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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o dru‘inskih prejemkih (ZDPre-B)

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o dru‘inskih prejemkih (ZDPre-B), ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 12. decembra 1995.

[t. 012-01/95-114
Ljubljana, dne 20. decembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

DRU@INSKIH PREJEMKIH (ZDPre-B)

1. ~len
V zakonu o dru‘inskih prejemkih (Uradni list RS, {t.

65/93 in 71/94) se 2. ~len spremeni tako, da se glasi:
“Dru`inski prejemki po tem zakonu so:
– denarno nadomestilo za ~as porodni{kega dopusta;
– star{evski dodatek;
– pomo~ za opremo novorojenca;
– otro{ki dodatek;
– dodatek za nego otroka.”

2. ~len
Za tretjim odstavkom 8. ~lena se doda nov ~etrti odsta-

vek, ki se glasi:
“^e bi bil negativni pora~un denarnega nadomestila, ki

bi moral biti vpla~an v prora~un po zaklju~ku porodni{kega
dopusta, ni`ji od 1.000 tolarjev, se pora~un ne opravi.”

V ~etrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi
“zajam~ene pla~e” ~rtata in doda besedilo “najni`jega izpla-
~ila mese~ne pla~e in ne vi{je od najvi{je pla~e, dolo~ene v
predpisih o politiki pla~.”

3. ~len
V 13. ~lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zapo-

slovanje invalidov, ki so zavezanci za pla~ilo prispevka za
porodni{ko varstvo in osebam, ki so pri njih v delovnem
razmerju, se prispevek za porodni{ko varstvo obra~una in
odvede na poseben ra~un in kot odstopljena sredstva uporab-
ljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma organizacij v
skladu z zakonom.”

4. ~len
V prvem odstavku 17. ~lena se za besedami “drugega

nadomestila pla~e” doda besedi “ali pokojnine”.

5. ~len
V prvem odstavku 32. ~lena se ~rta beseda “stalnim”.
V drugem odstavku se besede “zavezanci po predpisih o

dohodnini” nadomestijo z besedami “zaposlen kot delojema-
lec v Republiki Sloveniji”, beseda “stalnega” pa se ~rta.

6. ~len
Prva alinea 34. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“– za otroka, ki je zaradi vzgoje, {olanja ali usposablja-

nja v zavodu, v katerem ima prete`no brezpla~no oskrbo v
~asu, ko je v zavodu;”.

7. ~len
36. ~len se ~rta.

8. ~len
Drugi odstavek 37. ~lena se ~rta.

9. ~len
Drugi odstavek 39. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“^e otrok v Republiki Sloveniji nima stalnega prebiva-

li{~a, upravi~enec uveljavlja pravico do otro{kega dodatka
pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na
otrokovo za~asno prebivali{~e.”

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“^e otrok v Republiki Sloveniji nima ne stalnega ne

za~asnega prebivali{~a, upravi~enec uveljavlja pravico do
otro{kega dodatka pri centru za socialno delo, ki je krajevno
pristojen glede na sede` njegovega delodajalca.”

10. ~len
Za 43. ~lenom se doda novo poglavje z naslovom “DO-

DATEK ZA NEGO OTROKA” in 43.a, 43.b, 43.c, 43.d,
43.e, 43.f in 43.g ~leni, ki se glasijo:

“DODATEK ZA NEGO OTROKA

43.a ~len
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za nego, ki

se izpla~uje enemu od star{ev hudo bolnega otroka ali otroka
s telesno prizadetostjo in je namenjen kritju pove~anih stro{-
kov, ki jih ima dru‘ina zaradi nege in varstva hudo bolnega
otroka ali otroka z motnjami v telesnem ali du{evnem razvoju.

43.b ~len
Upravi~enec do dodatka za nego otroka je hudo bolan

otrok oziroma otrok s telesno ali du{evno prizadetostjo, ki je
dr‘avljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji
stalno prebivali{~e.

Za hudo bolnega otroka oziroma otroka z motnjami v
telesnem in du{evnem razvoju po tem zakonu se {teje otrok
na podlagi mnenja izvedenske komisije, ki jo imenuje mini-
ster, pristojen za dru‘ino in socialno varstvo.

43.c ~len
Komisija iz prej{njega ~lena izda mnenje o bolezni

oziroma motnji v telesnem in du{evnem razvoju na podlagi
pravilnika, ki ga izda minister, pristojen za dru‘ino in social-
no varstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.
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43.d ~len
Pravico do dodatka za nego otroka ima otrok iz prej{-

njega ~lena za obdobje, ki ga predlaga izvedenska komisija,
oziroma najdalj do 18. leta starosti.

43.e ~len
Vi{ina dodatka za nego otroka zna{a 30% zajam~ene

pla~e.
^e je otrok v dnevnem institucionalnem varstvu, v kate-

rem ima brezpla~no oskrbo, zna{a vi{ina dodatka za nego
otroka 20% zajam~ene pla~e.

Dodatek za nego otroka ne pripada otroku, ki je zaradi
zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali {olanja v zavodu, v
katerem ima brezpla~no oskrbo, v ~asu, ko je v zavodu.

43.f ~len
Glede uveljavljanja in izpla~evanja dodatka za nego

otroka se smiselno uporabljajo dolo~ila tega zakona o uve-
ljavljanju in izpla~evanju otro{kega dodatka.

43.g ~len
Dodatek za nego otroka se uveljavi s 1. 5. 1996.”

11. ~len
V 44. ~lenu se beseda “in” ~rta, za besedo “dodatka” pa

dodajo besede “in dodatka za nego otroka”.

12. ~len
V 46. ~lenu se za besedami “prenehanje pravice do teh

prejemkov” dodajo besede “ali spremembo njihove vi{ine”.

13. ~len
V drugem odstavku 48. ~lena se za sedmo alineo doda

nova osma alinea, ki se glasi:
“– podatke o dohodkih in prejemkih.”

14. ~len
V 49. ~lenu se besede “Republi{ka uprava za javne

prihodke” nadomestijo z besedami “Agencija za pla~ilni pro-
met, nadziranje in informiranje in pristojni dav~ni organ”.

15. ~len
57. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na dolo~be 35. ~lena tega zakona se do 30. 4.

1999 otro{ki dodatek dodeli kot dru`bena pomo~ otrokom
glede na povpre~ni mese~ni dohodek dru`ine na dru`inskega
~lana v koledarskem letu pred vlo`itvijo zahtevka in sicer:

1. do 30. 4. 1996 po dosedanjih predpisih;
2. od 1. 5. 1996:

pri dohodku na vi{ina dru‘bene
dru‘inskega ~lana pomo~i otrokom

(v% od povpre~ne pla~e (v% od zajam~ene
vseh zaposlenih v Republiki pla~e)
Sloveniji v preteklem letu)

do 25,0% 22%
od 25,1% do 30,0% 19%
od 30,1% do 40,0% 16%
od 40,1% do 45,0% 13%
od 45,1% do 55,0% 10%
od 55,1% do 110,0% 7%

^e dru‘ina v koledarskem letu pred vlo‘itvijo zahtevka
ni imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki
v teko~em letu bistveno spremenili, se upo{teva le-ta iz teko-
~ega leta na na~in, kot ga dolo~i ministrstvo, pristojno za
dru‘ino.

Center za socialno delo vsako leto s 1. majem po uradni
dol‘nosti preverja upravi~enost do otro{kega dodatka. V ta
namen morajo prejemniki otro{kega dodatka najkasneje do
31. marca posredovati vsa potrebna dokazila.”

16. ~len
Za 57. ~lenom se dodata nova 57.a in 57.b ~len, ki se

glasita:

“57.a ~len
V dohodek dru‘ine po tem zakonu se {tejejo dedi{~ine,

darila in vsi dohodki ter prejemki vseh dru‘inskih ~lanov, ki
so viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdav~-
ljivi, prejeti v obdobju od 1.1. do 31.12. posameznega kole-
darskega leta, in premo‘enje, razen:

– dodatka za pomo~ in postre‘bo;
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejni{ki dru‘ini;
– dohodkov od ob~asnega dela invalidov, ki so vklju~e-

ni v institucionalno varstvo in jih pridobijo zunaj kriterijev
redne zaposlitve.

Enkratni prejemki se v letu, ko so izpla~ani, {tejejo v
dohodek dru‘ine tako, da se za vsak prejemek upo{teva so-
razmerni dele‘.

Pri ugotavljanju dohodka se od dohodka od{tejejo izpla-
~ane pre‘ivnine v vi{ini izvr{ljivega pravnega naslova.

V dohodek dru‘ine po tem zakonu se upo{teva pre‘ivni-
na v vi{ini izvr{ljivega pravnega naslova. Pre‘ivnina se v
dohodek dru‘ine ne upo{teva le v primeru, ko vlagatelj zah-
tevka doka‘e, da je izrabil vse pravne mo‘nosti za njeno
izterjavo.

Dohodek iz kmetijske dejavnosti se v{teva v dohodek
dru‘ine v skladu z metodologijo, ki jo za pridobitev pravice
do socialnovarstvenih dajatev in denarne pomo~i predpi{e
minister, pristojen za socialno varstvo. ^e od dohodka iz
kmetijske dejavnosti, ki ga skupaj ustvarjajo, na kmetiji ‘ivi-
ta dve ali ve~ dru‘in, se v dohodek posamezne dru‘ine v{teva
sorazmeren del dohodka iz kmetijske dejavnosti.

Kot dohodek iz dejavnosti se v{teva v dohodek dru‘ine
po tem zakonu dobi~ek, izkazan v dav~ni napovedi, pri ~e-
mer se ne upo{tevajo olaj{ave, ki jih zavezanci lahko uve-
ljavljajo po predpisih o dohodnini in osnova, od katere se
obra~unavajo prispevki za socialno varnost.

Premo‘enje se v{teva v dohodek dru‘ine na na~in, dolo-
~en s posebnim zakonom.

57.b ~len
Glede ugotavljanja statusa dru‘inskih ~lanov po tem

zakonu se smiselno uporabljajo predpisi s podro~ja socialne-
ga varstva.”

17. ~len
58. ~len se ~rta.

18. ~len
7. ~len tega zakona za~ne veljati 1. 5. 1996.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 541-01/91-1/13
Ljubljana, dne 12. decembra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

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

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

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

Za mesec januar 1996 zna{ajo:

1. nagrade ob delovnih jubilejih:

– za 10 let delovne dobe 34.064 SIT;

– za 20 let delovne dobe 51.096 SIT;

– za 30 let delovne dobe 68.128 SIT;

2. regres za prehrano med delom 10.605 SIT;

3. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveni-
ji, ki traja:

– 6 do 8 ur 1.845 SIT;

– 8 do 12 ur 2.651 SIT;

– nad 12 ur 5.302 SIT;

4. povra~ilo stro{kov preno~evanja:

– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe
kategorije do 4.634 SIT;

– brez ra~una 1.591 SIT;

5. kilometrina (30% cene bencina) 23 SIT;

6. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni
mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 11,50 SIT;

7. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:

– povra~ilo stro{kov stanovanja 19.090 SIT;

– povra~ilo stro{kov prehrane 23.332 SIT;

8. solidarnostna pomo~ v primeru smrti poslanca oziro-
ma delavca slu‘b Dr‘avnega zbora ali o‘jega dru‘inskega
~lana, te‘je invalidnosti, dalj{e bolezni ter elementarne ne-
sre~e ali po‘ara 68.128 SIT;

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

– u~encem 7.035 SIT;

– {tudentom 14.405 SIT.

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

Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve
Tone Anderli~ l. r.

3379.

Na podlagi {este alinee prvega odstavka 107. ~lena usta-
ve Republike Slovenije in 1. in 4. ~lena zakona o pomilostitvi
Republike Slovenije izdaja predsednik Republike Slovenije

O D L O K
o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev po uradni

dol‘nosti – ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije,
26. decembru 1995

1. ~len
Izvr{itev kazni zapora se odpusti:
Antonu Gri‘onu, roj. 3. 8. 1947 v Krkav~ah, se odpusti

nadaljnje izvr{evanje kazni 7 mesecev zapora.

2. ~len
Izre~ena kazen zapora se zni‘a:
Ranku Ani~i~u, roj. 18. 1. 1965 v kraju Vijenac – ^rna

gora, se kazen 7 let zapora zni‘a za 6 mesecev;
Zdenku Barbi, roj. 24. 5. 1961 v Novem mestu, se kazen

6 let zapora zni‘a za 6 mesecev;
Bojanu Vidermanu, roj. 23. 7. 1973 v Celju, se kazen 5

let zapora zni‘a za 6 mesecev;
Ediju Boninu, roj. 29. 10. 1970 v Kopru, se kazen 2 let

in 1 meseca zapora zni‘a za 3 mesece;
Dragu Borkovi~u, roj. 2. 6. 1963 v Slovenj Gradcu, se

kazen 2 let in 2 mesecev zapora zni‘a za 3 mesece;
Sonji Brajdi~, roj. 10. 3. 1970 v Pre~ni, se enotna kazen

11 mesecev zapora zni‘a za 1 mesec;
Zdenki Breg, roj. 21. 11. 1957 v Mariboru, se kazen 4

let zapora zni‘a za 3 mesece;
Edvardu Cvirnu, roj. 24. 1. 1959 na Igu pri Ljubljani, se

kazen 13 let in 1 mesec zapora zni‘a za 6 mesecev;
Smiljani Dolenc, roj. 23. 7. 1964 v Ljubljani, se kazen 4

let zapora zni‘a za 3 mesece;
Sre~ku Ger{aku, roj. 31. 8. 1968 v Celju, se kazen 6 let

in 6 mesecev zapora zni‘a za 6 mesecev;
Marjanu Gobcu, roj. 5. 7. 1955 v Celju, se kazen 2 let in

6 mesecev zapora zni‘a za 3 mesece;
Zlati Gorinjac, roj. 12. 3. 1934 v Bosanski Krupi, se

kazen 8 let zapora zni‘a za 1 leto;
Martinu Gracarju, roj. 7. 10. 1959 v Ljubljani, se enotna

kazen 15 let zapora zni‘a za 1 leto;
Mojci Granfol, roj. 13. 11. 1962 v Murski Soboti, se

enotna kazen 1 leta in 10 mesecev zapora zni‘a za 3 mesece;
Milanu Jaku{u, roj. 7. 9. 1951 v Litiji, se kazen 11 let

zapora zni‘a za 1 leto;
Robertu Ko{cu, roj. 3. 2. 1973 v Celju, se enotna kazen

2 let in 6 mesecev zapora zni‘a za 6 mesecev;
Zdenku Kova~i~u, roj. 14. 8. 1957 v Sarajevu, se kazen

3 let in 9 mesecev zapora zni‘a za 3 mesece;
Marjanu Lahu, roj. 18. 10. 1964 na Ptuju, se kazen 10

let zapora zni‘a za 1 leto;
Simoni Lipi~, roj. 4. 7. 1974 v Grazu, se kazen 1 leta

zapora zni‘a za 3 mesece;
Adolfu Radku Lozarju, roj. 17. 4. 1926 v Vrtovinu, se

kazen 6 let zapora zni‘a za 6 mesecev;
Miranu Macuhu, roj. 22. 1. 1966 v Celju, se kazen 3 let

zapora zni‘a za 3 mesece;
Miju Matija{evi~u, roj. 15. 12. 1970 v Dolnji Dubravici,

se enotna kazen 1 leta in 6 mesecev zapora zni‘a za 3 mesece;
Franju Mesari~u, roj. 28. 1. 1952 v ̂ akovcu, se kazen 7

let zapora zni‘a za 6 mesecev;
Salihu Mujagi~u, roj. 5. 3. 1975 v Zbori{tu – Velika

Kladu{a, se kazen 1 leta in 4 mesecev zapora zni‘a za 6
mesecev;
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Milo{u Mu‘deku, roj. 15. 3. 1959 v Glini, se enotna
kazen 8 let in 6 mesecev zapora zni‘a za 6 mesecev;

Branku Rebi~u, roj. 28. 7. 1956 v Apa~ah, se enotna
kazen 10 let in 2 mesecev zapora zni‘a za 6 mesecev;

Alojzu Segeri, roj. 12. 5. 1963 v Topolovcih, se enotna
kazen 4 let zapora zni‘a za 6 mesecev.

[t. 714-02/95-6
Ljubljana, dne 19. decembra 1995.

Predsednik
Milan Ku~an l. r.

3380.

Na podlagi 3. ~lena zakona o izjemnem priznanju in
odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zaslu-
ge (Uradni list RS, {t. 14/90 – pre~i{~eno besedilo) je Vlada
Republike Slovenije na 170. seji dne 23. 11. 1995 sprejela

S K L E P
o izjemnem priznanju in odmeri starostnih pokojnin

osebam, ki imajo posebne zasluge na podro~ju kulture

Za izjemne uspehe, dose‘ene z ustvarjalnim delom na
kulturnem podro~ju oziroma za dose‘ke, ki predstavljajo vr-
hunske stvaritve, Vlada Republike Slovenije od 1. 10. 1995
dalje izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:

Vidi Fakin, v vi{ini 60% zneska najvi{je pokojnine za
polno pokojninsko dobo,

Alenki Gerlovi~, v vi{ini 60% zneska najvi{je pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Sonji Ho~evar, v vi{ini 60% zneska najvi{je pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Gitici Jakopin, v vi{ini 55% zneska najvi{je pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Janezu Knezu, v vi{ini 55% zneska najvi{je pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Maku Sajku, v vi{ini 50% zneska najvi{je pokojnine za
polno pokojninsko dobo,

Igorju Borisu Torkarju Fakinu, v vi{ini 80% zneska
najvi{je pokojnine za polno pokojninsko dobo in

Nadi Zrim{ek Slana, v vi{ini 55% zneska najvi{je po-
kojnine za polno pokojninsko dobo.

[t. 193-02/95
Ljubljana, dne 29. novembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

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

dolo~ena skladno z rastjo vrednosti nem{ke marke po sred-
njem te~aju Banke Slovenije in je 149,12 SIT.

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

dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Uradni list RS, {t. 67/95).

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

3381.

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

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

stanovanja

3382.

Na podlagi dolo~il 23. in 104. ~lena zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, {t.
9/92, 13/93) in 14. ~lena statuta Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije (Uradni list RS, {t. 9/95), je Skup{~ina
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 12. seji dne
17. 11. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki
se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju

1
V obvezno zdravstveno zavarovanje {tejejo poleg stori-

tev, ki so zavarovanim osebam zagotovljene po 1. to~ki prve-
ga odstavka 23. ~lena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: zakon) v
celoti in brez dopla~il, tudi ostale zdravstvene storitve, opre-
deljene v 2. do 6. to~ki prvega odstavka 23. ~lena zakona, in
sicer v odstotku njihove vrednosti, dolo~ene s tem sklepom.

2
Storitve, opredeljene v 2. to~ki prvega odstavka 23.

~lena zakona, ki se nana{ajo na presaditve organov, najzah-
tevnej{e operativne posege ne glede na razlog, storitve zdrav-
ljenja v tujini, na intenzivno terapijo, dializo in druge najzah-
tevnej{e diagnosti~ne, terapevtske in rehabilitacijske storitve
so zavarovanim osebam v obveznem zavarovanju zagotovlje-
ne v vi{ini 95% njihove cene.

Med najzahtevnej{e storitve iz prvega odstavka te to~ke
{tejejo storitve, ki so kot tak{ne opredeljene v sklepu o plani-
ranju, evidentiranju in obra~unavanju zdravstvenih storitev,
ki ga je sprejela Za~asna skup{~ina Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.

