmaje za uskladitev. ^e ni mogo~e pri-
praviti celovitega besedila na isti seji, glasuje svet o spreje-
mu odloka na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

96. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, ali ~e na
osnutek (prvo branje) ni pripomb, lahko svet sprejme odlok
po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

Po hitrem postopku ni mo‘no sprejemati odlokov o
prora~unu in zaklju~nem ra~unu prora~una ter prostorskih in
drugih planov razvoja ob~ine.

97. ~len
O predlogu naj se odlok sprejme po hitrem postopku

odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

98. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

99. ~len
O drugih aktih odlo~a svet praviloma na isti seji. Na tej

seji se opravi hkrati splo{na razprava, razprava in glasovanje
po delih akta ter razprava in glasovanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

100. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Referendum

101. ~len
Svet lahko o svoji odlo~itvi (odloku ali drugem aktu)

razpi{e referendum.
Svet mora razpisati referendum, ~e tako zahteva naj-

manj 10 % volivcev v ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki

imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta. Odlo~itev je na
referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so
glasovali.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.

Za vlo‘itev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo
referenduma se smiselno uporabljajo dolo~be zakona, ki ure-
jaja zakonodajni referendum.

102. ~len
Svet lahko na svojo pobudo razpi{e posvetovalni refe-

rendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se
ugotovi volja ob~anov. Posvetovalni referendum mora svet
razpisati, ~e to zahteva najmanj 5 % volivcev v ob~ini.

Svet razpi{e posvetovalni referendum, preden kon~no
odlo~i o posameznem vpra{anju. Svet ni vezan na izid posve-
tovalnega referenduma.

Posvetovalni referendum se lahko razpi{e za celotno
obmo~je, ali za del obmo~ja ob~ine.

103. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

uradnem glasilu.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo

vpra{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referen-
duma.

Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje, o katerem se bo
odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.

104. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

105. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i ali se bo izvedlo javno ali

tajno glasovanje.
^e svet odlo~i, da se glasuje tajno se glasovanje izvede

po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

106. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka
pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.
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^e se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i
beseda “ZA” ali “PROTI”.

107. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali, ~e s statutom ni dolo~ena druga~na
ve~ina.

108. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
ve~ine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. ^e pri prvem glasovanju ve~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

109. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~i-
ne, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Imenovanje predsednika in podpredsednika sveta

110. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsednika sveta pred-

laga komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Kandidata lahko predlaga tudi 1/4 svetnikov.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina
vseh ~lanov sveta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

111. ~len
Delovna telesa sveta voli svet na podlagi liste kandidatov.
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.

4. Imenovanje pod‘upana

112. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet pod‘upana.
O tem ali se imenovanje pod‘upana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanje, odlo~i svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino gla-
sov vseh (varianta: prisotnih) ~lanov sveta.

5. Imenovanje tajnika

113. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov navzo-
~ih svetnikov.

6. Postopek za razre{itev

114. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje

po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenovanje.
Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-

ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri-
stojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

115. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine lahko svet sklene, da je dol‘an oprav-
ljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika, vendar ne dalj
kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.

VIII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

116. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

117. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in

zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

118. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posa-
mezne zadeve.
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@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.

119. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju skle-
pov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

120. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov

sveta.

121. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

122. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven

ali nezakonit, zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi nasled-
nji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. Pred-
sednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘anem
splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.

^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

123. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sred-
stvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

IX. JAVNOST DELA

124. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o spreje-
tih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sred-
stev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut in ta poslovnik.

125. ~len
Javnost se s sej organov ob~ine izklju~i v primeru,

kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom,
ali ~e tako sklene svet.

126. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in

ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila. Ob~ina lahko
izdaja svoje glasilo v katerem se objavljajo tudi sporo~ila in
poro~ila o delu ter povzetki iz gradiv in odlo~itev ob~inskega
sveta in drugih organov ob~ine.

127. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu ob~inskih organov.

128. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in

v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

129. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

130. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

131. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ̂ e se pred-
sednik glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in nalo‘i
statutarnopravni komisiji, da pripravi razlago posamezne po-
slovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarnoprav-
na komisija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarnopravna komisija, odlo~i svet.

XI. KON^NI DOLO^BI

132. ~len
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati za~a-

sni poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Zre~e, {t. 008-3/94-1.

133. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-4 /95
Zre~e, dne 14. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Zre~e
Gorazd Koro{ec, dipl. ek. l. r.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2911.