3
Storitve iz 3. to~ke prvega odstavka 23. ~lena zakona so

zagotovljene v obveznem zavarovanju v:
– vi{ini 85% njihove vrednosti, ko gre za zdravstvene

storitve s podro~ja specialisti~no-ambulantne in bolni{ni~ne
dejavnosti in storitve s podro~ja zdravili{kega zdravljenja, ki
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pomeni nadaljevanje bolni{ni~nega zdravljenja. Ta odstotni
dele‘ vrednosti storitev se nana{a na storitve zdravljenja
bolezni in na storitve v zvezi z ugotavljanjem in zdravljenjem
zmanj{ane plodnosti in umetno oploditvijo in sterilizacijo ter
umetno prekinitev nose~nosti, ne pa tudi na zdravljenje po{-
kodb izven dela;

– vi{ini 85% vrednosti oskrbnega dne pri bolni{ni~nem
zdravljenju in zdravili{kem zdravljenju, ki predstavlja nada-
ljevanje bolni{ni~nega zdravljenja v primerih, ko je nemedi-
cinski del bolni{ko-oskrbnega dne v bolni{nici opredeljena
kot posebna storitev. To ne velja za storitve, opravljene pri
zdravljenju po{kodb izven dela;

– vi{ini 85% vrednosti storitev osnovne zdravstvene de-
javnosti, ki niso zajete v 1. to~ki prvega odstavka 23. ~lena
zakona in storitev s podro~ja zdravljenja zob in ustne votline;

– v vi{ini 85% vrednosti ortopedskih, ortotskih, slu{nih
in drugih tehni~nih pripomo~kov razen za primere iz 1. to~ke
prvega odstavka 23. ~lena zakona in za po{kodbe izven dela.

4

Storitve iz 4. to~ke prvega odstavka 23. ~lena zakona so
zavarovanim osebam zagotovljene v vi{ini 75% njihove cene
storitev. Ta odstotek velja za storitve specialisti~ne, ambu-
lantne in bolni{ni~ne dejavnosti kot tudi za zdravili{ke
zdravstvene storitve pri nadaljevanem bolni{ni~nem zdrav-
ljenju, za nemedicinski del bolni{ko-oskrbnega dne pri nada-
ljevanem bolni{ni~nem zdravljenju v naravnih zdravili{~ih
ter za ortopedske, ortotske, slu{ne in druge pripomo~ke, po-
trebne pri zdravljenju in rehabilitaciji po{kodb izven dela.

5

Zdravila, predpisana na recept, ki so na pozitivni listi so
zavarovanim osebam zagotovljene z obveznim zavarovanjem
v vi{ini 75% njihove vrednosti, razen za zdravljenje oseb in
stanj, opredeljenih v 1. to~ki prvega odstavka 23. ~lena zako-
na.

6

Zdravstvene storitve zdravili{kega zdravljenja in neme-
dicinska oskrba (hotelski del bolni{ko-oskrbnega dne) pri
zdravili{kem zdravljenju, ki ne predstavlja nadaljevanja bol-
ni{ni~nega zdravljenja, so z obveznim zavarovanjem zago-
tovljene v vi{ini 40% njihove vrednosti, prevozi z re{evalnim
vozilom, ki niso nujni (5. to~ka prvega odstavka 23. ~lena
zakona), pa so z obveznim zavarovanjem zagotovljeni v vi{i-
ni 30% njihove vrednosti.

7

Storitve iz 6. to~ke prvega odstavka 23. ~lena zakona, ki
se nana{ajo na zobnoproteti~no zdravljenje odraslih so zago-
tovljene v vi{ini 25% njihove vrednosti. Obvezno zdravstve-
no zavarovanje zagotavlja zavarovanim osebam zdravila,
predpisana na recepte iz vmesne liste in o~esne pripomo~ke
za odrasle prav tako v vi{ini 25% njihove vrednosti.

8

Pri uporabi navedenega sklepa upo{tevajo zavarovane
osebe in izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene
pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
tudi njegove druge splo{ne akte, ki podrobneje urejajo izva-
janje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Slo-
veniji.

9
Ta sklep velja od 21. 12. 1995, ko je dala k njemu

soglasje Vlada Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1996 dalje.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 007-2/12-4-94/II
Ljubljana, dne 17. novembra 1995.

Predsednik Skup{~ine
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Erih [erbec l. r.

3383.

Na podlagi 14. ~lena statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, {t. 9/95) je Skup{~ina
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 12. seji dne
17. 11. 1995 ter na 13. koresponden~ni seji dne 19. 12. 1995
sprejela

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. ~len
V 65. ~lenu pravil obveznega zdravstvenega zavarova-

nja (Uradni list RS, {t. 79/94 – v nadaljnjem besedilu: pravi-
la) se doda nov ~etrti odstavek, ki se glasi:

“(4) Zavod lahko podrobneje opredeli bolezni oziroma
zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zago-
tovljen posamezen tehni~ni pripomo~ek. Odlo~itve o tem
sprejme Upravni odbor Zavoda.”

2. ~len
3. to~ka prvega odstavka 66. ~lena se dopolni tako, da

se glasi:
“3. toaletni in sobni vozi~ek ter otro{ki tricikel;”

3. ~len
V 4. to~ki prvega odstavka 66. ~lena se ~rta beseda:

“prostostoje~i”.
5. to~ka prvega odstavka 66. ~lena se spremeni tako, da

se glasi:
“5. pripomo~ki in materiali za zdravstveno nego;”
Drugi odstavek 66. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Domovi za starej{e, drugi splo{ni in posebni social-

ni zavodi in zavodi za usposabljanje morajo zavarovani osebi
zagotoviti pripomo~ke iz prej{njega odstavka iz svojih mate-
rialnih stro{kov, razen pripomo~kov iz 6. to~ke, ki jih zago-
tavlja zavod v skladu s pravili in po pogodbi.”

4. ~len
Zadnji stavek prvega odstavka 67. ~lena se dopolni,

tako da se glasi:
“Zavod poravna tudi stro{ke popravil in zamenjave do-

trajanih delov pripomo~kov na podlagi predhodne odobritve
predra~una izvajalca.”

5. ~len
Prvi odstavek 71. ~lena se ~rta, dosedanji drugi in tretji

odstavek pa postaneta prvi in drugi odstavek.
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6. ~len
V prvem odstavku 73. ~lena se ~rta besedi “ali kombini-

rani”.

7. ~len
V drugem stavku prvega odstavka 74. ~lena se ~rta

besedilo “ali kombiniranega”.
V tretjem odstavku 74. ~lena se ~rta besedilo: “ali toa-

letnega vozi~ka”.

8. ~len
V 2. to~ki 76. ~lena se ~rtata besedi “prosto stoje~i”.
8. to~ka 76. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“8 stol~ka, kadar gre za motori~no prizadetega otroka;”.

9. ~len
V 5. to~ki 81. ~lena se za oklepajem doda besedilo:
“~e kombinacija (vsota) ametropije in astigmatizma pre-

sega 8,0 dioptrij;”.

10. ~len
17. to~ka 89. ~lena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
“17. urinskega katetra za enkratno ali ve~kratno upora-

bo;”.
V 20. to~ki 89. ~lena se za oklepajem doda besedilo:
“za enkratno ali ve~kratno uporabo;”.
21. to~ka 89. ~lena se spremeni, tako da se glasi:
“21. endotrahealne kanile (kovinske, plasti~ne) za en-

kratno ali ve~kratno uporabo;”.
Doda se nov drugi odstavek 89. ~lena, ki se glasi:
“(2) Zavarovana oseba ima pravico do materialov za

zdravstveno nego na domu, ki jo izvajajo njeni svojci ali
sama. Ti materiali so vata, gaza oziroma seti, krep povoji,
komprese, obli`i z gazo, stani~evina, vatiranci, lepilni trako-
vi za pritrditev povoja ter alkohol in druga razku`ila za
dezinficiranje ran in pripomo~kov za nego na domu.”

11. ~len
V 91. ~lenu se za besedo “zdravljenja” doda beseda

“nestabilne”.

12. ~len
10. to~ka prvega odstavka 96. ~lena se spremeni, tako

da se glasi:
“10. trapez za obra~anje;”.

13. ~len
V 1. to~ki prvega odstavka 102. ~lena se ~rtata besedi

“prosto stoje~ega”.

14. ~len
32. to~ka v tretjem odstavku 112. ~lena se spremeni,

tako da se glasi:
“32. trapez za obra~anje.”

15. ~len
Prvi in drugi odstavek 212. ~lena se nadomestita z na-

slednjim besedilom:
“(1) Za predpisovanje tehni~nih pripomo~kov so poob-

la{~eni:
1. osebni zdravnik za:
– materiale za zdravstveno nego na domu, bergle, na-

vleke za krn, nepodlo‘ene usnejene rokavice, sobne vozi~ke,
toaletni stol, trapez za obra~anje, tri ali {tirino‘ne palice,
sobno dvigalo oziroma dvigalo za kopalnico;

– pripomo~ke iz 89. ~lena pravil, razen elasti~nih roka-
vic, potrebnih po radikalni operaciji dojke, merilca pretoka
zraka, mehanskega injektorja za zdravljenje sladkorne bolez-
ni in razpr{ilca zraka (inhalatorja):

– pripomo~ke iz 90. ~lena pravil;
2. specialisti okulisti za pripomo~ke iz 79., 80., 81., 82.,

83., 84. in 85. ~lena pravil;
3. specialisti otorinolaringologi za pripomo~ke iz 86.,

87. in 88. ~lena pravil;
4. posebna zdravni{ka komisija, ki jo imenuje zavod, za

pripomo~ke 93. in 94. ~lena pravil;
5. za ostale pripmo~ke specialisti s svojega delovnega

podro~ja.
(2) Pripomo~ke iz 1. to~ke prej{njega odstavka lahko

predpisujejo tudi specialisti, ~e jih zato pooblastijo osebni
zdravniki zavarovanih oseb z napotnico.

(3) Pripomo~ke, pri katerih je potrebna timska obravna-
va zavarovane osebe trer individualna aplikacija oziroma
prilagoditev pripomo~ka, lahko predpisujejo v okviru svoje
terciarne dejavnosti le zdravniki – specialisti In{tituta Re-
publike Slovenije za rehabilitacijo oziroma drugega
zdravstvenega zavoda, ki je poobla{~en za opravljanje ustrez-
ne terciarne dejavnosti. Seznam teh pripomo~kov dolo~i mi-
nister za zdravstvo.”

Dosedanji tretji in ~etrti odstavek postaneta ~etrti in peti
odstavek.

16. ~len
V prvem odstavku 214. ~lena se doda sedem novih to~k,

ki se glasijo:
“7. ortoze;
8. sobne in terenske vozi~ke;
9. sobna dvigala;
10. pripomo~ke iz 90. ~lena pravil;
11. kasetofone;
12. Brailove pisalne stroje;
13. bolni{ke postelje.”

17. ~len
Drugi odstavek 215. ~lena se spremeni, tako da se glasi:
“(2) Zdravni{ka komisija ocenjuje utemeljenost do na-

slednjih zahtevnej{ih pripomo~kov:
– vozi~ke na elektri~ni ali motorni pogon;
– specialni sistem le~;
– aparat za nadomestno sporazumevanje;
– koncentrator kisika ali drug vir kisika;
– aparat za vzdr‘evanje stalnega pritiska v dihalnih po-

teh;
– posebnega prenosnega sede‘a s podvozjem.”

18. ~len
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem

listu Republike Slovenije, potem ko da k njim soglasje mini-
ster za zdravstvo.

Te spremembe in dopolnitve za~nejo veljati 1. 1. 1996.

[t. 007-2/12-7-94/II
Ljubljana, dne 17. novembra 1995.

Predsednik Skup{~ine
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Erih [erbec l. r.
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Na podlagi 26. ~lena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 9/92 in 13/93)
je dal minister za zdravstvo Republike Slovenije dr. Bo‘idar
Volj~ k spremembam in dopolnitvam pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja SOGLASJE dne 5. 12. 1995, {t.
50-20/95.

3384.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobude krajevnih skupnosti Grad,
Destrnik, Podnanos, Lozice in Martjanci ter ob~anov Krajev-
ne skupnosti Videm ob [~avnici na seji dne 9. 11. 1995

u g o t o v i l o :

1. 2. in 3. ~len zakona o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi
njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94, 69/94 in 73/94 -
odl. VS) nista v skladu z ustavo iz razlogov, navedenih v
obrazlo‘itvi te odlo~be.

2. 9. ~len in peti odstavek 16. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) nista v
skladu z ustavo, kolikor ne dolo~ata, da zakon dolo~i ime in
sede‘ ob~ine po prej opravljenem referendumu, s katerim se
ugotovi volja prebivalcev.

3. Zakon o lokalni samoupravi ni v skladu z ustavo,
kolikor ne dolo~a postopka in kriterijev za dolo~itev ali spre-
membo imena in sede‘a ob~ine.

4. Dr‘avni zbor mora ugotovljene neskladnosti iz 1., 2.
in 3. to~ke tega izreka odpraviti najkasneje {est mesecev pred
razpisom naslednjih lokalnih volitev.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)-I
1. Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) Grad, De-

strnik, Podnanos, Lozice in Martjanci ter ob~ani KS Videm
ob [~avnici so v svojih pobudah za oceno ustavnosti 2. ~lena
zakona o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij
(v nadaljevanju: zakon o ustanovitvi ob~in) hkrati z neustav-
nostjo dolo~itve obmo~ij ob~in uveljavljali tudi neustavnost
dolo~itve imen in sede‘ev ob~in. Ustavno sodi{~e je sklenilo,
da se deli pobud, ki se nana{ajo na oceno ustavnosti dolo~i-
tve imen in sede‘ev ob~in, izlo~ijo in zdru‘ijo v posebno
zadevo {t. U-I-304/94.

a) KS Grad v svoji pobudi z dne 6. 10. 1994 navaja, da
so se ob~ani z obmo~ja, na katerem naj bi se po predlogu
Slu‘be za reformo lokalne samouprave pri vladi ustanovila
Ob~ina Grad s sede‘em v Gradu, v veliki ve~ini odlo~ili za
samostojno ob~ino z imenom Grad in s sede‘em v Gradu.
Dr‘avni zbor ni upo{teval izra‘ene volje prebivalcev, ampak
je v 2. ~lenu izpodbijanega zakona pod zaporedno {t. 53 ne
samo dolo~il druga~no obmo~je ob~ine, ampak tudi spreme-
nil njeno ime in sede‘ v Ob~ino Kuzma s sede‘em v Kuzmi.
KS Grad je ve~ja po {tevilu prebivalcev, saj ima 3083 prebi-
valcev, sam kraj Grad pa 808 prebivalcev, medtem ko ima
KS Kuzma 1951 prebivalcev in kraj Kuzma 445 prebivalcev.
Kraj Grad spada med najstarej{a naselja v Prekmurju; ‘e v
12. stoletju je bil omenjen kot upravno in voja{ko sredi{~e,
kot trg pa leta 1478. Do leta 1958 je bil tudi sede‘ zadnje
ve~je Ob~ine Grad, medtem ko je bil v Kuzmi le krajevni
urad. Kraj Grad postaja mo~no sredi{~e v tem predelu Gori~-
kega, medtem ko je Kuzma manj{a obmejna vas in morajo
sedaj ljudje, ki prihajajo po opravkih v Grad, potovati {e

posebej v 10 km oddaljeno Kuzmo zaradi opravkov na ob~i-
ni.

b) Ob~ani KS Videm ob [~avnici v svoji pobudi meni-
jo, da je bilo odlo~eno o spremembi imena Videm ob [~avni-
ci v Sveti Jurij v nasprotju z izra‘eno voljo ob~anov v tej
krajevni skupnosti, ki so se z referendumom odlo~ili, da niso
za ustanovitev nove ob~ine z imenom Sveti Jurij.

c) KS Destrnik navaja, da je bil prebivalcem Destrnika
vsiljen sede‘ ob~ine, ki ga je Dr‘avni zbor v 2. ~lenu izpodbi-
janega zakona pod zaporedno {t. 17 dolo~il v Trnovski vasi.
Meni, da Dr‘avni zbor ni poobla{~en, da odlo~a o sede‘u
ob~ine. V skladu z 19. ~lenom zakona o lokalni samoupravi
bi morala biti ureditev tega vpra{anja prepu{~ena statutu
ob~ine. Poudarja, da je z dolo~itvijo sede‘a v Trnovski vasi
zelo prizadeta, saj bo tako ve~ini prebivalstva nove ob~ine
ote‘eno uresni~evanje pravic, kar pa je v nasprotju z na~elom
zdru‘evanja v ob~ine zaradi skupnih potreb in interesov. KS
Destrnik po zadnjih podatkih {teje 2700 prebivalcev, skupno
{tevilo prebivalcev KS Trnovska vas in KS Vitomarci pa le
2600. Pobudnica meni, da je zakon o ustanovitvi ob~in nepo-
sredno kr{il dolo~bo tretjega odstavka 139. ~lena ustave in
14. ~len zakona o lokalni samoupravi.

~) KS Podnanos in KS Lozice v svoji vlogi navajata, da
je bila na referendumu izglasovana samostojna ob~ina Pod-
nanos, ~esar pa Dr‘avni zbor ni upo{teval in je v 2. ~lenu
izpodbijanega zakona pod zaporedno {tevilko 125 izglasova-
no ob~ino Podnanos vklju~il v Ob~ino Vipava in dolo~il tudi
ime ob~ine, in sicer le Vipava. Z odlo~itvijo Dr‘avnega
zbora, ki je odlo~il proti volji ob~anov, je bila storjena velika
krivica, ki bi se lahko popravila le s tem, da se kot novo ime
ob~ine dolo~i Vipava-Podnanos.

d) KS Martjanci meni, da je z ustanovitvijo nove Ob~i-
ne Moravske Toplice s sede‘em v Moravskih Toplicah kr{en
temeljni ustavni pogoj za oblikovanje ob~ine, to je poveza-
nost ljudi s skupnimi potrebami in interesi v naselju ali ve~
naseljih. Naselje Moravske Toplice nima nobene zgodovin-
ske tradicije v upravnopoliti~nem delovanju. Locirano je ta-
ko, da krajani iz ve~ine naselij nimajo direktne avtobusne
povezave z naseljem, ampak morajo v naselju Martjanci pre-
stopiti na drug avtobus. Nasprotno pa le‘i naselje Martjanci
na taki lokaciji, da pelje skozi glavna regionalna cesta, ki
povezuje naselja nove ob~ine z Mursko Soboto. Ob~ina Mart-
janci s sede‘em v Martjancih je delovala ‘e pred drugo
svetovno vojno in ves ~as po vojni do leta 1960. Tudi sedaj je
v naselju krajevni urad, ki deluje za obmo~je KS Martjanci,
Moravci in Te{anovci. Vladni predlog za ime nove ob~ine je
bil Martjanci-Moravci s sede‘em v Martjancih, ki pa je bil
spremenjen v zakonodajnem postopku na podlagi amandma-
ja za spremembo imena in sede‘a ob~ine.

A)-II
2. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Dr‘avne-

ga zbora v svojem odgovoru navaja, da se pobude nana{ajo
na 2. ~len zakona o ustanovitvi ob~in, ki dolo~a tudi ime in
sede‘ posameznih ob~in in glede katerega je ustavno sodi{~e
z odlo~bo {t. U-I-183/94 z dne 9. 11. 1994 (odl. VS 122/III)
‘e ugotovilo njegovo neskladnost z ustavo. V skladu z odlo~-
bo ustavnega sodi{~a se bo 2. ~len izpodbijanega zakona o
ustanovitvi ob~in nedvomno spreminjal, morda tudi v tistih
delih, ki jim pobudniki izpodbijajo ustavnost. Dr‘avni zbor
bi sprejel iniciativo za spremembo imena ali sede‘a ob~ine,
kolikor bi se v veliki meri izkazala usklajena volja ob~anov.
Pri tem pa opozarja, da predstavlja ravno ime in sede‘ ob~ine
vpra{anje, o katerem je volja prebivalcev pogosto razli~na in
je zaradi tega v posameznih primerih odlo~itev prete‘no pre-
pu{~ena oceni poslancev. Taka odlo~itev naj bi bila v skladu
z 9. ~lenom zakona o lokalni samoupravi, ki dolo~a, da ime
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in sede‘ ob~ine dolo~i zakon in ne ob~ani neposredno ali
organi ob~ine. Ker je vezanost Dr‘avnega zbora na izra‘eno
voljo ob~anov le relativna, meni, da pobude niso utemeljene.

B)-I
3. Ustavno sodi{~e je vse vloge krajevnih skupnosti in

njihovih predstavnikov ali posameznih ob~anov {telo za po-
bude in vlagateljem priznalo pravni interes za vlaganje po-
bud. Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko vlagajo
na podlagi 7. alinee prvega odstavka 23. ~lena zakona o
ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94) le predstavni{ki
organi novih lokalnih skupnosti.

4. Ustavno sodi{~e je na podlagi sprejetih pobud, potem
ko je ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji iz ~etrtega odstavka
26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u, takoj nadaljevalo z
odlo~anjem o stvari sami.

B)-II
5. Krajevne skupnosti v svojih pobudah navajajo, da je

zakonodajalec na podlagi amandmajev posameznih poslan-
cev, ki so zastopali dolo~ene lokalne interese, spremenil ime
in sede‘ ob~ine (KS Grad in Martjanci), da pri dolo~itvi
imena ni upo{teval volje prebivalcev, izra‘ene na referendu-
mu, oziroma da se prebivalci niso imeli mo‘nosti izjaviti o
spremembi imena (KS Videm ob [~avnici ter KS Podnanos
in Lozice) ter da zakon ne bi smel dolo~ati sede‘a ob~ine, ker
da bi morala biti njegova dolo~itev prepu{~ena statutu ob~ine
(KS Destrnik). Navedene pobude odpirajo pomembno vpra-
{anje in sicer, ali tretji odstavek 139. ~lena ustave zahteva
izvedbo referenduma in ugotovitev volje prebivalcev ne sa-
mo glede obmo~ja nove ob~ine, ampak tudi glede imena in
sede‘a ob~ine.

6. Ime in sede‘ ob~ine sta nedvomno poleg obmo~ja
ob~ine bistvena konstitutivna elementa vsake ob~ine kot lo-
kalne skupnosti, ki je “povezana s skupnimi potrebami in
interesi prebivalcev” (prvi odstavek 139. ~lena ustave), kakor
tudi ob~ine kot osebe javnega prava, ki lahko stopa v pravni
promet “s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z
vsemi vrstami premo‘enja” (7. ~len zakona o lokalni samou-
pravi). Dolo~itev ozemlja, imena in sede‘a daje ob~ini prav-
no identiteto in je izraz njene individualnosti. Prebivalci so
vezani na dolo~eno ime kakor tudi na sede‘, najve~krat iz
zgodovinskih razlogov, kar je razvidno tudi iz pobud, obrav-
navanih v tej zadevi in so na spremembe, ki nimajo tehtnega
opravi~ila in ne temeljijo na vnaprej dolo~enih kriterijih in
pogojih, ob~utljivi. Na drugi strani pa ima tudi dr‘ava inte-
res, da so imena in sede‘i ob~in dolo~eni v skladu z dolo~eni-
mi kriteriji, kot npr.: da izra‘ajo geografski ali zgodovinski
pomen, da se imena med seboj razlikujejo in podobno. Po
nem{ki ustavnosodni praksi ima dr‘ava pravico do dolo~itve
imena novonastale ob~ine – po pridobitvi njenega predhod-
nega mnenja – ne samo zaradi zgodovinskega razvoja nem{-
kega komunalnega sistema, ampak tudi zaradi {ir{ega pome-
na imena lokalne skupnosti in interesa dr‘ave po jasnih in
nezamenljivih oznakah (odlo~ba nem{kega ustavnega sodi{~a,
objavljena v BVerfGE 50,195). Ob tem je treba poudariti, da
se v tujih zakonodajah daje ve~ji pomen imenu ob~ine, pri
~emer zakonske ureditve urejajo predvsem na~in dolo~itve
imena lokalnih skupnosti. Tako italijanska ustava v 133.
~lenu dolo~a, da lahko regija s svojimi predpisi in v okviru
svojega teritorija ustanovi nove ob~ine in dolo~i njihova
imena, vendar le potem, ko je predhodno pridobila mnenje
prebivalcev.

7. Ustava v tretjem odstavku 139. ~lena dolo~a: “ Ob~i-
na se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu,
s katerim se ugotovi volja prebivalcev na dolo~enem obmo~-
ju. Zakon tudi dolo~i obmo~je ob~ine.” Ustava govori le o

ustanovitvi ob~ine z zakonom po prej opravljenem referen-
dumu na dolo~enem obmo~ju in kot obvezno sestavino zako-
na o ustanovitvi dolo~a le obmo~je ob~ine. Prav tako ne
opredeljuje vsebine ustanovitvenega akta zakon o lokalni
samoupravi kot sistemski zakon s podro~ja lokalne samo-
uprave. V prvem odstavku 14. ~lena le smiselno povzema
dolo~bo tretjega odstavka 139. ~lena ustave, ko dolo~a, da se
ob~ina ustanovi in njeno obmo~je dolo~i z zakonom po prej
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebi-
valcev. Zakonodajalec je imel pri razlagi navedene ustavne
dolo~be dve mo`nosti za zakonodajno ureditev dolo~itve
imena in sede`a ob~ine. Ker ustava zavezuje zakonodajalca,
da mora pri ustanovitvi ob~ine dolo~iti z zakonom le obmo~-
je ob~ine, bi bila ustavno dopustna ureditev, po kateri bi bila
dokon~na dolo~itev imena in sede`a ob~ine dana v pristoj-
nost sami ob~ini, s tem da bi bili v zakonu o lokalni samou-
pravi lahko dolo~eni kriteriji za dolo~itev imena in sede`a.
Na podlagi druge razlage navedene ustavne dolo~be zakono-
dajalec ob ustanovitvi ob~ine lahko dolo~i poleg obmo~ja
ob~ine tudi druge elemente, torej tudi ime in sede` ob~ine,
vendar pa ga ustava zavezuje, da mora o vseh sestavinah
ustanovitvenega akta opraviti poprej referendum in ugotoviti
voljo prebivalcev.

8. Zakonodajalec ni sledil nobeni ustavno dopustni razla-
gi tretjega odstavka 139. ~lena ustave glede dolo~itve imena in
sede‘a ob~in. V zakonu o lokalni samoupravi dolo~itve imena
in sede‘a ob~in ni prepustil samostojnemu urejanju samih
ob~in, ampak je v 9. ~lenu dolo~il, da ime in sede‘ ob~ine
dolo~i zakon. Enako je dolo~il tudi za ime mestne ob~ine v
petem odstavku 16. ~lena, ki dolo~a, da z zakonom o ustanovi-
tvi mestne ob~ine Dr‘avni zbor dolo~i obmo~je in ime mestne
ob~ine (ne pa sede‘a). Taka ureditev dolo~itve imena in sede‘a
ob~ine, kakor tudi imena mestne ob~ine ni v skladu s tretjim
odstavkom 139. ~lena ustave. Ker se je zakonodajalec odlo~il,
da bo z zakonom dolo~al tudi imena in sede‘e ob~in, bi v
skladu s tretjim odstavkom 139. ~lena ustave moral dolo~iti, da
lahko to stori le po poprej izvedenem referendumu. Zato je
ustavno sodi{~e ugotovilo, da 9. ~len in peti odstavek 16. ~lena
zakona o lokalni samoupravi nista v skladu z ustavo, kolikor
ne dolo~ata, da zakon dolo~i ime in sede‘ ob~ine oziroma ime
mestne ob~ine po prej opravljenem referendumu, s katerim se
ugotovi volja prebivalcev.

9. Z odlokom o dolo~itvi referendumskih obmo~ij za
ustanovitev ob~in (Uradni list RS, {t. 22/94) je Dr‘avni zbor
dolo~il 340 referendumskih obmo~ij za ustanovitev ob~in, s
tem da je navedel tudi ime referendumskega obmo~ja, kar je
dejansko pomenilo ime bodo~e nove ob~ine. 12. ~len zakona
o referendumu za ustanovitev ob~in (Uradni list RS, {t. 5/94)
je dolo~al vsebino glasovnice in vpra{anje, o katerem se je
odlo~alo na referendumu in sicer se je glasilo: “Ali ste za to,
da se na na{em referendumskem obmo~ju ustanovi ob~ina?”
Na referendumu so prebivalci naselij, ki so bila vklju~ena v
dolo~eno referendumsko obmo~je, lahko glasovali le o refe-
rendumskem obmo~ju, ki je bilo sicer opredeljeno tudi z
imenom, vendar pa niso imeli mo‘nosti, da bi posebej glaso-
vali o imenu in sede‘u bodo~e ob~ine. Volivci, ki bi se na
primer strinjali z dolo~itvijo referendumskega obmo~ja, ne
pa s predlaganim imenom, niso imeli mo‘nosti, da bi na
ustrezen na~in izrazili svojo voljo, ker je bilo postavljeno le
eno vpra{anje, ki je zajemalo skupaj obmo~je in ime predvi-
dene ob~ine. Ustavno sodi{~e je s sklepom {t. U-I-105/94 z
dne 20. 5. 1994 (odl. US 56/III) ‘e odlo~ilo, da je referen-
dumsko vpra{anje vsebovalo tudi ime takrat predvidene bo-
do~e ob~ine. V navedeni zadevi je ustavno sodi{~e presojalo
le vpra{anje, ali je referendumsko vpra{anje dovolj jasno
postavljeno, tako da bodo volivci na podlagi njegove vsebine
lahko jasno in nedvoumno ugotovili, o kak{ni in kateri bodo-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5657[t. 73 – 22. XII. 1995

~i ob~ini se odlo~a z odgovorom na postavljeno referendum-
sko vpra{anje, in ni odlo~alo o tem, ali je dolo~itev imena in
sede‘a ob~ine z zakonom, ne da bi bil poprej opravljen
referendum, v skladu z ustavo. Glede na navedeno ustavno
sodi{~e ugotavlja, da z referendumum, ki je bil opravljen
pred ustanovitvijo novih ob~in, ni bila ugotovljena volja
prebivalcev glede imena posamezne ob~ine, ~eprav je bilo v
referendumskem vpra{anju vklju~eno tudi ime referendum-
skega obmo~ja.

10. Ker zakon o ustanovitvi ob~in, s katerim je bilo na
celotnem ozemlju dr‘ave ustanovljenih 147 novih ob~in, do-
lo~a tudi ime in sede‘ vsaki novi ob~ini, ne da bi bil poprej
opravljen referendum, s katerim bi se bila ugotovila volja
prebivalcev na dolo~enem obmo~ju tudi glede imena in sede-
‘a ob~ine, je ustavno sodi{~e ugotovilo, da dolo~itev imen in
sede‘ev ob~in z zakonom o ustanovitvi ob~in ni bila dolo~e-
na v skladu s tretjim odstavkom 139. ~lena ustave. Zato je
ustavno sodi{~e odlo~ilo, da sta 2. in 3. ~len zakona o ustano-
vitvi ob~in v delih, ki dolo~ajo imena in sede‘e ob~in, v
neskladju z ustavo. Upo{tevajo~ odlo~bo tega sodi{~a {t. U-I-
183/94 z dne 9. 11. 1994 (odl. US 122/III), s katero je prav
tako odlo~ilo, da sta 2. in 3. ~len zakona o ustanovitvi ob~in v
neskladju z ustavo in da mora Dr‘avni zbor odpraviti nes-
kladnosti najkasneje {est mesecev pred razpisom naslednjih
lokalnih volitev, je za odpravo ugotovljene neskladnosti v
obravnavani zadevi dolo~ilo enak rok. Ustavno sodi{~e meni,
da za odpravo s to odlo~bo ugotovljene neskladnosti ni po-
trebno, da bi se opravili referendumi glede imena in sede‘a
ob~ine v vseh ob~inah, dolo~enih v 2. in 3. ~lenu zakona o
ustanovitvi ob~in, v katerih ime ali sede‘ sploh nista sporna,
ampak le v ob~inah, ki so predmet obravnavanja te odlo~be,
to je v Ob~ini Destrnik-Trnovska vas (to~ka 17) glede sede‘a
ob~ine, v Ob~ini Kuzma (to~ka 53) glede imena in sede‘a
ob~ine, v Ob~ini Moravske Toplice (to~ka 73) glede imena in
sede‘a ob~ine, v Ob~ini Sveti Jurij (to~ka 106) glede imena
ob~ine in v Ob~ini Vipava (to~ka 125) glede imena ob~ine,
kakor tudi v vseh tistih primerih, kjer sta ime in sede‘ sporna.

11. Pristojnost dr‘ave pri dolo~anju imen in sede‘ev
ob~in je nedvomno pomembnej{a ob sami vzpostavitvi siste-
ma lokalne samouprave, ko se ustanavljajo povsem nove
ob~ine, pogosto zdru‘ene iz naselij, katero ima vsako svoje
ime in sede‘, in je nujno razre{iti nasprotujo~e si interese. V
taki situaciji je bil zakonodajalec, ki je na podlagi referendu-
ma, opravljenega na 340 referendumskih obmo~jih, potem
predlagal za ustanovitev bistveno manj ob~in. Zato je nujno
pri{lo do zdru‘evanja posameznih referendumskih obmo~ij,
ki niso izpolnjevala ustavnih in zakonskih pogojev za ustano-
vitev samostojne ob~ine, ~eprav so se prebivalci na referen-
dumu izrekli za ustanovitev samostojne ob~ine. Iz obravna-
vanih zadev je razvidno, da so pobudnice, posamezne
krajevne skupnosti, ki so bile zdru‘ene z drugo krajevno
skupnostjo oziroma so ji bile pridru‘ene, izrazile svoje neso-
glasje k imenu in sede‘u ali samo k imenu oziroma sede‘u
takoj ob sami ustanovitvi novih ob~in. Iz zakonodajnega
gradiva {t. EPA 803 je razvidno, da je pri{lo do spremembe
imena in sede‘a v predlogu zakona o ustanovitvi ob~in pred-
videne ob~ine Grad in imena ob~ine Moravske Toplice-Mart-
janci v samem zakonodajnem postopku na podlagi amand-
majev, katerih obrazlo‘itve so bile neargumentirane in
splo{ne. Iz zakona o ustanovitvi ob~in je razvidno, da je
zakonodajalec v primerih ustanovitve novih ob~in, ki so na-
stale z zdru‘itvijo dveh ali ve~ referendumskih obmo~ij,
uporabil dvojna imena, kot npr.: ob~ina Cankova-Ti{ina, Ob-
~ina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, ob~ina Gorenja vas-
Poljane, ob~ina Hodo{-[alovci. Ni mogo~e ugotoviti, zakaj
ni uporabil dvojnega imena pri ustanovitvi ob~ine Vipava.
Prav tako ni mogo~e na podlagi zakonodajnega gradiva ugo-

toviti razloga, ki je narekoval dolo~itev sede‘a ob~ine Destr-
nik-Trnovska vas v Trnovski vasi in ne v Destrniku. @e
navedeni primeri ka‘ejo, da zakonodajalec pri dolo~anju ime-
na in sede‘a ni ravnal po vnaprej dolo~enih kriterijih, ki bi
zagotavljali, da ne bi pri{lo do arbitrarnega odlo~anja in da bi
v enakih primerih zakonodajalec ravnal enako.

12. Ustavno sodi{~e je z odlo~bo {t. U-I-144/94 z dne
15. 7. 1994 (odl. US 95/III) odlo~ilo, da tretji odstavek 139.
~lena ustave predpisuje posvetovalni referendum, kar pome-
ni, da zakonodajalec pri ustanovitvi ob~in ni vezan na izra‘e-
no voljo prebivalcev, ampak jo mora upo{tevati le, ~e je ta v
skladu z ustavnim konceptom ob~ine in z zakonskimi kriteri-
ji. ̂ eprav je ustavno sodi{~e z ‘e navedeno odlo~bo odlo~ilo,
da je referendum posvetovalnega zna~aja, to ne pomeni, da
zakonodajalec sploh ni vezan na izra‘eno voljo prebivalcev.
V svoji odlo~bi {t. U-I-183/94 je ustavno sodi{~e izrecno
navedlo, da “referendumsko izra‘ena volja ne ve‘e zakono-
dajalca absolutno in brezpogojno” in poudarilo, da bi zako-
nodajalec presegel svoja ustavna pooblastila, “~e ne bi obli-
koval ob~ine na obmo~ju, ki izpolnjuje ustavne in zakonske
pogoje in na katerem so se prebivalci na referendumu izrekli
za ustanovitev ob~ine”. Zato bo z referendumom izra‘ena
volja prebivalcev glede imena in sede‘a ob~ine praviloma
zavezovala zakonodajalca, razen v primerih, ko na referendu-
mu izglasovano ime ne bi ustrezalo v zakonu dolo~enim
kriterijem o imenu in sede‘u ali pa, ko bo moral s svojo
odlo~itvijo razre{iti nasprotujo~e referendumske izjave dveh
ali ve~ ob~in ali naselij. Zakonodajalec bo moral izdelati
kriterije (npr.: da se v primeru zdru‘itve dveh pribli‘no ena-
kih ob~in lahko dolo~i kot ime nove ob~ine dvojno ime,
sestavljeno iz imen obeh ob~in in podobno), ker bodo le
vnaprej dolo~eni kriteriji zagotavljali, da pri dolo~anju imena
in sede‘ev ob~in ne bo prihajalo do razli~nega ravnanja zako-
nodajalca v enakih oziroma podobnih primerih, in bodo pre-
pre~evali arbitrarno odlo~anje. Na~elo pravne dr‘ave (2. ~len
ustave) zahteva, da zakonodajalec dr‘avljanom omogo~i izra-
ziti interese in uveljaviti ustrezno oblikovano voljo na pravno
urejen na~in ter da je ravnanje zakonodajalca skladno s krite-
riji, ki si jih je v zakonu sam dolo~il. Zato je ustavno sodi{~e
tudi ugotovilo, da zakon o lokalni samoupravi ni v skladu z
ustavo, ker ne dolo~a kriterijev in postopka za dolo~itev ali
spremembo imena in sede‘a ob~ine.

C)
13. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi

30. in 48. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u v sestavi: pred-
sednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek,
mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec,
dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan
M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo s {estimi glasovi proti trem
(proti so glasovali sodniki Krivic, Testen in [turm). Lo~eno
mnenje je dal sodnik Krivic.