Na podlagi 19. ~lena zakona o ukrepih v ‘ivinoreji
(Uradni list SRS, {t. 17/78 in 29/86) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o prepovedi

klanja telet in mlade govedi

1. ~len
V 1. ~lenu uredbe o prepovedi klanja telet in mlade

govedi (Uradni list RS, {t. 20/95) se besedilo prvega odstav-
ka nadomesti z naslednjim besedilom:

“Zaradi zagotovitve obstoja in napredka govedoreje je
prepovedano dajanje v zakol in klanje telet ter govedi (v
nadaljnjem besedilu: ̀ ivali) vseh kategorij in pasem razen:

– telet ~rnobele pasme obeh spolov in teli~k kombinira-
nih pasem, ki se v okviru programa pitanja telet na vi{jo te‘o
pitajo izklju~no za zakol,

– uvo‘enih telet, ki gredo neposredno iz uvoza na klanje
ali pa se pitajo do te‘e najmanj 135 kilogramov ‘ive te‘e;

– telet, vzrejenih v okviru raziskovalnih projektov, odo-
brenih v skladu s predpisi o raziskovalni dejavnosti in

– mlade govedi nad 300 kilogramov ‘ive te‘e.”

2. ~len
V 3. ~lenu se za drugim odstavkom doda nov tretji

odstavek, ki se glasi:
“Potrdilo selekcijske slu`be iz prvega odstavka prej{-

njega ~lena mora vsebovati naslednje podatke: navedbo, da
gre za potrdilo iz prve alinee drugega odstavka 3. ~lena te
uredbe, kraj in datum izdaje potrdila; ime, priimek ter naslov
rejca `ivali; {tevilko, starost, oceno te`e in vzrok izlo~itve
`ivali; podpis odgovorne osebe selekcijske slu`be in pe~at
kmetijskega zavoda, v katerem je zaposlena odgovorna oseba
selekcijske slu`be, ki je potrdilo izdala.”

Sedanji tretji odstavek postane ~etrti odstavek.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 320-07/95-2/2-8
Ljubljana, dne 26. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

2912.

Na podlagi 132. ~lena zakona o zakonski zvezi in dru-
‘inskih razmerjih (Uradni list SRS, {t. 14/89) je Vlada Re-
publike Slovenije na 166. seji dne 26. oktobra 1995 sprejela

S K L E P
o uskladitvi pre‘ivnin

1
Pre‘ivnine, dolo~ene s sodno odlo~bo in pre‘ivnine,

dolo~ene z dogovorom iz 130. ~lena zakona o zakonski zvezi

in dru‘inskih razmerjih (Uradni list SRS, {t. 14/89) (v nadalj-
njem besedilu: pre‘ivnine), dolo~ene ali dogovorjene, ki so
‘e bile valorizirane s 1. 2. 1995 ter pre‘ivnine, dolo~ene ali
dogovorjene v mesecu decembru 1994, se s 1. novembrom
1995 povi{ajo za 6,4%.

2
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu januarju

1995, se s 1. novembrom 1995 povi{ajo za 5,2%.

3
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu februar-

ju 1995, se s 1. novembrom 1995 povi{ajo za 3,1%.

4
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu marcu

1995, se s 1. novembrom 1995 povi{ajo za 1,9%.

5
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu aprilu

1995, se s 1. novembrom 1995 povi{ajo za 1,5%.

6
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu maju

1995, se s 1. novembrom 1995 povi{ajo za 1,7%.

7
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu juniju

1995, se s 1. novembrom 1995 povi{ajo za 0,6%.

8
Pre‘ivnine, dolo~ene ali dogovorjene v mesecu juliju

1995, se s 1. novembrom 1995 povi{ajo za 0,1%.

9
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 554-02/93-1/7-8
Ljubljana, dne 26. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

2913.

Na podlagi 10. ~lena zakona o dru‘benem varstvu du-
{evno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, {t. 41/83)
in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 166. seji dne
26. oktobra 1995 sprejela

S K L E P
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in dolo~itvi

dodatka za tujo nego in pomo~

I
Nadomestilo za invalidnost zna{a od 1. 4. 1995 dalje

21.031,10 SIT.
Dodatek za tujo nego in pomo~ zna{a od 1. 4. 1995

dalje:
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo~ pri opravlja-

nju vseh osnovnih ‘ivljenjskih potreb 12.017,80 SIT,
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� za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo~ pri opravlja-
nju ve~ine osnovnih �ivljenjskih potreb 6.008,90 SIT.

II
Razlika med �e izpla~animi zneski za nadomestila za

invalidnost ter dodatkov za tujo nego in pomo~ od 1. 4. 1995
dalje in zneski iz 1. to~ke tega sklepa bo upravi~encem
izpla~ana v enkratnem znesku v mesecu novembru 1995.

III
Z dnem, ko za~ne veljati ta sklep, prenehata veljati

sklepa o valorizaciji nadomestila za invalidnost in dolo~itvi
dodatka za tujo nego in pomo~ (Uradni list RS, {t. 19/95) in
ugotovitveni sklep o vi{ini nadomestila za invalidnost in
dodatka za tujo nego in pomo~ (Uradni list RS, {t. 28/95).