[t. U-I-304/94-9
Ljubljana, dne 9. novembra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

3385.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem z zahtevo sveta Ob~ine Zre~e, ki ga po
posebnem pooblastilu zastopa ‘upan Jo‘e Ko{ir, na seji dne
7. 12. 1995
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o d l o ~ i l o:

Odpravijo se naslednje dolo~be statuta Ob~ine Vitanje
(Uradni list RS, {t. 20/95):

– del 2. ~lena, ki dolo~a, da obsega obmo~je Ob~ine
Vitanje tudi Rekreacijskoturisti~ni center Rogla,

– 3. ~len in
– prvi odstavek 44. ~lena v delu, ki se glasi: “vklju~no z

RTC Rogla”.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. @upan Ob~ine Zre~e je na podlagi posebnega poobla-

stila Ob~inskega sveta ob~ine Zre~e vlo‘il zahtevo za oceno
ustavnosti in zakonitosti, s katero izpodbija dolo~bo 2. ~lena
statuta Ob~ine Vitanje v tistem delu, ki uvr{~a Rekreacijsko-
turisti~ni center Rogla na Pohorju v obmo~je Ob~ine Vitanje
in 3. ~len statuta, ki dolo~a, da je Ob~ina Vitanje celotni in
izklju~ni pravni naslednik celotnega obmo~ja prej{nje KS
Vitanje, kamor je bilo pred uvedbo lokalne samouprave uvr{-
~eno tudi naselje Rogla. Navaja, da je naselje Rogla z za-
konom o ustanovitvi ob~in in o dolo~itvi njihovih obmo~ij
uvr{~eno v Ob~ino Zre~e. ̂ eprav je ustavno sodi{~e z odlo~-
bo {t. U-I-183/94 ugotovilo, da sta 2. in 3. ~len zakona o
ustanovitvi ob~in ter dolo~itvi njihovih obmo~ij v neskladju
z ustavo, ostajata v veljavi, dokler ne bo Dr‘avni zbor sprejel
ponovne in morebitne druga~ne odlo~itve v roku, ki ga je
postavilo ustavno sodi{~e. Navaja, da sta izpodbijani dolo~bi
statuta v nasprotju z izra‘eno voljo prebivalcev naselja Ro-
gla, ki so se na referendumu odlo~ili za Ob~ino Zre~e, in tudi
z odlo~bo ustavnega sodi{~a {t. U-I-94/94 z dne 23. 5. 1994.
KS Vitanje je bila ustanovljena s sklepom Skup{~ine Ob~ine
Slovenske Konjice z dne 25. 2. 1964 in je obsegala tudi
naselje Hudinja, kamor je takrat spadala Rogla. Z odlokom z
dne 30. 9. 1982 pa je bi Rekreacijskoturisti~ni center na
Rogli preimenovan v naselje Rogla, ki pa ni bilo z nobenim
pravnim aktom uvr{~eno v KS Vitanje. Predlagatelj meni, da
sta izpodbijani dolo~bi statuta Ob~ine Vitanje v nasprotju z
2. ~lenom zakona o ustanovitvi ob~in in o dolo~itvi njihovih
obmo~ij, s tretjim odstavkom 139. ~lena in 153. ~lenom
ustave ter predlaga, da ustavno sodi{~e 2. in 3. ~len izpodbi-
janega statuta na podlagi 45. ~lena zakona o ustavnem sodi-
{~u odpravi. Poudarja, da ni mogo~e predvideti vseh {kodlji-
vih posledic za Ob~ino Zre~e, ki bi lahko nastale z
uveljavitvijo temeljnega pravnega akta Ob~ine Vitanje.

2. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti je bila v
skladu s prvim odstavkom 28. ~lena zakona o ustavnem
sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94, v nadaljevanju: ZUstS)
poslana v odgovor Ob~inskemu svetu ob~ine Vitanje, ki pa
na zahtevo ni odgovoril.

B)
3. Zakon o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih

obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94, 69/94 – v nadaljevanju:
zakon o ustanovitvi ob~in) je na celotnem ozemlju Republike
Slovenije ustanovil povsem nove ob~ine in je pomenil za~e-
tek zagotavljanja lokalne samouprave v na{i dr‘avi (9. ~len
ustave). Na obmo~ju prej{nje Ob~ine Slovenske Konjice so
bile z zakonom o ustanovitvi ob~in ustanovljene tri nove
ob~ine, in sicer Slovenske Konjice, Vitanje in Zre~e. Zakon
je dolo~il vsaki ustanovljeni ob~ini tudi njeno obmo~je, ~e-
prav le z na{tevanjem naselij, ki spadajo v dolo~eno ob~ino.
Tako je v 126. to~ki 2. ~lena dolo~il obmo~je Ob~ine Vitanje,
ki pa med navedenimi naselji ne vsebuje naselja Rogla. Na-
selje Rogla je v 133. to~ki 2. ~lena zakona o ustanovitvi
ob~in uvr{~eno med naselja, ki tvorijo obmo~je ob~ine Zre~e.

Statut Ob~ine Vitanje torej v nasprotju z zakonom o ustano-
vitvi ob~in dolo~a, da obsega obmo~je Ob~ine Vitanje tudi
naselje Rogla oziroma Rekreacijskoturisti~ni center Rogla.

4. Ustavno sodi{~e je z odlo~bo {t. U-I-183/94 z dne 9.
11. 1994 (OdlUS 122/III) poleg drugih pobud sprejelo tudi
pobudo Krajevne skupnosti Vitanje za oceno ustavnosti 133.
to~ke 2. ~lena zakona o ustanovitvi ob~in glede priklju~itve
naselja Rogla k Ob~ini Zre~e namesto k Ob~ini Vitanje in
odlo~ilo, da sta 2. in 3. ~len zakona o ustanovitvi ob~in v
celoti v neskladju z ustavo. Ustavno sodi{~e pa z navedeno
odlo~bo ni razveljavilo dolo~b 2. in 3. ~lena zakona o ustano-
vitvi ob~in, ampak je ugotovilo njihovo neskladnost in nalo-
‘ilo Dr‘avnemu zboru, da ugotovljene neskladnosti z ustavo
odpravi najkasneje {est mesecev pred razpisom naslednjih
lokalnih volitev.

5. Vsako odstopanje statutarnih dolo~b od dolo~itve
obmo~ja ob~ine v veljavnem zakonu o ustanovitvi ob~in je v
neskladju tudi z ustavo. Ustava v tretjem odstavku 139. ~lena
dolo~a: “Ob~ina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na dolo-
~enem obmo~ju. Zakon dolo~i tudi obmo~je ob~ine.” Vse-
binsko enako dolo~bo vsebuje tudi prvi odstavek 14. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95
in 20/95 – odl. US). Ustanovitev ob~ine in dolo~itev njenega
obmo~ja je na podlagi navedene ustavne dolo~be mogo~a le z
zakonom. Tudi sprememba z zakonom dolo~enega obmo~ja
ob~in (zdru`itev dveh ali ve~ ob~in, razdelitev ob~ine na
dvoje ali ve~ ob~in, izlo~itev naselja ali ve~ naselij zaradi
ustanovitve nove ob~ine ali priklju~itve k sosednji ob~ini) se
lahko dose`e le z zakonom oziroma s spremembo zakona, s
katerim so bile ob~ine ustanovljene (14. in 15. ~len zakona o
lokalni samoupravi). S statutom ob~ina torej ne more dolo~a-
ti in tudi ne spreminjatii obmo~ja posamezne ob~ine. Ker
statut Ob~ine Vitanje v izpodbijanem 2. ~lenu dolo~a obmo~-
je svoje ob~ine, v katero vklju~uje tudi naselje Rogla, ki je
bilo z zakonom o ustanovitvi ob~in uvr{~eno v obmo~je
Ob~ine Zre~e, s tem spreminja tako obmo~je Ob~ine Vitanje
kot obmo~je Ob~ine Zre~e, kar pa je v nasprotju s tretjim
odstavkom 139. ~lena ustave, z 2. ~lenom zakona o ustanovi-
tvi ob~in in s prvim odstavkom 14. ~lena zakona o lokalni
samoupravi.

6. Naselje Rogla je pred ustanovitvijo novih ob~in spa-
dalo v Krajevno skupnost Vitanje, ki je bila z zakonom o
ustanovitvi ob~in uvr{~ena v Ob~ino Vitanje s to izjemo, da
je bilo iz njenega obmo~ja izklju~eno naselje Rogla. Izpodbi-
jana dolo~ba 3. ~lena statuta, ki dolo~a, da je Ob~ina Vitanje
pravni naslednik celotnega obmo~ja prej{njega pravnega sub-
jekta Krajevne skupnosti Vitanje, prav tako raz{irja obmo~je
Ob~ine Vitanje na naselje Rogla in ne upo{teva, da je bilo iz
obmo~ja prej{nje Krajevne skupnosti Vitanje izvzeto naselje
Rogla. Ker se navedena dolo~ba posredno, preko obmo~ja
prej{nje Krajevne skupnosti Vitanje, sklicuje na obmo~je
ob~ine v obsegu, ki je v nasprotju z obmo~jem ob~ine, dolo-
~enim z zakonom, je tudi ta dolo~ba izpodbijanega statuta v
neskladju s tretjim odstavkom 139. ~lena ustave, z 2. ~lenom
zakona o ustanovitvi ob~in in s prvim odstavkom 14. ~lena
zakona o lokalni samoupravi.

7. Ustava v prvem odstavku 153. ~lena dolo~a, da mora-
jo biti vsi zakoni, podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti v
skladu z ustavo. Statut je najvi{ji in temeljni splo{ni akt
lokalne skupnosti – ob~ine, ki mora biti v skladu z vi{jimi
pravnimi akti, to je z zakoni in ustavo. Ker sta izpodbijani
dolo~bi statuta Ob~ine Vitanje v nasprotju s tretjim odstav-
kom 139. ~lena ustave, z 2. ~lenom zakona o ustanovitvi
ob~in in s prvim odstavkom 14. ~lena zakona o lokalni sa-
moupravi, ju je sodi{~e odpravilo. Na podlagi 45. ~lena ZU-
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stS ustavno sodi{~e protiustavne ali nezakonite podzakonske
predpise ali splo{ne akte, izdane za izvr{evanje javnih poob-
lastil, odpravi ali razveljavi; odpravi jih takrat, kadar ugoto-
vi, da je potrebno odpraviti {kodljive posledice, ki so nastale
zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti. Predlagatelj v zahte-
vi ne navaja, da so zaradi izpodbijanih dolo~b ‘e nastale
kak{ne {kodljive posledice, ampak samo poudarja, da ni mo-
go~e predvideti vseh {kodljivih posledic, ki bi lahko nastale.
Ustavno sodi{~e je kljub temu odpravilo izpodbijani dolo~bi,
in sicer 2. ~len v tistem delu, ki dolo~a, da spada Rekreacij-
skoturisti~ni center Rogla v obmo~je Ob~ine Vitanje, in ce-
lotni 3. ~len statuta Ob~ine Vitanje, ker je menilo, da je
potrebno tudi za nazaj odpraviti vse posledice, ki bi lahko
nastale zaradi neustavnosti 2. in 3. ~lena statuta Ob~ine Vita-
nje v obeh ob~inah. Ustavno sodi{~e je predvsem upo{tevalo,
da je v ob~inah potekal oziroma {e poteka proces razdelitve
premo‘enja prej{nje ob~ine, saj so ob~ine morale na podlagi
100. ~lena zakona o lokalni samoupravi do 30. septembra
1995 urediti medsebojna premo‘enjskopravna razmerja.

8. Predlagatelj ne izpodbija prvega odstavka 44. ~lena
statuta Ob~ine Vitanje, ki dolo~a, da se v ob~ini lahko usta-
novijo va{ke skupnosti, poleg drugih izrecno na{tetih tudi
va{ka skupnost za Hudinjo, vklju~no z RTC Roglo. Ustavno
sodi{~e lahko na podlagi 30. ~lena ZUstS oceni ustavnost in
zakonitost tudi drugih dolo~b izpodbijanega predpisa, katerih
ocena ni bila predlagana, ~e so te dolo~be v medsebojni zvezi
ali ~e je to nujno za re{itev zadeve. Dolo~ba prvega odstavka
44. ~lena statuta Ob~ine Vitanje je v neposredni zvezi z
izpodbijanima dolo~bama 2. in 3. ~lena statuta, saj izrecno
navaja RTC Roglo kot obmo~je, ki se vklju~i v va{ko skup-
nost Hudinja in s tem v nasprotju z ustavo, zakonom o
ustanovitvi ob~in in zakonom o lokalni samoupravi spremi-
nja obmo~je Ob~ine Vitanje in Ob~ine Zre~e.

C)
9. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi 30.

~lena ter drugega odstavka 45. ~lena ZUstS v sestavi: pred-
sednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag.
Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro [turm, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je
sprejelo soglasno.

[t. U-I-76/95-9
Ljubljana, dne 7. decembra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)

1. Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: agencija za pla-
~ilni promet) je dne 9. 11. 1995 predlagala oceno ustavnosti
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agenciji RS
za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljeva-
nju: ZAPPNI-A). Predlog se po vsebini sklicuje na predlog
delavcev, vlo‘en pri ustavnem sodi{~u dne 27. 10. 1995, iz
katerega izhaja:

– da naj bi bila ustanovitev nove Agencije Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
(v nadaljevanju: agencija za revidiranje, 3. ~len ZAPPNI-A)
tik pred zaklju~kom postopkov revidiranja lastninskih preob-
likovanj nepotrebna in naj bi to negativno vplivalo na teko~e
revizije oziroma lastninska preoblikovanja ali jih celo za~a-
sno ustavilo;

– da takih sprememb tudi ne narekuje odlo~ba ustavne-
ga sodi{~a v zadevi {t. U-I-158/94, ~eprav se navaja kot
temeljni razlog za sprejem izpodbijanega zakona;

– da naj bi zaradi nejasnih in nasprotujo~ih si dolo~b o
delavcih, ki opravljajo revizije (17. in 19. ~len ZAPPNI-A),
ne bila zagotovljena kontinuiteta revidiranja;

– da naj bi spremenjena pristojnost glede nadziranja
izvajanja finan~no materialnih predpisov ter razpolaganja z
dru‘beno lastnino (prvi odstavek 14. ~lena ZAPPNI-A) po-
menila, da z 28. 10. 1995 agencija za pla~ilni promet za to
nadziranje ne bi bila ve~ pristojna, agencija za revidiranje pa
bo to nalogo prevzela {ele s 1. 1. 1996 in da naj bi bila
pristojnost agencije za revidiranje o‘ja, kot pa je sedaj pri-
stojnost agencije za pla~ilni promet (tako naj ne bi bila ve~
pristojna za preverjanje zakonitosti poslovanja in razpolaga-
nja z dru‘beno lastnino v igralnicah, loteriji, bankah, zavaro-
valnicah in drugih pravnih osebah, ki se lastninijo po poseb-
nih predpisih in ne po ZLPP);

– da bi prenos opravljanja pla~ilnega prometa na po-
slovne banke (drugi odstavek 14. ~lena ZAPPNI-A) moral
biti usklajen z ustreznimi spremembami tudi drugih zakon-
skih dolo~b o pla~ilnem prometu, ob isto~asni zagotovitvi {e
nadaljnjega rednega pobiranja davkov in prispevkov (kar je
{e naprej v pristojnosti agencije za pla~ilni promet), pred-
vsem pa, da bi moral biti ta prenos urejen z zakonom in ne z
odlo~itvijo (guvernerja) Banke Slovenije in Ministra za fi-
nance.

Po mnenju predlagatelja naj bi bil izpodbijani zakon v
nasprotju s 1., 2., 3., 49. in 153. ~lenom ustave.

2. Agencija predlaga, da ustavno sodi{~e do kon~ne
odlo~itve zadr‘i izvr{evanje zakona, ker bi sicer zaradi nje-
govega izvr{evanja nastale te‘ko popravljive {kodljive posle-
dice. V utemeljitvi tega predloga se navajajo mo‘ne negativ-
ne posledice izvajanja 17. in 19. ~lena, prvega odstavka 14.
~lena ter drugega odstavka 14. ~lena ZAPPNI-A.

B)-I
3. Agencija opredeljuje svojo vlogo za za~etek postop-

ka kot zahtevo na podlagi 23. ~lena zakona o ustavnem
sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS).
Svoj status predlagatelja ustavnosodnega postopka utemelju-
je s stali{~em ustavnega sodi{~a v zadevi {t. U-I-158/94, ki
da je dal agenciji status, kot ga ima ra~unsko sodi{~e. Iz tega
sklepa, da ima tudi v postopku pred ustavnim sodi{~em
agencija enak polo‘aj kot ra~unsko sodi{~e.

3386.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem z zahtevo Agencije Republike Slovenije za pla~ilni
promet, nadziranje in informiranje, ki jo zastopa Franc Skin-
der iz Ljubljane na seji dne 7. 12. 1995

s k l e n i l o:

1. Do kon~ne odlo~itve se zadr‘i izvr{evanje zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o Agenciji Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, {t. 58/95), razen dolo~be 8. ~lena in razen
dolo~be 21. ~lena v delu, ki se nana{a na pri~etek uporabe 8.
~lena.

2. Zadr‘anje izvr{evanja zakona za~ne u~inkovati z
dnem vro~itve pismenega odpravka sklepa udele‘encem.
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10. Ustavno sodi{~e je z odlo~bo {t. U-I-158/94 odlo~i-
lo, da je Dr‘avni zbor dol‘an analogno neodvisnost in veza-
nost na ustavo in zakon, kot jo ima ra~unsko sodi{~e, zagoto-
viti tudi agenciji, vse dokler in kolikor je vklju~ena v
dejavnosti v zvezi s preoblikovanjem dru‘bene lastnine.
Zakonodajne re{itve, s katerimi bi bilo treba urediti vpra{anja
o polo‘aju in upravljanju agencije, ker jih ne bi bilo mogo~e
re{iti s smiselno uporabo dolo~b o ra~unskem sodi{~u, pa
morajo upo{tevati temeljno izhodi{~e takratne odlo~be ustav-
nega sodi{~a: da je treba agenciji omogo~iti neovirano in
u~inkovito opravljanje nalog revidiranja lastninskega preob-
likovanja in kontrole razpolaganja z dru‘beno lastnino, do-
kler se ta ne preoblikuje na ustaven in zakonit na~in.

11. Zato je ustavno sodi{~e do kon~ne odlo~itve zadr‘a-
lo izvr{itev izpodbijanega zakona, razen v izreku navedenih
dolo~b. Ocenilo je, da je nevarnost nastanka {kodljivih posle-
dic, ~e bi se kasneje ugotovilo, da zakona ni potrebno razve-
ljaviti, manj{a, kot pa bi bila nevarnost nastanka {kodljivih
posledic takoj{nje uveljavitve zakona, ~e bi se kasneje izka-
zalo, da zakon ni v skladu z ustavo.

12. Takoj{nja izvedba predvidene reorganizacije agenci-
je za pla~ilni promet bi pomenila konstituiranje novega dr-
‘avnega organa z vsem, kar iz tega izhaja: konstituiranje
organov, imenovanje nosilcev funkcij, razmejitev pristojno-
sti in ne nazadnje prerazporeditve poobla{~enih delavcev in
zagotovitev novemu organu ustreznih pogojev za delo, kar bi
bilo v primeru razveljavitve zakona te‘ko vzpostaviti v prej{-
nje stanje.

13. Zadr‘anje izvr{itve zakona pomeni, da se za~asno
ustavijo vsi postopki v zvezi z reorganizacijo agencije za
pla~ilni promet, vklju~no z imenovanji novih organov in
prerazporeditvami delavcev. Agencija za pla~ilni promet {e
naprej opravlja vse dosedanje naloge z istimi pristojnostmi
kot do uveljavitve izpodbijanega zakona. Tudi pla~ilni pro-
met se bo {e naprej opravljal tako kot dosedaj, do kon~ne
odlo~itve o tem, ali je izpodbijano pooblastilo Banki Slove-
nije in Ministru za finance v skladu z ustavo in zakonom.

14. Ustavno sodi{~e pa ni zadr‘alo izvr{evanja 8. ~lena
izpodbijanega zakona (spremembe 21. ~lena osnovnega za-
kona), ki niti ni izpodbijan, niti nima nobene neposredne
zveze s sporno reorganizacijo agencije za pla~ilni promet,
ampak se nana{a na na~in opravljanja pla~ilnega prometa.

C)
15. Iz obravnavanja in odlo~anja v tej zadevi je bil na

lasten predlog po sklepu ustavnega sodi{~a izlo~en sodnik
mag. Matev‘ Krivic (zaradi o‘jega sorodstvenega razmerja z
enim od poobla{~enih delavcev agencije).

16. Ustavno sodi{~e je sprejelo ta sklep na podlagi 22.
~lena in 39. ~lena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone
Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Janez Snoj,
dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan
M. Zupan~i~. Sklep je sprejelo s {estimi glasovi proti enemu.
Proti je glasoval sodnik Ude.

[t. U-I-271/95
Ljubljana, dne 7. decembra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

4. V 23. ~lenu ZUstS so na podlagi drugega odstavka
162. ~lena ustave dolo~eni predlagatelji zahteve za za~etek
postopka pred ustavnim sodi{~em, torej tisti subjekti, katerih
pravni interes za za~etek ustavnosodnega postopka se {teje
za izkazanega ‘e po samem zakonu. Za vse predlagatelje
velja splo{na omejitev, da niso upravi~eni zahtevati presojo
ustavnosti in zakonitosti svojih lastnih aktov (drugi odstavek
23. ~lena), nekateri med njimi (predlagatelji, na{teti v 5. do 8.
alinei prvega odstavka 23. ~lena) pa imajo {e dodatno dolo~e-
no o‘jo legitimacijo, ki izhaja iz njihovega polo‘aja in pri-
stojnosti.

5. Organi, dolo~eni kot predlagatelji postopka v 5. ali-
nei prvega odstavka 23. ~lena ZUstS, so organi sodne in
monetarne oblasti, organi kazenskega pregona in organ kon-
trole dr‘avnih ra~unov, dr‘avnega prora~una in celotne javne
porabe. Njihova legitimacija za vlo‘itev zahteve za oceno
ustavnosti in zakonitosti je omejena na vpra{anja, ki nastane-
jo “v zvezi s postopki, ki jih vodijo”. Praviloma gre torej za
mo‘nost izpodbijana zakona ali drugega predpisa, ki bi ga
bilo treba uporabiti v konkretnem postopku (v sodnem po-
stopku npr. na podlagi 156. ~lena ustave).

6. Agencija za pla~ilni promet, nadziranje in informira-
nje ima v prehodnem obdobju, ko in kolikor {e opravlja
dejavnosti, vezane na preoblikovanje dru‘bene lastnine, po
odlo~bi ustavnega sodi{~a {t. U-I-158/94 z dne 9. 3. 1995
(odl. US 20/IV) neodvisen in samostojen status, ki je analo-
gen polo‘aju ra~unskega sodi{~a. Gre za opravljanje nadzor-
ne (kontrolne) funkcije v postopkih lastninskega preobliko-
vanja pravnih oseb ter preverjanje zakonitosti in pravilnosti
izvajanja predpisov in razpolaganja z dru‘beno lastnino prav-
nih oseb. Vsebina nalog, vezanih na lastninsko preoblikova-
nje, je torej tisti element, ki po odlo~itvi ustavnega sodi{~a
zahteva zagotovitev posebnega, ra~unskemu sodi{~u analog-
nega polo‘aja agencije.

7. Ne zgolj formalna analogija z ra~unskim sodi{~em,
ampak tudi specifi~en polo‘aj agencije kot posebnega in
za~asnega kontrolnega organa v prehodnem obdobju preobli-
kovanja dru‘bene lastnine zato utemeljuje smiselno uporabo
dolo~be 5. alinee prvega odstavka 23. ~lena ZUstS, da se ji
prizna polo‘aj predlagatelja postopka za oceno ustavnosti
izpodbijanega zakona. Pri tem je omejitev “v zvezi s postop-
ki, ki jih vodi” nujno razumeti {ir{e: ne samo v zvezi s
konkretnim, posami~nim postopkom, ampak tudi kot mo‘-
nost spro‘iti ustavni spor v primeru, ko bi izpodbijana zakon-
ska norma lahko vplivala na to, da agencija dolo~enih kon-
trolnih postopkov sploh ne bi ve~ mogla opravljati ali pa bi
jih lahko opravljala bistveno te‘je oziroma manj u~inkovito
kot dosedaj.

B)-II
8. Po dolo~bi 39. ~lena ZUstS lahko ustavno sodi{~e do

kon~ne odlo~itve v celoti ali deloma zadr‘i izvr{itev zakona,
~e presodi, da bi zaradi njegovega izvr{evanja lahko nastale
te‘ko popravljive posledice. Pri tem pretehta tudi mo‘ne
posledice, ki bi zaradi zadr‘anja izvr{itve zakona lahko na-
stale.

9. @e v postopku, ki je tekel pod {t. U-I-158/94, je bilo
ugotovljeno, da se je zakonodajalec odlo~il kontrolne naloge
biv{e SDK v prehodnem obdobju, ko {e obstaja dru‘bena
lastnina, porazdeliti med dve kontrolni instituciji - agencijo
in ra~unsko sodi{~e (to~ka 23 odlo~be {t. U-I-158/94). Ob tej
razdelitvi so naloge v zvezi z lastninskim preoblikovanjem
ostale agenciji na podlagi takratne ocene zakonodajalca, da
Ra~unsko sodi{~e kot organ, ki se {ele konstituira, ne bo
moglo zagotoviti kontinuitete pri izvajanju teh nalog (to~ka
26 odlo~be {t. U-I- 158/94).
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3387.

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. decembra 1995 sprejel

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

I
Pokojnine se od 1. oktobra 1995 uskladijo na podlagi

gibanj pla~ vseh zaposlenih delavcev v mesecu oktobru 1995
v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se pove~ajo za
2,7%.

Vi{ino novo in ponovno odmerjenih pokojnin se od 1.
oktobra 1995 dolo~i tako, da se pokojnino, usklajeno po
sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1995 (Uradni list
RS, {t. 62/95), pove~a za 2,68% namesto za odstotek, dolo-
~en v prvem odstavku te to~ke.

Od 1. novembra 1995 pa se znesek pokojnine, ugotov-
ljen po drugem odstavku te to~ke, zmanj{a za 0,68%, name-
sto za odstotek, dolo~en v 1. to~ki sklepa o uskladitvi pokoj-
nin od 1. novembra 1995 (Uradni list RS, {t. 69/95).

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

ljene do 31. decembra 1995.

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

skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, {t. 12/92
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. 69/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od
najni‘je pokojninske osnove, veljavne od 1. oktobra 1995.

Od najni‘je pokojninske osnove, dolo~ene v prvem od-
stavku te to~ke, se od 1. oktobra 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.
oktobra 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. 69/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo
od polovice zneska najni‘je pokojninske osnove, veljavne od
1. oktobra 1995.

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

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

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

uskladijo v skladu s 302. ~lenom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9.9.1943 oziroma do 13.10.1943, odmerje-
ne od zajam~ene pokojninske osnove, dolo~ene po 102. ~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. oktobra 1995 najmanj 39.455,42 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. oktobra
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. oktobra 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 no-
vember 1995 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi
pokojnin od 1. novembra 1995 (Uradni list RS, {t. 69/95).

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

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica
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3388.

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. decembra 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. oktobra 1995

dalje dolo~i na novo in zna{a 46.418,15 SIT.

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

oktobra 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a 39.455,42 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

3389.

Na podlagi 54. 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. decembra 1995 sprejel

S K L E P
o najvi{ji pokojninski osnovi

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

dalje 224.838,17 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. decembra 1995.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

3390.

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. decembra 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. oktobra 1995 dalje
dolo~i na novo in zna{a 27.618,79 SIT.

Dodatek za pomo~ in postre‘bo za opravljanje ve~ine
osnovnih ‘ivljenjskih potreb se od 1. oktobra 1995 dalje
dolo~i na novo in zna{a 13.809,39 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. 69/95), se za meseca oktober
in november 1995 obra~una pri izpla~ilu dodatka za pomo~
in postre‘bo v decembru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

3391.

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. decembra 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. oktobra 1995
dalje dolo~ijo na novo in zna{ajo

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 9.469,30
2. 90 8.680,19
3. 80 7.891,08
4. 70 7.101,97
5. 60 6.312,86
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Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

6. 50 5.523,75
7. 40 4.734,65
8. 30 3.945,54

II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica

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

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 6.628,51
2. 90 6.076,13
3. 80 5.523,75
4. 70 4.971,37
5. 60 4.419,00
6. 50 3.866,62
7. 40 3.314,25
8. 30 2.761,87

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. 69/95), se za
meseca oktober in november 1995 obra~una pri izpla~ilu
invalidnine v mesecu decembru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

3392.

Na podlagi 6. ~lena zakona o pre�ivninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, {t. 1/79 in 1/86) in 276. ~lena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, {t. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19.
decembra 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. oktobra 1995 dalje uskladi
tako, da se pove~a za 2,7 %.

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

je upravi~encu pripadal za mesec november 1995 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi pre�ivnin po zakonu o pre-
�ivninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, {t. 69/95).

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. 69/95), se za meseca oktober in november 1995
obra~una z zneskom pre�ivnine, izpla~ane v decembru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica

3393.

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. decembra 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. oktobra 1995 dalje dolo~i na novo in zna{a
19.727,71 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. 69/95), se za meseca oktober in november
1995 obra~una pri izpla~ilu pokojnine v decembru 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potr~ l. r.
Predsednica
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LJUBLJANA

3394.

Na podlagi 4. ~lena zakona o finan~nih intervencijah v
kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, {t.
5/91) in Odloka o prora~unu Mestne ob~ine Ljubljana za leto
1995 (Uradni list RS, {t. 48/95) ter na podlagi 26. ~lena
statuta Mestne ob~ine Ljubljana (Uradni list RS, {t. 32/95) je
Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana na 13. seji dne 4. de-
cembra 1995 sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva za

leto 1995

I. SPLO[NA DOLO^ILA

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a podro~ja, upravi~ence, pogoje in

merila za dodelitev posojil iz programa kmetijstva (v nada-
ljevanju: posojila) za obmo~je Mestne ob~ine Ljubljana.

2. ~len
Sredstva za posojila se zagotavljajo iz prora~una Mest-

ne ob~ine Ljubljana.

II. PODRO^JA

3. ~len
Posojila se dodeljujejo za naslednja podro~ja:
– nakup kmetijskih zemlji{~,
– zelenjadarstvo,
– sadjarstvo,
– govedoreja in drobnica – na obmo~jih z omejenimi

proizvodnimi dejavniki.

III. UPRAVI^ENCI

4. ~len
Upravi~enci za dodelitev posojila v ni‘inskem obmo~ju

so fizi~ne osebe s slovenskim dr‘avljanstvom in statusom
kmeta, ki niso v rednem delovnem razmerju ter pravne osebe,
ki se ukvarjajo s pridelavo hrane in imajo sede‘ in prideloval-
ne povr{ine na obmo~ju Mestne ob~ine Ljubljana.

Upravi~enci za pridobitev posojil v hribovitih obmo~jih
in obmo~jih z omejenimi pridelovalnimi dejavniki so fizi~ne
osebe s slovenskim dr‘avljanstvom in statusom kmeta ter
pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane in imajo
sede‘ in pridelovalne povr{ine na obmo~ju Mestne ob~ine
Ljubljana.

IV. POGOJI IN MERILA

1. Splo{ni pogoji

5. ~len
Posojila se dodeljujejo pod naslednjimi splo{nimi pogoji:
– 3% obrestna mera;

– doba vra~ila se dolo~i glede na program upravi~enca,
vendar ne sme biti dalj{a od 5 let, razen za nakup kmetijskih
zemlji{~ 10 let, doba vra~anja pa pri~ne te~i po izteku mora-
torija;

– vrednost glavnice se ve‘e na te~aj tolarja z upo{teva-
njem devizne klavzule v DEM, po srednjem te~aju Banke
Slovenije na dan dospelosti vra~ila;

– moratorij za~ne te~i od dneva podpisa pogodbe; vra~i-
lo posojila se lahko odlo‘i najve~ za dobo 2 let, odvisno od
programa upravi~enca;

– v ~asu moratorija se obresti pripisujejo h glavnici in
jih posojilojemalec lahko pla~uje ob zapadlosti;

– posojilojemalec za~ne vra~ati posojilo po kon~anem
moratoriju v trimese~nih obrokih, katerih zapadlost je dolo-
~ena v posojilni pogodbi;

– prvi obrok pla~ila zapade po 3. mesecih od dneva po
izteku moratorija;

– obresti se obra~unavajo od vsakokratnega stanja glav-
nice, ki je prera~unana v DEM, v tolarski protivrednosti;

– posojilojemalec nosi stro{ke posredovanja posojila
hranilno kreditne slu‘be kmetijskih zadrug (v nadaljevanju:
HKS) v vi{ini 1,5% glavnice letno.

2. Posebni pogoji

6. ~len
Vi{ina posojila ne sme presegati 25% predra~unske vred-

nosti predlo‘enega programa upravi~enca, razen pri nakupu
kmetijskih zemlji{~, kjer vi{ina posojila ne sme presegati
30% vrednosti zemlji{~ v ni‘inskem obmo~ju in 40% vred-
nosti zemlji{~ v hribovitem obmo~ju. Posojilo se dodeli za
vrednost zemlji{~a po poro~ilu o oceni vrednosti zemlji{~a
zaprise‘enega sodnega cenilca.

3. Pogoji za posamezna podro~ja

7. ~len
Nakup kmetijskih zemlji{~
Posojila se odobrijo za zaokro‘evanje posesti za inten-

zivno kmetijsko pridelavo.
Zelenjadarstvo
Posojila se odobrijo za nabavo in postavitev rastlinja-

kov ali plastenikov ter rekonstrukcije ‘e obstoje~ih objektov
minimalne povr{ine 100 m², z ustrezno tehnologijo pridelavo
vrtnin in za namakalne sisteme na prostem.

Sadjarstvo
Posojila se odobrijo za postavitev novih in obnovo ob-

stoje~ih sadovnjakov s popolno tehnologijo in sicer za sadne
vrste pe~karjev in ko{~i~arjev, jagodi~ja in lupinarjev ter za
izgradnjo spremljajo~ih objektov.

Govedoreja in drobnica – na obmo~jih z omejenimi
proizvodnimi dejavniki

Posojila se odobrijo za:
– nabavo opreme za tehnolo{ko izbolj{avo pridelave:

su{ilne naprave, molzne naprave, hladilni bazeni;
– dokon~anje in adaptacijo proizvodnih zmogljivosti

(hlevi).
Pri vlaganjih v rekonstrukcijo (izbolj{anje tehnologije)

mora biti proizvodnja pove~ana najmanj za 10% in zagotov-
ljena kmetijska povr{ina, na kateri je mo‘no pridelati ve~ino
osnovne krme in ne{kodljivo uporabiti gnojnico in gnoj.

Najmanj{a zmogljvost hleva mora biti:

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI
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Medsebojne obveznosti med HKS in posojilojemalcem
se uredijo s posojilno pogodbo.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 320-1/95
Ljubljana, dne 4. decembra 1995.

Predsednik
Mestnega sveta

Mestne ob~ine Ljubljana
Dimitrij Kova~i~ l. r.

Enota mere Najmanj

Krave molznice stoji{~e 10
Pitanci stoji{~e 20
Kombinirani hlevi GV@ 10

S {tevilom stoji{~ je opredeljeno {tevilo krav molznic in
pripadajo~e {tevilo stoji{~ za ostalo plemensko ‘ivino.

4. Merila

8. ~len
^e so predlo‘eni programi upravi~enca po posameznih

podro~jih iz 3. ~lena tega pravilnika enakovredni ima pred-
nost donosnej{i program, ki do sedaj {e ni prejel nobene
dru‘bene podpore in posojila.

Pri tem je potrebno upo{tevati:
– ekolo{ko primerjnej{i program,
– program, ki uvaja novo sodobnej{o tehnologijo,
– program pove~anja obdelovalnih povr{in.

V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA

9. ~len
Za vlo‘itev zahtevka za posojilo se uporabljajo obrazci

in dokumentacija, ki je predpisana z navodilom za uveljavlja-
nje finan~nih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnjo hrane v letu 1994 (republi{ki programi –
Uradni list RS, {t. 39/94)

Za nakup kmetijskih zemlji{~ je potrebna {e naslednja
dokumentacija:

– overovljena kupoprodajna pogodba,
– poro~ilo sodnega cenilca o ugotovljeni vrednosti kme-

tijskega zemlji{~a,
– zemlji{koknji‘ni predlog z obvezno vknji‘bo zaznam-

be v zemlji{ko knjigo, da se zemlji{~e ne odtuji 20 let.

VI. JAVNI RAZPIS

10. ~len
Sredstva za posojilo se dodeljujejo na podlagi javnega

razpisa.

11. ~len
Sklep o javnem razpisu za posojila sprejme ‘upan Mestne

ob~ine Ljubljana in ga objavi v sredstvih javnega obve{~anja.
Javni razpis vsebuje:
– skupni znesek sredstev, namenjenih za posojila,
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo posojila,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti prilo‘ena zahtevku,
– rok za prijavo na javni razpis.

12. ~len
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave.

13. ~len
Prispele vloge na razpis bo obravnavala komisija, ki jo

izmed delavcev Mestne uprave imenuje ‘upan. Pri delu komi-
sije sodeluje predstavnik javne kmetijske svetovalne slu‘be.

Komisija pripravi predlog sklepa o izbiri, ki ga sprejme
‘upan.

VII. KON^NI DOLO^BI

14. ~len
Mestna ob~ina Ljubljana sklene pogodbo s HKS za

izvedbo finan~nih storitev v zvezi z dodelitvijo posojil.

3395.

Na podlagi 97. ~lena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, {t. 18/91 in 21/94), pravilnika o merilih za do-
deljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, {t.
18/92), ki ga je izdal minister za zdravstvo, dru`ino in social-
no varstvo v soglasju z ministrom za varstvo okolja in urejan-
je prostora ter na podlagi odloka o ustanovitvi Stanovanjske-
ga sklada ljubljanskih ob~in (Uradni list RS, {t. 20/92) je
Upravni odbor Stanovanjskega sklada ljubljanskih ob~in na
87. seji z dne 12. 12. 1995 sprejel

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

o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v
najem

1. ~len
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja pra-

vilnik o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj
v najem, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 56/93.

2. ~len
Dosedanji 8. ~len se spremeni tako, da se sedaj glasi:
“Stanovanjski sklad objavi prednostno listo za dodeli-

tev socialnih stanovanj v najem v 14 dneh po sprejemu skle-
pa upravnega odbora o prednostni listi.”

3. ~len
Za 19. ~lenom se doda 19.a ~len, ki glasi:
“Stanovanjski sklad bo ob upo{tevanju posebnih razmer

na obmo~ju vseh biv{ih petih ljubljanskih ob~in kot dodatni
kriterij upo{teval tudi dobo stalnega bivanja na obmo~ju
biv{ih petih ljubljanskih ob~in, in sicer bodo prosilci pridobi-
li {e dodatne to~ke:

– dol‘ina stalnega bivanja na obmo~ju biv{ih petih ljub-
ljanskih ob~in:

1. nad 10 let + 10%,
2. nad 15 let + 15%,
3. nad 20 let + 20%.
Procent se ra~una od skupnega {tevila to~k, ki jih bo

zbral posamezni prosilec.”

4. ~len
Vse ostale dolo~be pravilnika o pogojih in merilih za

pridobitev socialnih stanovanj v najem ostanejo {e naprej v
veljavi.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5666 [t. 73 – 22. XII. 1995

5. ~len
Spremembe in dopolnitve pravilnika je sprejel upravni

odbor stanovanjskega sklada in pri~nejo veljati z dnem obja-
ve v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stanovanjski sklad
ljubljanskih ob~in

Predsednik upravnega odbora
Igor [oltes, dipl. jur. l. r.

CELJE

3396.