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 192-03/93-1/7-8
Ljubljana, dne 26. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

2914.

Na podlagi 10. ~lena zakona o dru�benem varstvu du-
{evno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, {t. 41/83)
in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 166. seji dne
26. oktobra 1995 sprejela

S K L E P
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in dolo~itvi
dodatka za tujo nego in pomo~ od 1. 4. 1994 do 31. 3.

1995 ter izpla~ilu razlik

I
Nadomestilo za invalidnost zna{a od 1. 4. 1994 do 31. 3.

1995 16.389,10 SIT.

II
Dodatek za tujo nego in pomo~ zna{a od 1. 4. 1994 do

31. 3. 1995:
� za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo~ pri opravlja-

nju vseh osnovnih �ivljenjskih potreb 9.365,20 SIT,
� za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo~ pri opravlja-

nju ve~ine osnovnih �ivljenjskih potreb 4.682,60 SIT.

III
Razlika med �e izpla~animi zneski nadomestila za inva-

lidnost ter dodatkov za tujo nego in pomo~ v obdobju od 1. 4.
1994 do 31. 3. 1995 in zneski v I. in II. to~ki tega sklepa, bo
upravi~encem izpla~ana v enkratnem znesku v mesecu no-
vembru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 192-03/93-1/8-8
Ljubljana, dne 26. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

2915.

Na podlagi 4. ~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) je Vlada Republike Slovenije na
166. seji dne 26. 10. 1995 sprejela

S K L E P
o spremembi soglasja k ceni uteko~injenega naftnega

plina v jeklenkah

1. ~len
V 1. ~lenu sklepa o soglasju k ceni uteko~injenega

naftnega plina v jeklenkah (Uradni list RS, {t. 54/95) se
besedilo �najve~ 69,80 SIT za kilogram� spremeni tako, da
se glasi:

�najve~ 81,20 SIT za kilogram�.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 380-05/93-3/32-8
Ljubljana, dne 26. oktobra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

VSEBINA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
2864. Uredba o preferen~nih carinskih stopnjah

za uvoz dolo~enih proizvodov iz dr�av v
razvoju 4861

2865. Uredba o varstvu pred po�arom v narav-
nem okolju 4861

2866. Uredba o merilih, pogojih in postopku za
dodeljevanje sredstev za pospe{evanje raz-
voja in ustanavljanje enot malega gospo-
darstva 4863

2911. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o prepovedi klanja telet in mlade govedi 4913

2912. Sklep o uskladitvi pre�ivnin 4913
2913. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalid-

nost in dolo~itvi dodatka za tujo nego in
pomo~ 4913

2914. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalid-
nost in dolo~itvi dodatka za tujo nego in
pomo~ od 1. 4. 1994 do 31. 3. 1995 ter izpla-
~ilu razlik 4914

2915. Sklep o spremembi soglasja k ceni uteko~i-
njenega naftnega plina v jeklenkah 4914

Stran
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REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

2867. Pravilnik o postopku in merilih za sofinan-
ciranje programov dejavnosti organizacij
informacijske infrastrukture 4864

2868. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbira-
nja predlogov za sofinanciranje nakupa in-
formacijske in komunikacijske opreme 4866

2869. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje nakupa tuje znanstvene lite-
rature in baz podatkov 4867

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE

2870. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta
1995 4868

2871. Sklep o najni�ji pokojninski osnovi in naj-
ni�ji pokojnini za polno pokojninsko dobo 4869

2872. Sklep o najvi{ji pokojninski osnovi 4869
2873. Sklep o zneskih dodatka za pomo~ in po-

stre�bo 4870
2874. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okva-

ro 4870
2875. Sklep o uskladitvi pre�ivnin po zakonu o

pre�ivninskem varstvu kmetov 4871
2876. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 4871

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
2877. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in do-

polnitev zazidalnega na~rta Zasip S-D-12-A
(Bled) 4871

2878. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti
Ob~ine Brezovica 4872

2879. Odlok o prora~unu Ob~ine Diva~a za leto
1995 4872

2880. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
Ob~inske uprave ob~ine Diva~a 4873

2881. Odlok o ob~inskem prazniku (Kranj) 4875
2882. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o dolo~itvi pomo�nih objektov za potre-
be ob~anov in njihovih dru�in (Kr{ko) 4876

2883. Sklep o dolo~itvi javne infrastrukture na
podro~ju kulture (Kr{ko) 4876

2884. Sklep o brezpla~nem prenosu lastninske
pravice na nepremi~ninah dru�bene lastni-
ne � Gasilski dom Leskovec (Kr{ko) 4877

2885. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditve-
nega na~rta za naselje Stari trg (Lo{ka doli-
na) 4877