Na podlagi 18. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 5. ~lena odloka o gospo-
darskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 30/94) in 17. ~lena
statuta Mestne ob~ine Celje, je Ob~inski svet Mestne ob~ine
Celje na seji dne 23. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji

Zavoda za po‘arno, re{evalno in tehni~no slu‘bo Celje

1. ~len
Spremeni se tretji odstavek 6. ~lena odloka o organiza-

ciji Zavoda za po‘arno, re{evalno in tehni~no slu‘bo Celje
(Uradni list RS, {t. 20/91), in glasi:

“Direktorja zavoda imenuje in razre{uje ustanovitelj.”

2. ~len
Ta odlok pri~ne veljati takoj, ko ga sprejme ob~inski

svet.

[t. 831-34/91
Celje, dne 23. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Celje
Lojze Oset l. r.

1. ~len
Uvede se krajevni samoprispevek v denarju (v nadalj-

njem besedilu: samoprispevek) za obmo~je Krajevne skup-
nosti @alna, ki obsega naselja: @alna, Velika Loka, Mala
Loka, Lu~e in Ple{ivica.

2. ~len
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila

za vzdr‘evanje obstoje~ih komunalnih in infrastrukturnih ob-
jektov na obmo~ju KS @alna: vzdr‘evanje krajevnih cest,
upravljanje in vzdr‘evanje pokopali{~ in mrli{kih ve‘ic v
@alni in Veliki Loki, urejanje krajevnega smeti{~a, vzdr‘eva-
nje javne razsvetljave (s tokovino), vzdr‘evanje peskokopa,
zagotavljanje plu‘enja krajevnih cest, sofinanciranje prepla-
stitev lokalnih cest in za financiranje drugih nalog, potrebnih
za nemoten razvoj KS @alna (na podro~ju kulture, {porta,
gasilske dejavnosti).

3. ~len
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer

od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.

4. ~len
Zavezanci za pla~ilo samoprispevka so delovni ljudje in

krajani, ki stalno prebivajo na obmo~ju Krajevne skupnosti
@alna ter ob~ani, ki imajo na obmo~ju Krajevne skupnosti
@alna nepremi~nine, t.j. stanovanjsko ali po~itni{ko hi{ico,
nimajo pa v njej stalnega bivali{~a, in sicer:

– zavezanci, ki imajo pla~e iz delovnega razmerja ozi-
roma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
zna~aj pla~e, po stopnji 1% od neto pla~e oziroma nadome-
stila;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od
izpla~ane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali ni‘ja od zneska najni‘je pokojnine za polno pokojninsko
dobo;

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti,
po stopnji 1% letno od katastrsekga dohodka in dohodka od
gozdov;

– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti po stopnji 1% od
neto osebnega dohodka in dav~ne osnove;

– zavezanci, ki dosegajo dohodke za prilo‘nostno oprav-
ljanje storitev po stopnji 1% od dav~ne osnove, zmanj{anje
za odmerjene davke;

– zavezanci, zaposleni v tujini, bodo pla~evali samo-
prispevek v vi{ini 150 DEM na leto v tolarski protivrednosti
po srednjem te~aju DEM Banke Slovenije na dan pla~ila;

– lastniki stanovanj in po~itni{kih hi{ic, ki nimajo stal-
nega bivali{~a v Krajevni skupnosti @alna, v vi{ini 100 DEM
na leto v tolarski protivrednosti po srednjem te~aju Banke
Slovenije na dan 30. 6. v letu pla~ila.

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

mo~i, od otro{kih dodatkov, invalidnin, od {tipendij, od na-
grad u~encev in {tudentov, ki so na proizvodnem delu oziro-
ma na delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih
nagrad in odpravnin.

6. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

vpla~ilnem ra~unu Krajevne skupnosti @alna {t. 50130-842-
032-82037 - krajevni samoprispevek KS @alna. Z njimi bo v
skladu z namenom iz 2. ~lena tega sklepa razpolagal svet
krajevne skupnosti. O njihovi porabi mora poro~ati zboru
krajanov Krajevne skupnosti @alna.

GROSUPLJE

3397.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85), 42. ~lena statuta Krajevne skupnosti
@alna, sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v denarju za obmo~je Krajevne skupnosti
@alna (Uradni list RS, {t. 61/95) in poro~ila volilne komisije
Krajevne skupnosti @alna o izidu glasovanja na referendumu
dne 12. 11. 1995 je svet Krajevne skupnosti @alna na 29. seji
dne 1. 12. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za

obmo~je Krajevne skupnosti @alna
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7. ~len
Krajevni samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo

podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci
pla~, nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in
obrtnikom obra~unava in odteguje krajevni samoprispevek
Republi{ka uprava za javne prihodke – izpostava Grosuplje.
Ob vsakem nakazilu krajevnega samoprispevka je izpla~eva-
lec dol‘an poslati Krajevni skupnosti @alna poimenski sez-
nam delavcev, za katere je bil nakazan samoprispevek.

8. ~len
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-

prispevka v roku, se prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo
izterjavo davkov ob~anov.

9. ~len
Za zbiranje in pravilno ter namensko porabo sredstev

samoprispevka po programu odgovarja Svet Krajevne skup-
nosti @alna.

Pravilnost obra~unavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje ter Republi{ka uprava za javne
prihodke – izpostava Grosuplje, v okviru svojih pristojnosti.

10. ~len
Svet Krajevne skupnosti @alna odlo~a tudi o na~inu,

kako se uporabljajo sredstva, ki bi ostala po izvedbi progra-
ma del, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

[t. 64/95
Grosuplje, dne 1. decembra 1995.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

@alna
Stane Kogov{ek l. r.

5. Neveljavnih glasovnic je bilo 5 oziroma 0,9% vseh
uporabljenih glasovnic.

6. Volilna komisija ugotavlja, da je bil na referendumu,
dne 12. 11. 1995 v Krajevni skupnosti @alna predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obmo~je Kra-
jevne skupnosti @alna sprejet, saj je zanj glasovalo 70,6%
vseh volilnih upravi~encev, ki so glasovali na referendumu.

@alna, dne 12. novembra 1995.

Predsednik
volilne komisije

Stane Kogov{ek l. r.

3398.

Na podlagi 49. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) je volilna komisija Krajevne skupnosti
@alna pripravila

P O R O ^ I L O
o izidu glasovanja na referendumu, dne 12. 11. 1995 za

uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za
obmo~je Krajevne skupnosti @alna

V Krajevni skupnosti @alna so bili ugotovljeni naslednji
izidi glasovanja na referendumu, dne 12. 11. 1995:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 714 volilnih
upravi~encev.

2. Na referendumu je glasovalo 548 krajanov oziroma
76,8%.

3. Za uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo
387 volilnih upravi~encev oziroma 70,6% vseh, ki so se
udele‘ili glasovanja.

4. Proti uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo
156 volilnih upravi~encev oziroma 28,5% vseh, ki so se
udele‘ili glasovanja.

IG

3399.

Na podlagi 8. in 16. ~lena statuta Ob~ine Ig (Uradni list
RS, {t. 26/95) so svetniki ob~inskega sveta na 8. redni seji
dne 11. 10. 1995 sprejeli

S K L E P
o izra~unu in pla~ilu sorazmernega dela stro{kov

opremljanja stavbnega zemlji{~a

1. ~len
Sorazmerni del stro{kov opremljanja stavbnega zem-

lji{~a izra~unava za podro~je Ob~ine Ig MOL – Mestna upra-
va, oddelek za stavbna zemlji{~a Ljubljana, Tom{i~eva 6, v
skladu z dolo~ili 43. in 44. ~lena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni list RS, {t.
33/89) in 2. ~lena 4. to~ke. Navodila za podrobnej{i izra~un
sorazmernega dela stro{kov priprave in opremljanja stavbne-
ga zemlji{~a s komunalnimi objekti in napravami in na pod-
lagi predlo‘ene lokacijske dokumentacije prosilca.

2. ~len
K izra~unu sorazmernega dela stro{kov opremljanja

stavbnega zemlji{~a Ob~ina Ig obra~unava naslednje olaj{ave:
– za novo naseljene prebivalce na obmo~ju Ob~ine Ig se

pla~a stro{ek izra~una brez olaj{ave,
– za stanovalce, ki ‘ivijo na obmo~ju Ob~ine Ig 10–20

let so s samoprispevki prispevali dele‘ k izbolj{anju komu-
nalnih storitev pla~ajo izra~un s 25% olaj{avo,

– za stanovalce, ki ‘ivijo na obmo~ju Ob~ine Ig ve~ kot
20 let in so s samoprispevki prispevali dele‘ k izbolj{anju
komunalnih storitev pla~ajo izra~un s 50% olaj{avo.

3. ~len
Izra~unani sorazmerni del stro{kov opremljanja stavb-

nega zemlji{~a z izra~unano olaj{avo pla~ajo graditelji ob-
jektov na ‘iro ra~un Ob~ine Ig.

4. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v

Uradnem listu RS.

[t. 224/95
Ig, dne 11. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ig
Cimperman Janez l. r.
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JESENICE

3400.

Na podlagi 1., 2. in 4. ~lena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, {t. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, {t. 18/91), 25. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni list SRS,
{t. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91,
13/93 in 66/93) in 26. ~lena statuta Ob~ine Jesenice (Uradni
list RS, {t. 38/95) je Ob~inski svet ob~ine Jesenice na 12. seji
dne 30. 11. 1995 sprejel

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

1. ~len
V Ob~ini Jesenice so predpisane komunalne takse za

naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih,
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih,
3. za uporabo javne povr{ine pred poslovnimi prostori

ter za opravljanje gostinske in turisti~ne dejavnosti na teh
povr{inah,

4. za uporabo trgov in drugih javnih povr{in, razen
plo~nikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in
drugih zabavnih prireditev,

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

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

7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslov-
ne stavbe.

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

Vrednost to~ke na dan uveljavitve odloka zna{a 5,72 SIT.
Vrednost to~ke iz prej{njega odstavka sprejme ob~inski

svet do konca meseca decembra za naslednje leto.

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

predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V
taksni tarifi je dolo~eno, v katerih primerih je obra~un, pobira-
nje ali odvod pobrane takse dol‘na zagotoviti pravna ali fizi~-
na oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja za komunalne
zadeve pristojen ob~inski organ, izterjuje pa za pravne in
fizi~ne osebe Republi{ka uprava za javne prihodke, Izpostava
Jesenice, katero Ob~ina Jesenice lahko pooblasti tudi za odme-
ro takse za posamezne taksne predmete in storitve.

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

letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predme-
ta oziroma pri~etkom uporabe, preneha pa s potekom mese-
ca, v katerem je zavezanec pisno obvestil za komunalne
zadeve pristojen ob~inski organ o odstranitvi taksnega pred-
meta oziroma prenehanju njegove uporabe.

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

Zavezanec je dol‘an za komunalne zadeve pristojnemu
ob~inskemu organu prijaviti nastanek taksne obveznosti naj-
kasneje v 15 dneh od nastanka taksne obveznosti, ~e v taksni
tarifi ni druga~e dolo~eno.

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

taksni zavezanec dol‘an pred namestitvijo oziroma uporabo

taksnega predmeta o tem obvestiti za komunalne zadeve
pristojen ob~inski organ in pla~ati predpisano takso, razen,
~e je v tarifi druga~e dolo~eno.

5. ~len
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati po-

datke o zavezancu in vsa dejstva in okoli{~ine, ki so pomem-
bne za dolo~itev vi{ine komunalne takse.

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

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

^e je za postavitev ali uporabo dolo~enega taksnega
predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega orga-
na, je treba takso pla~ati pred izdajo soglasja oziroma dovo-
ljenja. Izvajanje te dolo~be zagotavlja organ, ki soglasje ozi-
roma dovoljenje izdaja.

7. ~len
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po dolo~-

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

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

8. ~len
Komunalne takse so prihodek Ob~ine Jesenice.

9. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni

redar in Republi{ka uprava za javne prihodke, Izpostava Je-
senice.

10. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ~e
ravna v nasprotju z dolo~ili 3. ali 4. ~lena odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno oprav-
lja dejavnost, ~e ravna v nasprotju z dolo~ili 3. ali 4. ~lena
odloka. Z denarno kaznijo v znesku najmanj 20.000 SIT se
kaznuje za prekr{ek odgovorna oseba pravne osebe in posa-
meznik, ~e ravna v nasprotju z dolo~ili 5. ~lena odloka.

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

11. ~len
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka tak-

sne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi
komunalni redar.

12. ~len
O komunalnih taksah se konec leta poda poro~ilo ob~in-

skemu svetu.

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

komunalnih taksah v Ob~ini Jesenice (Uradni list RS, {t.
7/91, 1/92 in 71/93).
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14 . ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 417/15-95
Jesenice, dne 30. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

o~ine Jesenice
Valentin Marke‘, in‘. l. r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

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

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

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

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

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

letna taksa:
to~ke

a) za avtomatsko keglji{~e (od steze) 1.000
b) za elektronski igralni avtomat 9.000
c) za biljard (navadni ali avtomatski) 7.000
d) za druga igralna sredstva 1.000

razen, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
Pojasnilo:
1. Za elektronske igralne avtomate se {tejejo vsi elek-

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

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

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

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

Tarifna {tevilka 3
Za uporabo javne povr{ine pred poslovnimi prostori ter

za opravljanje gostinske in turisti~ne dejavnosti se pla~a
taksa dnevno za vsak uporabljeni m² povr{ine, po naslednjih
kriterijih:

1. za gostinstvo, sla{~i~arno, za trgovino 10 to~k
2. za namene gradbeni{tva (adaptacija poslovnih in sta-

novanjskih prostorov)
– v turisti~ni sezoni 2 to~ki
– izven sezone 1 to~ka.
Taksni zavezanec pla~a takso pred pridobitvijo dovolje-

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

povr{ina cest, plo~nikov in trgov pred poslovnimi in drugimi
prostori.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja povr{ine iz 1.
to~ke.

3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja ob~ine
oziroma v nasprotju z dolo~bami v izdanem dovoljenju, pla-
~a komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski
~as uporabe, ~e gre za za~asno postavitev, v dvojnem znesku.

Tarifna {tevilka 4
1. Za uporabo trgov in drugih javnih povr{in, razen

plo~nikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, se
pla~a taksa dnevno:

– za vsak uporabljeni m² povr{ine 5 to~k.
2. Za uporabo trgov in drugih javnih povr{in, razen

plo~nikov, za zabavne prireditve za gospodarske namene, se
pla~a taksa dnevno:

– za vsak uporabljeni m² povr{ine 10 to~k.
Taksni zavezanec pla~a takso pred pridobitvijo dovolje-

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

ditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.

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

~a taksa:
– za kioske: 20 to~k za vsak m² dnevno
– za stojnice: 20 to~k za vsak m² dnevno
– za premi~ne gostinske prikolice: 200 to~k za prikolico

dnevno
– za cirkus in zabavni park: 5 to~k za vsak m² dnevno
– za prilo‘nostna parkiri{~a:
50 to~k dnevno za vsako osebno vozilo
150 to~k dnevno za kombi ali osebno vozilo s prikolico

in 300 to~k za tovornjake in avtobuse (zaokro‘eno na 10 SIT)
– za prekope in druge za~asne namene: 5 to~k za vsak

m² dnevno.
Javni zavodi in dru{tva, ki so financirani iz prora~una

Ob~ine Jesenice so opro{~eni pla~ila takse, ~e so prostori
uporabljeni za dejavnost, ki jo financira prora~un.

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

Pojasnilo:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega pro-

stora. Pozimi se taksa pla~uje tudi za stojnice, kioske in
premi~ne gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na
smu~i{~ih.

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

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

1. ~e so trajnega zna~aja:
do 2 m² 1000 to~k letno
nad 2 m² 3000 to~k letno
nad 9 m² 9000 to~k letno;
2. ~e so za~asnega zna~aja:
do 2 m² 4 to~ke dnevno
nad 2 m² 8 to~k dnevno
nad 9 m² 25 to~k dnevno.
3. To~ke pod zap. {t. 1 in 2 se pomno‘ijo:
a) s faktorjem 0,25 za informacijske napise o lokaciji

firme, ki imajo poslovne prostore v kraju postavitve,
b) s faktorjem 1,00 za reklamna sporo~ila firm, ki imajo

sede‘ v kraju postavitve,
c) s faktorjem 2,00 za ostala reklamna sporo~ila.
Pojasnilo:
1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu,

kadar je name{~en tako, da je njegova sporo~ilnost usmerje-
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na navzven, v odprt prostor, ne glede na lastni{tvo nepremi~-
nin, na katerih je taksni predmet name{~en.

2. Zavezanci za pla~ilo komunalne takse te tarife so
lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za
reklamiranje, objavo oziroma oglase.

3. Pla~ila komunalne takse po tej tarifni {tevilki so
opro{~ene organizacije, ko opravljajo dejavnost nekomer-
cialnega namena.

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

5. Zavezanci, ki sprejemajo goste na preno~evanje (so-
bodajalci), pla~ajo komunalo takso po tej tarifni {tevilki v
vi{ini 50% predpisane komunalne takse.

6. Javni zavodi in dru{tva, financirani iz prora~una Ob-
~ine Jesenice, so opro{~eni pla~ila takse po tej tarifni {tevilki
za namene, ki jih financira prora~un.

7. Zavezanci za pla~ilo takse po tej tarifi morajo za
komunalne zadeve pristojnemu ob~inskemu organu sporo~iti
do 28. februarja v letu {tevilo, velikost in vrsto reklamnih
napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo
podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

8. ̂ e se zavezanec ne ravna po dolo~ilu 6. to~ke, se mu
odmeri komunalna taksa v dvojni vi{ini od 1. 1. do 31. 12.
teko~ega leta.

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

slovne stavbe, se pla~a taksa od velikosti:
– do 2 m² 1500 to~k letno
– nad 2 m² 3000 to~k letno.
Zavezanci za pla~ilo takse po tej tarifi morajo za komu-

nalne zadeve pristojnemu ob~inskemu organu sporo~iti do
28. februarja v letu {tevilo in velikost vitrin, sproti pa vsako-
kratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunal-
ne takse.

^e se zavezanec ne ravna po dolo~ilu prej{njega odstav-
ka, se mu odmeri komunalna taksa v dvojni vi{ini od 1. 1. do
31. 12. teko~ega leta.

Javni zavodi in dru{tva, ki so financirani iz prora~una
Ob~ine Jesenice, so opro{~eni pla~ila takse po tej tarifni
{tevilki, ~e se vitrina uporablja za namene, ki jih financira
prora~un.

Pojasnilo:
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.

Št. 417-15/95
Jesenice, dne 30. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice

Valentin Marke‘, in‘. l. r.

3401.

Na podlagi 75. in 78. ~lena zakona o gospodarskih
javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93) 10. ~lena odloka o
gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini Jesenice (Uradni list
RS, {t. 33/95) in 26. ~lena statuta Ob~ine Jesenice (Uradni
list RS, {t. 38/95), je Ob~inski svet ob~ine Jesenice na 13.
seji dne 18. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN,

d.o.o., Jesenice

I. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
Obstoje~a podjetja Komunala, d.o.o., Jesenice, Kres,

d.o.o., Jesenice in Vodovod, p.o., Jesenice, ki so last Ob~ine
Jesenice (v nadaljevanju: ustanovitelj), se spojijo v Javno
komunalno podjetje JEKO-IN, dru‘ba z omejeno odgovor-
nostjo, Jesenice, ki opravlja dejavnosti iz tega odloka kot
gospodarske javne slu‘be.

Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (v
nadaljevanju: podjetje), je pravni naslednik zgoraj navedenih
podjetij, ki so vpisana v sodni register pri Okro‘nem sodi{~u
v Kranju.

2. ~len
Edini dru‘benik podjetja je Ob~ina Jesenice.