2886. Odlok o sestavi in na~inu volitev organov
krajevnih skupnosti v Ob~ini Maj{perk 4877

2887. Odlok o dejavnostih in pogojih za opravlja-
nje gospodarskih javnih slu�b s koncesijo
(Maj{perk) 4878

2888. Odlok o gospodarskih javnih slu�bah na ob-
mo~ju Ob~ine Maj{perk 4879

2889. Odlok o krajevnih skupnostih (Maj{perk) 4881
2890. Sklep o imenovanju volilne komisije Ob~ine

Maj{perk 4882
2891. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skup-

nosti na obmo~ju Ob~ine Maj{perk 4882
2892. Sklep o imenovanju predstavnikov ustano-

vitelja v svetu Osnovne {ole Maj{perk 4883
2893. Odlok o prora~unu Ob~ine Medvode za leto

1995 4883
2894. Ugotovitev, da je mandat ~lana Ob~inskega

sveta ob~ine Metlika pre{el na naslednjega
kandidata 4885

2895. Spremembe in dopolnitve odloka o sestavi
in {tevilu ~lanov organov krajevnih skup-
nosti in va{kih skupnosti v Ob~ini Morav-
ske Toplice 4885

2896. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo sa-
moprispevka za obmo~je Krajevne skupno-
sti Bodonci (Murska Sobota) 4885

2897. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo sa-
moprispevka za obmo~je Krajevne skupno-
sti Zenkovci (Murska Sobota) 4886

2898. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo sa-
moprispevka za obmo~je Krajevne skupno-
sti Brezovci (Murska Sobota) 4887

2899. Odlok o lokacijskem na~rtu za severno ob-
voznico Novega mesta 4888

2900. Odlok o dolo~itvi javne infrastrukture na
podro~ju kulture v Mestni ob~ini Novo me-
sto 4891

2901. Odlok o uvedbi uli~nega sistema v naselju
Pod~etrtek 4892

2902. Odlok o spremembi obmo~ij naselij Sodna
vas in Pod~etrtek 4893

2903. Ugotovitev, da je pravica do prevzema man-
data ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Postoj-
na pre{la na naslednjega kandidata 4894

2904. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditveno obmo~je naselja Bezina (Sloven-
ske Konjice) 4894

2905. Sklep o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi
(Slovenske Konjice) 4899

2906. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo sa-
moprispevka ([kofja Loka) 4900

2907. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kme-
tijskih zemlji{~ na agromelioracijskem kom-
pleksu @ubina - I. del Medvedjek�Veliki
Gaber�Mali Gaber�Cesta (Trebnje) 4900

2908. Pravilnik o dodeljevanju subvencij za pos-
pe{evanje razvoja podjetni{tva in kmetij-
stva (Trebnje) 4901

2909. Vrednost to~ke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemlji{~ na obmo~ju Ob-
~ine Vrhnika 4902

2910. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Zre~e 4903
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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)

DAV^NI PREDPISI

[esta spremenjena in dopolnjena izdaja Predpisov o dohodnini, davkih ob~anov
in drugih davkih ter prispevkih je najobse‘nej{a izdaja, ki jo je zalo‘ba Uradni
list doslej pripravila na tem podro~ju. Uvodoma je objavljeno pre~i{~eno besedilo
Zakona o dohodnini, ki je bil zadnji~ spremenjen in dopolnjen februarja 1995. Pri
posameznih ~lenih je posebej navedeno, da spremembe in dopolnitve veljajo od 5.
februarja 1995 dalje. Za zakonom so objavljeni podzakonski predpisi: od koli~nika
za dolo~itev osnove za davek od osebnih prejemkov od pokojnin, odredbe o dostavi
podatkov za odmero dohodnine do odredbe o poslovnih knjigah in drugih dav~nih
evidencah itd. Predpise o dohodnini zaklju~uje ugotovitev Ustavnega sodi{~a Re-
publike Slovenije o upo{tevanju dejanskih stro{kov kot odbitne postavke, ki je
objavljena na koncu knjige.

V drugem poglavju so zbrani predpisi o posebnem davku, in sicer na dolo~ene
prejemke in na izpla~ane osebne dohodke. Tretje poglavje je namenjeno predpisom
o davku od dobi~ka, v ~etrtem pa so zbrani predpisi o prispevkih: za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in zakon o dru‘inskih pre-
jemkih.

Davki ob~anov in podzakonski predpisi o teh dav~nih obveznostih so zbrani v
petem poglavju, v {estem so objavljeni vsi predpisi o katastrskem dohodku, v
sedmem pa zakoni o poravnavi odlo‘enih davkov in prispevkov. Nov zakon o
dav~ni slu‘bi je v parlamentarni proceduri, veljavni pa je omenjen v osmem
poglavju. Zadnje poglavje med drugim vsebuje seznam ob~in z operativnimi {te-
vilkami pristojnih enot Agencije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje.

Cena 2.940 SIT (10292)

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.