II. FIRMA IN SEDE@

3. ~len
Firma podjetja se glasi: “Javno komunalno podjetje

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta mar{ala Tita 51”.
Skraj{ana firma je: “JEKO-IN, d.o.o., Jesenice”.

4. ~len
Sede‘ podjetja je na Jesenicah, Cesta mar{ala Tita 51.

5. ~len
Posamezni sektorji podjetja lahko poleg firme podjetja

uporabljajo tudi lastno oznako.

6. ~len
Podjetje je ustanovljeno za nedolo~en ~as.

7. ~len
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premo‘enjem, ki je v pravnem prometu.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti podjetja.

III. DEJAVNOST PODJETJA

8. ~len
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti, ki so pogoj za

‘ivljenje in delo ob~anov, za delo drugih podjetij na obmo~ju
Ob~ine Jesenice in so nujne za delo upravnih in drugih dr‘av-
nih organov:

A01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik,

A 01.411 Urejanje in vzdr‘evanje parkov, vrtov in zele-
nih {portnih povr{in,

A 01.412 Druge storitve za rastlinsko predelavo,
CB 14.21 Pridobivanje gramoza in peska,
DN 37.1 Recikla‘a kovinskih ostankov in odpadkov,
DN 37.2 Recikla‘a nekovinskih ostankov in odpadkov,
E 40.20 Proizvodnja plina: distribucija plinastih goriv

po plinovodni mre‘i,
E 40.30 Oskrba s paro in toplo vodo,
E 41.00 Zbiranje, ~i{~enje in distribucija vode,
F 45.11 Ru{enje objektov in zemeljska dela,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5671[t. 73 – 22. XII. 1995

F 45.21 Splo{na gradbena dela,
F 45.23 Gradnja cest, ‘elezni{kih prog, letali{~ in {port-

nih objektov,
F 45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne in{talacije,
F 45.34 Druge in{talacije pri gradnjah,
G 50.20 Vzdr‘evanje in popravilo motornih vozil,
G 52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in

malimi ‘ivalmi,
G 52.62 Trgovina na drobno na tr‘nicah,
G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah,
I 60.24 Cestni tovorni promet,
I 60.30 Cevovodni transport,
I 63.21 Druge pomo‘ne dejavnosti v kopenskem prome-

tu,
J 65.21 Finan~ni zakup (leasing),
K 73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dro~ju naravoslovja in tehnologije,
K 74.20 Projektiranje, in‘eniring in tehni~no svetova-

nje,
K 74.30 Tehni~ni preizkusi in analiza,
K 74.40 Ekonomska propaganda,
O 90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov,
O 90.002 Dejavnost deponij, se‘iganje in drugi na~ini

odstranjevanja trdnih odpadkov,
O 90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki,
O 90.004 Kanalizacija in delovanje ~istilnih naprav
O 90.005 Druge storitve javne higiene,
O 90.04 Pogrebne storitve.

IV. OSNOVNI KAPITAL

9. ~len
Osnovni kapital zna{a 136,843.910,15 SIT in predstav-

lja vrednost kapitala podjetij Komunala, d.o.o., Jesenice,
Kres, d.o.o., Jesenice in Vodovod, p.o., Jesenice, ki po deli-
tveni bilanci med Ob~inama Jesenice in Kranjska Gora pripa-
da Ob~ini Jesenice brez vrednosti infrastrukturnih objektov
in je ugotovljen s spojitveno pogodbo z dne 18. 12. 1995.

Ustanovitelj daje podjetju v upravljanje infrastrukturne
objekte, ki mu pripadajo po delitveni bilanci z Ob~ino Kranj-
ska Gora.

Vrednost teh infrastrukturnih objektov je
1.788,956.796,41.

10. ~len
Sredstva za poslovanje in razvoj dejavnosti podjetje

pridobiva s prodajo proizvodov in storitev, iz prora~una, od
posebnih davkov, subvencij, regresov in drugih virov, ki jih
zagotovi ustanovitelj.

V. POSLOVNI REZULTAT

11. ~len
Ugotavljanje poslovnega rezultata poteka skladno s

predpisi, ki veljajo za gospodarske dru‘be in predpisi, ki
urejajo gospodarske javne slu‘be.

VI. UPRAVLJANJE PODJETJA

12. ~len
Ustanoviteljske pravice izvr{uje Ob~inski svet ob~ine

Jesenice (v nadaljnjem besedilu: ob~inski svet).
Ustanovitelj izvr{uje naslednje pravice:

– dolo~i posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za-
gotavljanje in uporabo javnih dobrin,

– odlo~a o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin,

– potrjuje temelje osnovne politike ter letne programe
dela ter finan~ne na~rte,

– daje soglasje k aktu o organizaciji,
– imenuje in razre{uje direktorja,
– odlo~a o porabi dobi~ka in pokrivanju izgube,
– sprejme poslovno poro~ilo, obra~une in zaklju~ni ra-

~un podjetja.

13. ~len
Sklepi ustanovitelja, ki se nana{ajo na poslovanje pod-

jetja, ki jih sprejema ob~inski svet se vpisujejo v knjigo
sklepov, ki jo potrdi notar.

VII. ORGANI PODJETJA

14. ~len
Podjetje ima naslednje organe:
– direktor
– nadzorni svet.

15. ~len
Direktor vodi posle in zastopa podjetje neomejeno, ra-

zen pri:
– obremenjevanju in prometu z nepremi~ninami, za kar

potrebuje soglasje ustanovitelja,
– prometu z ostalimi materialnimi nalo‘bami, ki niso

opredeljene z letnim programom dela, za kar potrebuje so-
glasje nadzornega sveta.

Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega raz-
pisa. Razre{uje ga ob~inski svet.

16. ~len
Direktor je lahko oseba, ki poleg pogojev, dolo~enih z

zakonom, izpolnjuje {e naslednje pogoje:
– da ima visoko{olsko izobrazbo tehni~ne, ekonomske

ali pravne smeri,
– da ima vsaj pet let izku{enj na podro~ju poslovodenja,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.

17. ~len
Mandat direktorja traja {tiri leta in je lahko po izteku

mandata ponovno imenovan.

18. ~len
Direktor je lahko razre{en pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– ~e bi bili zradi izvajanja odlo~itev ali sklepov, ki jih je

sprejel, kr{eni interesi ustanovitelja ali je bila povzro~ena
{koda,

– ~e je prekora~il pooblastila,
– ~e ustanovitelju ni pravo~asno predlo‘il letnega poro-

~ila,
– ~e je kr{il pravila o prepovedi konkurence ali poslov-

ne skrivnosti,
– ~e so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je ustano-

vitelj zgubil zaupanje (negativna gibanja v poslovanju, kr{i-
tev dobrih poslovnih obi~ajev, povzro~anje sporov ipd.),

– ~e ustanovitelj ne sprejme poslovnega poro~ila.

19. ~len
Za poslovno skrivnost se {tejejo podatki, za katere tako

dolo~i podjetje s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti
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seznanjeni ustanovitelj, delavci, ~lani organa in druge osebe,
ki so dol‘ne varovati poslovno skrivnost.

Ustanovitelj, delavci, ~lani organov podjetja in druge
osebe so odgovorni za kr{itev, ~e so vedeli, ali bi morali
vedeti za tak zna~aj podatkov.

Za poslovno skrivnost se ne morejo dolo~iti podatki, ki
so po zakonu javni ali podatki o kr{itvi zakona.

20. ~len
Nadzorni svet ima pet ~lanov.
Direktor Komunalne direkcije Ob~ine Jesenice je ~lan

nadzornega sveta po funkciji, od ostalih {tirih ~lanov dva
imenuje ustanovitelj, dva pa zaposleni v skladu z zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Predsednika nadzornega sveta izvoli nadzorni svet iz-
med ~lanov.

Mandat ~lanov nadzornega sveta traja {tiri leta in so
lahko ponovno imenovani. Direktor Komunalne direkcije ne
more biti predsednik nadzornega sveta.

21. ~len
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja, pre-

gleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo podjet-
ja, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge
blaga ter druge stvari.

22. ~len
Predsednik nadzornega sveta prejema za svoje delo sej-

nino v vi{ini dvakratnega zneska, ki je dolo~ena za ob~inske
svetnike, ~lani pa v vi{ini, kot je dolo~ena za ~lane ob~inske-
ga sveta.

VIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

23. ~len
Ta odlok je isto~asno tudi akt o ustanovitvi Javnega

komunalnega podjetja JEKOS, d.o.o., Jesenice.

24. ~len
Do imenovanja direktorja, oziroma najve~ za eno leto,

imenuje vr{ilca dol‘nosti direktorja podjetja ustanovitelj.

25. ~len
S sprejemom tega odloka ustanovitelj sogla{a, da se

podjetje kratkoro~no zadol‘uje za potrebe svojega poslova-
nja do vi{ine mese~ne mase neto pla~ podjetja, na podlagi
odlo~itve direktorja. Za zneske, ki presegajo znesek iz prve-
ga odstavka tega ~lena in za dolgoro~na posojila pa je potreb-
no pridobiti posami~no soglasje ustanovitelja.

26. ~len
Do uskladitve splo{nih aktov podjetja s tem odlokom,

se uporabljajo dolo~be do sedaj veljavnih splo{nih aktov
podjetja Komunala, d.o.o., Jesenice, kolikor niso v nasprotju
z dolo~bami tega odloka. Podjetje sprejme splo{ne akte do
31. 1. 1996.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 353-46/95
Jesenice, dne 18. decembra 1995.

Predsednik Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice

Valentin Marke‘, in‘. l. r.

KRANJ

3402.

Na podlagi 29. in 57. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95), 3. ~lena zakona o
financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94 in 18. in 100.
~lena statuta Mestne ob~ine Kranj (Uradni list RS, {t. 43/95)
je Svet Mestne ob~ine Kranj na 11. seji dne 13. 12. 1995
sprejel

O D L O K
o prora~unu Mestne ob~ine Kranj za leto 1996

1. ~len
S prora~unom Mestne ob~ine Kranj za leto 1996 (v

nadaljevanju: prora~un) se zagotavljajo sredstva za financira-
nje javne porabe v Mestni ob~ini Kranj.

2. ~len
Za financiranje javne porabe pripadajo mestni ob~ini

prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, dolo~e-
nih z zakonom o financiranju ob~in in drugi prihodki v skla-
du s posebnimi zakoni.

3. ~len
Prora~un Mestne ob~ine Kranj za leto 1996 zna{a:
– celotni prihodki 3.255,000.000 SIT
– odhodki 3.178,817.000 SIT
– nerazporejeni prihodki 76,183.000 SIT
– stalna prora~unska rezerva 40,096.000 SIT
– teko~a prora~unska rezerva 36,087.000 SIT

4. ~len
Prora~un obsega skupen znesek predvidenih prihodkov

in skupen znesek predvidenih odhodkov.
Prihodki so izkazani po njihovih virih in vrstah, odhod-

ki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Prihodki obsegajo sredstva za financiranje zagotovljene

porabe in financiranje drugih nalog.
Prora~un obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi

teko~o prora~unsko rezervo v vi{ini 1,8% prihodkov zago-
tovljene porabe za financiranje posameznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju prora~una ni bilo mogo~e pred-
videti ali zanje ni bilo mogo~e predvideti zadostnih sredstev.

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

komerno med vse uporabnike v okviru dose‘enih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, ~e ni med ob~ino in
uporabnikom druga~e dolo~eno. Pri tem se upo{teva zapad-
lost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje prora-
~una.

6. ~len
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu mest-

ne ob~ine le v okviru sredstev, ki so v prora~unu predvidena
za posamezne namene.

7. ~len
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

prora~unu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana, in
ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu
s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

V primeru, da se posamezen prora~unski uporabnik pre-
neha financirati, opravljanje njegovih nalog pa ne prevzame, v
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celoti ali delno, drug uporabnik, o razporeditvi teh neuporab-
ljenih sredstev na predlog ‘upana odlo~i svet mestne ob~ine.

8. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. @upan

dolo~i pristojne upravne organe in strokovne slu‘be, ki so
odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi na posa-
meznih prora~unskih postavkah.

Oddelek za finance izvaja finan~no poslovanje prora~u-
na in odlo~a o za~asni uporabi teko~ih likvidnostnih prora-
~unskih prese‘kov zaradi ohranitve realne vrednosti in zago-
tovitve teko~e likvidnosti prora~una.

@upan v okviru obstoje~ih virov prihodkov med letom
usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z
dovoljeno vi{ino javne porabe, ki jo dolo~a Vlada Republike
Slovenije (renominacija).

O uskladitvi javne porabe pred odlo~itvijo ‘upana raz-
pravlja odbor za finance, o uskladitvi pa poro~a ‘upan svetu
mestne ob~ine.

9. ~len
^e prihodki med letom ne pritekajo v predvideni vi{ini,

lahko ‘upan, da bi ohranil prora~unsko ravnovesje, s poseb-
nim sklepom za~asno zmanj{a zneske sredstev, ki so v prora-
~unu razporejeni za posamezne namene, ali za~asno zadr‘i
uporabo teh sredstev.

V tem primeru mora ‘upan v 15 dneh po sprejetju
sklepa predlo‘iti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo
prora~una.

10. ~len
@upan lahko v okviru skupnega obsega prora~unskih

sredstev spremeni namen in vi{ino sredstev za posamezne
namene, ~e s tem ni bistveno ogro‘eno izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar najve~ do 10%
predvidene vi{ine glavnega namena.

Spremembe namena in vi{ina sredstev za posamezne
namene, s katerimi ni bistveno ogro‘eno izvajanje nalog, za
katere so bila v okviru skupnega obsega prora~unskih sred-
stev zagotovljena sredstva, in so ve~je od 10% predvidene
vi{ine glavnega namena, ne presegajo pa 20% predvidene
vi{ine glavnega namena, dolo~i svet na predlog ‘upana.

Spremembe namena in vi{ine sredstev za posamezen
namen, ki presegajo pogoje iz drugega odstavka tega ~lena,
se opravijo s spremembo (rebalansom) prora~una.

O odlo~itvah iz prvega odstavka tega ~lena mora ‘upan
pisno poro~ati svetu na prvi naslednji seji sveta, ki sledi
odlo~itvam.

11. ~len
O uporabi teko~e prora~unske rezerve odlo~a ‘upan in o

tem obve{~a svet.

12. ~len
V stalno prora~unsko rezervo ob~ine se mese~no izlo~a

del skupno dose‘enih letnih prihodkov zagotovljene porabe
prora~una tako, da zna{ajo ob koncu leta 2% prihodkov zago-
tovljene porabe. Rezerve se uporabljajo:

a) za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer
(poplave, su{a, po‘ar, potres, ekolo{ke nesre~e, epidemije,
‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci);

b) za zagotovitev sredstev prora~unu, kadar prora~unski
prihodki pritekajo neenakomerno;

c) za kritje prora~unskega primanjkljaja.
O uporabi rezerv za namene iz to~k a) in c) odlo~a svet

mestne ob~ine, za namen iz to~ke b) pa ‘upan.
Sredstva iz to~ke b) morajo biti vrnjena v rezerve do

konca leta.

13. ~len
Svet mestne ob~ine poobla{~a ‘upana, da odlo~a o upo-

rabi stalne prora~unske rezerve ob~ine za namene iz to~ke a)
12. ~lena do vi{ine 500.000 tolarjev v posameznem primeru.

14. ~len
Lastni prihodki ob~ine so sestavni del prora~una.

15. ~len
Sredstva za stanovanjsko gospodarstvo se razporedijo v

skladu s programom, ki ga sprejme svet mestne ob~ine.

16. ~len
Ob koncu leta 1996 lahko ‘upan opravi prerazporeditev

(virmaniranje) med posameznimi postavkami v okviru na~r-
tovanih sredstev, odobrenih za leto 1996, vendar skupno
najve~ v vi{ini teko~e prora~unske rezerve iz 3. ~lena odloka.

17. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme

svet mestne ob~ine zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.

18. ~len
Odredbodajalec za sredstva prora~una je ‘upan, oziro-

ma od ‘upana poobla{~ena oseba.

19. ~len
Vsi uporabniki prora~unskih sredstev so dol‘ni pred-

lo‘iti oddelku za finance mestne ob~ine finan~ne na~rte za
leto 1996, ne glede na to ali so v celoti ali delno financirani iz
prora~una, ter periodi~ne in letne ra~unovodske izkaze, in
sicer v rokih, ki jih dolo~i oddelek za finance Mestne ob~ine
Kranj.

20. ~len
Ob~inska uprava opravlja pri uporabnikih prora~una pro-

ra~unski nadzor nad pravilno in smotrno uporabo sredstev,
razporejenih s prora~unom.

Na zahtevo ob~inske uprave so uporabniki prora~una
dol‘ni predlo‘iti potrebne podatke za analizo porabe sred-
stev.

Uporabnikom prora~unskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s {estim, sedmim, devetnajstim in drugim odstavkom
tega ~lena lahko ‘upan delno ali v celoti za~asno, svet mestne
ob~ine pa na predlog ‘upana ustavi prora~unsko financiranje.

@upan o tem poro~a na prvi naslednji seji sveta mestne
ob~ine.

21. ~len
@upan je dol‘an o realizaciji prora~una poro~ati po vsa-

kem trimese~ju svetu mestne ob~ine.

22. ~len
Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una s podrobno

razporeditvijo odhodkov je sestavni del odloka.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

[t. 40301-0021/95-8
Kranj, dne 13. decembra 1995.

Predsednik
Sveta Mestne ob~ine Kranj

Branko Grims l. r.
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Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una mestne
ob~ine Kranj za leto 1996

PRIHODKI
v 000 SIT

0 PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 2,004.811

01 Dohodnina 1,559.156
02 Davek na dedi{~ine in darila 750
03 Davek na dobi~.od iger na sre~o 12.074
04 Davek na promet nepremi~nin 62.353
05 Upravne takse 32.527
06 Posebna taksa za upor. igral.avtomat. 40.760
07 Finan~na izravnava 297.191

1 PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 1,035.189
10 Davki in druge dajatve 456.136
1001 Davek od premo‘enja 22.142
1002 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlji{~ 257.622
1003 Prispevek za urejanje stavb.zemlji{~ 55.000
1004 Krajevne - turisti~ne takse 2.430
1005 Komunalne takse 1.443
1006 Pristoj.za vzdr‘evanje gozdnih cest 1.477
1007 Od{kodn. zaradi sprem.namemb.kmet.zem. 7.186
1008 Od{kodn. in nad. za degrad.in ones. 1.884
1009 Po‘arna taksa 7.560
1010 Prih. sveta za prevent. in vzgojo v CP 4.500
1011 Lastni prihodki ob~ine 94.892

11 Prihodki od premo‘enja 579.053
1101 Najemnina za stanov. - stanov.sredstva 58.983
1102 Najemnine za poslovne prostore 74.508
1103 Kupnine od prodanih stanovanj 126.661
1104 Prodaja premo‘enja 3.975
1105 Anuitete od danih stanovanjskih kreditov 30.000
1106 Ostali prihodki od premo‘enja 14.926
1107 Pren. prihod. iz pretek. leta -stanovanj.

sredstva 270.000

2 PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEK.LETA 215.000
20 Prenos prihodkov iz preteklega leta 215.000

SKUPAJ: 3,255.000

ODHODKI

01 Delo mestne ob~ine 368.084
02 Izobra‘evanje 433.613
03 Otro{ko varstvo 480.871
04 Kultura 211.634
05 [port 146.633
06 Socialno varstvo 74.794
07 Zdravstvo 31.579
08 Znanost 3.872
09 Intervencije v gospodarsvu 68.596
10 Cestno gospodarstvo 311.882
11 Komunalno gospodarstvo 341.635
12 Varstvo okolja 21.894
13 Stanovanjsko gospodarstvo 485.644
14 Poslovni prostori 15.000
15 Urejanje prostora 4.815
16 Varstvo pred narav.in drugimi nesre~ami 138.105
17 Druge javne potrebe 40.166
18 Oblikovanje rezerv 76.183

SKUPAJ: 3,255.000

KUZMA

3403.

Na podlagi 21. in 29. ~lena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, {t. 72/94), 26. ~lena zakona o varst-
vu okolja (Uradni list RS, {t. 32/93), 3. in 25. ~lena zakona
o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42,85, 47/87 in 5/
90) in 16. ~lena Statuta ob~ine Kuzma (Uradni list RS, {t.
53/95) je Ob~inski svet ob~ine Kuzma na seji dne 11. 12.
1995 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na obmo~ju Ob~ine

Kuzma

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Namen odloka

S tem odlokom se dolo~ajo vrste komunalnih odpadkov
(v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje, odva‘a-
nje, odlaganje, na~in obra~unavanja ravnanja z odpadki in
nadzor nad izvajanjem tega odloka.

2. ~len
Cilji ravnanja z odpadki

Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. prepre~evanje nastajanja in zmanj{evanje koli~ine

odpadkov,
2. zajetje in lo~eno zbiranje odpadnih materialov na

izvoru nastanka,
3. vra~anje odpadnih materialov v ponovno uporabo,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje,
5. uveljavitev na~ela “stro{ke pla~a povzro~itelj”.

3. ~len
Subjekti ravnanja z odpadki

Subjekti ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. Ob~ina Kuzma,
2. izvajalci javnih slu‘b za ravnanje z odpadki (v nadalj-

njem besedilu: izvajalci), na podlagi pogodbe ali koncesije
Ob~ine Kuzma,

3. vse pravne in fizi~ne osebe, ki se nahajajo na obmo~-
ju ob~ine in pri katerih nastajajo odpadki (v nadaljevanju:
povzro~itelji).

4. ~len
Sistem ravnanja z odpadki

Na podro~ju ravnanja z odpadki se vzpostavi nasledji
sistem:

1. lo~eno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter pre-
va‘anje, sortiranje in skladi{~enje odpadkov,

2. vra~anje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz go-

spodinjstev,
4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlaga-

li{~ih,
5. saniranje divjih odlagali{~.

5. ~len
Obveznost ravnanja z odpadki

Na celotnem obmo~ju Ob~ine Kuzma je obvezno ravna-
nje s komunalnimi odpadki iz vseh virov na na~in, ki je
opisan v tem odloku.
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6. ~len
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po
programu gospodarnega ravnanja z odpadki, ki ga sprejme
Ob~inski svet ob~ine Kuzma v skladu s predpisi in s tem
odlokom. Ob~inski svet izbere izvajalca te dejavnosti.

II. ODPADKI

7. ~len
Vrste odpadkov

Odpadek je po tem odloku vsaka snov ali predmet, ki je
proizvajalcu ali uporabniku neuporaben, nadle‘en ali {ko-
dljiv, in ki nastajajo v gospodinjstvih, v proizvodnih in stori-
tvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na povr{inah in v
objektih, ki so v javni rabi. Dolo~be tega odloka ne veljajo za
posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba
ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.

1. Komunalni odpadki iz gospodinjstev so:
– trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane -

bioodpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo,
keramika, porcelan, manj{i kovinski, tekstilni, papirni in pla-
sti~ni odpadki ter listje in trava),

– kosovni odpadki: pohi{tvo, gospodinjski stroji, ostan-
ki vozil in koles, hi{na oziroma stanovanjska oprema ({kolj-
ke, umivalniki, kadi itd.),

– nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je treba
ravnati v skladu s posebnimi predpisi.

2. Ostali komunalni odpadki so:
– odpadni gradbeni material, kamenje itd.,
– ve~je vejevje, {tori itd.,
– ohlajeni ogorki in pepel iz kurilnih naprav,
– fekalije iz greznic,
– trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komu-

nalnih ~istilnih naprav ob upo{tevnaju usreznih predpisov,
– odpadki, ki nastanejo pri ro~nem in strojnem ~i{~enju

javnih povr{in.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

8. ~len
Prostor za zbirno in odjemno mesto

Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na
katerem povzro~itelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode za odpadke.

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

Povsod, kjer je primerno naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Odjemna mesta so lahko oddaljena
najve~ 5–10 m od transportne poti smetarskega vozila.

9. ~len
Pogoji za ureditev zbirnega in odjemnega mesta

Zbirno in odjemno mesto za odpadke morata ustrezati
funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehni~nim ter po‘arno-
varnostnim pogojem in ne smeta ovirati ali ogra‘ati prometa
na javnih povr{inah.

10. ~len
Dolo~anje in vzdr‘evanje zbirnih in odjemnih mest
Zbirna in odjemna mesta dolo~ajo izvajalci v soglasju z

povzro~itelji, vzdr‘ujejo pa jih povzro~itelji, ki se lahko sa-
mostojno ali skupaj z izvajalcem dogovorijo za skupno zbir-
no mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke.

Kjer ni organiziran individualen odvoz, se v programu
izvajanja ravnanja z odpadki, ki ga potrdi Ob~inski svet
ob~ine Kuzma dolo~i {tevilo skupnih zbirnih in odjemnih
mest, ki jih dolo~i izvajalec po predhodni pridobitvi ustrez-
nega zemlji{~a.

11. ~len
Na~rtovanje zbirnih in odjemnih mest

Na~rtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upo{tevati tudi dolo~be tega
odloka.

12. ~len
Vrste posod za odpadke

Povzro~itelji so dol‘ni odlagati odpadke v:
– tipizirane plasti~ne posode volumna 120 l, 240 l in

1100 l,
– tipizirane kovinske posode volumna 1100 litrov,
– tipizirane kovinske kesone volumna 5–10 m³,
– druge posode ali posebne plasti~ne biolo{ko razgra-

dljive vre~ke, ki jih dolo~i izvajalec.
Vrsto in {tevilo posod za odpadke dolo~ijo izvajalci v

skladu s tehnologijo odva‘anja oziroma strukturo in vrsto
odpadkov.

13. ~len
Prepoved odlaganja odpadkov izven posod za odpadke

Na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati
odpadke izven posod za odpadke.

14. ~len
Prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne posode

V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
– ve~je koli~ine gradbenega materiala, kamenja in zemlje,
– odpadke v ve~jih kosih (ve~ja embala‘a, kosovni od-

padki, itd.)
– usedline iz kanalizacije in cestnih po‘iralnikov,
– odpadke v teko~em stanju,
– nese‘gan ku‘en odpadni material iz zdravstvenih, ve-

terinarskih in drugih organizacij,
– tle~e, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne od-

padke in druge nevarne snovi,
– neohlajene ogorke,
– poginule ‘ivali in ko‘e.

15. ~len
Relacija zbirno mesto - odjemno mesto

Povzro~itelji so dol‘ni v ~asu odvoza posode za odpad-
ke, razen tipizirane velike zaboje (kesone), pripeljati iz zbir-
nega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.

16. ~len
Vzdr‘evanje ~isto~e na zbirnih in odjemnih mestih
Povzro~itelji so dol‘ni vzdr‘evati ~isto~o na zbirnih in

odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Povzro~itelji so tudi v zimskem ~asu dol‘ni omogo~iti izva-
jalcu dostop do odjemnih mest.

Izvajalec je dol‘an izprazniti tipizirane posode tako, da
ne onesna‘i prostora ter ne po{koduje posode ali okolice, kjer
se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod za od-
padke onesna‘ijo odjemno mesto, so ga dol‘ni takoj o~istiti.

17. ~len
Ravnanje s posodami za odpadke

Izvajalci so dol‘ni posode za odpadke na zahtevo po-
vro~iteljev oziroma pristojnih in{pekcijskih slu‘b ~istiti in
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vzdr‘evati. Dotrajane posode je potrebno nadome{~ati z no-
vimi ali rabljenimi na stro{ke povzro~iteljev, kolikor po{-
kodb in potrebne zamenjave niso povzro~ili izvajalci sami.

18. ~len
Nabava posod za odpadke

Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzro-
~itelji, na svoje stro{ke. V primeru, da jih nabavijo izvajalci,
zara~unavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za
uporabo posode.

V primeru, da je povzro~itelj tudi lastnik posode za
odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zara~unavati.

IV. ODVA@ANJE ODPADKOV

19. ~len
Pogostost odvoza

Izvajalec je dol‘an posode za odpadke prazniti skladno
z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec in sklad-
no s 6. ~lenom tega odloka ter se objavi v javnih ob~ilih na
krajevno obi~ajen na~in.

V primeru izpada odvoza zaradi vi{je sile ali ve~jih ovir
na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.) je izvajalec dol‘an
opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh
po prenehanju ovire oziroma po praznikih.

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

20. ~len
Na~in odvoza

Izvajalci morajo odva‘ati komunalne odpadke s posebej
urejenimi komunalnimi vozili, ki omogo~ajo brezpra{no, hi-
giensko nakladanje, odva‘anje in praznjenje.

21. ~len
Zbiranje posebnih gospodinjskih, kosovnih in nevarnih

odpadkov
Za zbiranje kosovnih, nevarnih in ostalih komunalnih

odpadkov postavijo izvajalci kesone na primerna odjemna
mesta in jih odva‘ajo v skladu z 20. ~lenom tega odloka.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

22. ~len
Odlagali{~e odpadkov

Izvajalci in povzro~itelji morajo odlagati odpadke na za
to dejavnost dolo~eno odlagali{~e odpadkov. Odlagali{~e od-
padkov mora zagotoviti ob~ina.

23. ~len
Re‘im odlaganja odpadkov

Odlagali{~e odpadkov upravlja izvajalec, ki sprejme
poslovnik o upravljanju in vzdr‘evanju odlagali{~a odpad-
kov in ga potrdi Ob~inski svet ob~ine Kuzma.

24. ~len
Obratovalni ~as

Obratovalni ~as na odlagali{~u dolo~i izvajalec. Po-
vzro~itelji so dol‘ni pripeljati odpadke na odlagali{~e v
obratovalnem ~asu in jih odlo‘iti na mestu, ki ga dolo~i
izvajalec.

25. ~len
Odlaganje odpadkov izven odlagali{~a

Kdor odlo‘i odpadke izven odlagali{~a odpadkov, jih je
dol‘an na svoje stro{ke odstraniti in prepeljati na odlagali{~e
odpadkov pod pogoji in na na~in, ki ga predpi{ejo pristojne
in{pekcijske slu‘be.

VI. NA^IN OBRA^UNAVANJA RAVNANJA Z
ODPADKI

26. ~len
Dolo~anje cen in na~elo “povzro~itelj pla~a”

Cene za ravnanje z odpadki se dolo~ajo skladno z ve-
ljavno zakonodajo in so jih dol‘ni pla~evati vsi povzro~itelji
odpadkov.

27. ~len
Na~in obra~una ravnanja z odpadki

Na~in obra~una ravnanja z odpadki je opredeljen v po-
godbi o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki jo skleneta
Ob~ina Kuzma in izvajalec.

Osnova za obra~un ravnanja z odpadki je volumen po-
stavljene posode za ostale odpadke.

Povzro~iteljem, ki sami pripeljejo odpadke na deponijo,
se zara~unajo stro{ki vgrajevanja in deponiranja po m³ za
pripeljano koli~ino po redni ceni, ki je dolo~ena po veljav-
nem ceniku.

28. ~len
Spremembe podatkov

Povzro~itelji so dol‘ni v roku 30 dni sporo~iti izvajal-
cem vse podatke in spremembe, ki se nana{ajo na na~in
obra~unavanja z odpadki.

29. ~len
Pridobivanje podatkov

^e povzro~itelji v roku 30 dni ne sporo~ijo zahtevanih
podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpolo‘ljivih urad-
nih evidenc.

VII. NADZOR

30. ~len
Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem dolo~b tega odloka opravlja pri-
stojna in{pekcija in pristojna ob~inska slu‘ba.

Izvajalec in povzro~itelji so dol‘ni ugotavljati nepravil-
no ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupo{tevanja dolo~il tega odloka so dol‘ni kr{itelje prijaviti
pristojni in{pekciji.

VIII. KAZENSKE DOLO^BE

31. ~len
Kazenske dolo~be za izvajalca in odgovorno osebo
1. Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek izvajalec, ~e:
– ne prazni posod za odpadke, skladno s prvim odstav-

kom 19. ~lena,
– ne opravi odvoza odpadkov najkasneje v dveh dneh

po prenehanju ovire ali vi{je sile, skladno z drugim odstav-
kom 19. ~lena,

– odva‘a odpadke z neprimernimi vozili, skladno z 20.
~lenom,
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– ne postavi kovinske kesone na primerna odjemna me-
sta (21. ~len),

– ne ~isti skupnih zbirnih in odjemnih mest, skladno z
drugim odstavkom 16. ~lena.

Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstav-
ka tega ~lena.

32. ~len
Kazenske dolo~be za povzro~itelje odpadkov

1. Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 tolarjev se
kaznuje za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ~e kot
povzro~itelj:

– ravna v nasprotju s 5. in 6. ~lenom tega odloka,
– ne odlaga odpadkov v posode za odpadke, odlaga

odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagali{~a odpad-
kov (13. ~len),

– odlaga odpadke v nasprotju s 14. ~lenom,
– ravna v nasprotju z dolo~ili 15. ~lena in s prvim od-

stavkom 16. ~lena,
– ne nabavi posode za odpadke (18. ~len),
– odlaga odpadke na odlagali{~u odpadkov izven obra-

tovalnega ~asa ali izven mesta, ki ga dolo~ijo izvajalci (24. in
25. ~len),

– ravna v nasprotju s 26. ~lenom.

IX. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

33. ~len
Prenehanje veljavnosti odloka

Ob uveljavitvi tega odloka, preneha veljati odlok o od-
vozu in odlaganju komunalnih odpadkov v Ob~ini Murska
Sobota (Uradne objave, {t. 1/91).

34. ~len
Veljavnost odloka

Ta odlok za~ne veljati v osmih dneh po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 311/95
Kuzma, dne 11. decembra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

3404.

Na podlagi 105. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list SRS, {t. 17/86) in 16. ~lena statuta Ob~ine Kuz-
ma (Uradni list RS, {t. 53/95) je Ob~inski svet ob~ine Kuzma
na seji dne 11. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih

katastrskih ob~in Kova~evci, Trdkova

1. ~len
Uvede se agromelioracijski postopek v delih katastrskih

ob~in Kova~evci, Trdkova.
Agromelioracijsko obmo~je zajema naslednje parcelne

{tevilke:

– k. o. Kova~evci: parc. {t. 584, 585, 586
– skupaj 72,58 arov
– k. o. Trdkova: parc. {t. 546, 541, 543, 544, 540, 542,

545
– skupaj 1,76 ha

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

3. ~len
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemlji{~ na agro-

melioracijskem obmo~ju je dol‘an pred pri~etkom izvajanja
agromelioracijskih del posekati drevje in grmi~evje.

4. ~len
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemlji{~ je dol-

‘an na agromelioriranem zemlji{~u vzdr‘evati objekte po
navodilih strokovnih slu‘b, ki delujejo v skladu z naravo-
varstvenimi normativi, ter s tem zagotoviti trajno delovanje
sistema – nasada.

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

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

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

konca leta 1996.

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

ma lastniki kmetijskih zemlji{~.

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

nem listu RS.

Št. 467/95
Kuzma, dne 13. decembra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

LITIJA

3405.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94), statuta Ob~ine Litija (Uradni list RS, {t. 41/95) ter
odloka o prora~unu Ob~ine Litija (Uradni list RS, {t. 53/95)
je Ob~inski svet ob~ine Litija na 14. seji dne 12. 12. 1995
sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o prora~unu Ob~ine Litija za leto

1995

1. ~len
Spremeni se odlok o prora~unu Ob~ine Litija za leto

1995 (Uradni list RS, {t. 53/95) tako, da 3. ~len glasi:
“Odlok o prora~unu sestavljajo bilanca prihodkov in

odhodkov ter ra~un financiranja. V ra~unu financiranja se
izkazuje odpla~evanje dolgov in zadol`evanje ob~ine. Ob-
~inski prora~un za leto 1995 se tako dolo~a v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov Ra~un financiranja
in odhodkov v SIT  v SIT

Prihodki 874,700.000 0
Odhodki 856,078.000 18,622.000
Primanjkljaj 0 0
Prese‘ek 18,622.000 0

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-
vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.”

2. ~len
V 12. ~lenu se doda besedilo tako, da glasi:
“Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una so dol`ni

oddelku za finance Ob~ine Litije predlo`iti poro~ila o reali-
zaciji programov in o porabi sredstev za leto 1995 po dolo~e-
nih namenih, najpozneje do 31. marca 1996. Uporabniki so
dol`ni dodatno predlo`iti podatke za analizo poslovanja, ki
jih zahteva ob~inski svet, `upan oziroma pristojni ob~inski
upravni organ.”

3. ~len
Sprememba odloka o prora~unu Ob~ine Litija za~ne

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

[t. 401-6/95-02
Litija, dne 12. decembra 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Jo‘e Gro{elj l. r.

“Za dan razpisa volitev, s katerim za~nejo te~i roki za
volilna opravila, se {teje 9. december 1995.”

II
Ta sprememba razpisa prvih volitev v svete krajevnih

skupnosti na obmo~ju Ob~ine Maj{perk za~ne veljati z dne-
vom podpisa in se objavi v Uradnem listu RS.

[t. 008-6/95
Maj{perk, dne 8. decembra 1995.

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

MAJ[PERK

3406.

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

S P R E M E M B E  R A Z P I S A
prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na obmo~ju

Ob~ine Maj{perk

I
V razpisu prvih rednih volitev v svete krajevnih skup-

nosti na obmo~ju Ob~ine Maj{perk (Uradni list RS, {t. 70/95)
se besedilo to~ke II. glasi:

MISLINJA

3407.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. ~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), 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 ob-
jekte (Uradni list SRS, {t. 27/85) ter 21. ~lena statuta Ob~ine
Mislinja (Uradni list RS, {t. 27/95) je O~inski svet ob~ine
Mislinja na 12. seji dne 29. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o dolo~itvi pomo‘nih objektov za potrebe ob~anov in

njihovih dru‘in, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

1. ~len
Za objekte oziroma posege v prostor, pomo‘ne objekte,

druge objekte in naprave ter dela, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje, temve~ le pridobljeno lokacijsko potr-
dilo, se {tejejo:

– drvarnice, ~ebelnjaki, vrtne ute, deponije za kurivo,
lahke monta‘ne gara‘e za en osebni avto, vkopane kleti in
drugi pritli~ni objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolni-
tev stanovanjske hi{e ali kmetijskega gospodarstva – vse le
do povr{ine 25 m²,

– manj{i objekti za rejo malih ‘ivali, shrambe za vrtno
orodje, ka{~e, lope za shrambo krme, stelje, polj{~in in orod-
ja, nadstre{ki za kmetijske stroje, za~asna zaveti{~a za ‘ivi-
no, ki slu‘ijo osnovni dejavnosti kmetijskih gospodarstev ali
potrebam posameznih ob~anov – vse le do povr{ine 30 m²,

– nadstre{nice na avtobusnih postajali{~ih,
– hlevi za svinje, katerih velikost ne sme presegati povr-

{ine 10 m²,
– leseni kozolci do povr{ine 30 m²,
– stolpni silosi za krmo do vi{ine 8 m nad terenom ter

koritasti silosi do 80 m³ prostornine,
– rastlinjaki ter zaprti cvetli~njaki do 30 m² povr{ine,
– medposestne ograje vi{ine od 0,7 m do 1 m,
– oporni in podporni zidovi vi{ine 0,7 m do 1 m, ~e niso

ob javnih in prometnih povr{inah,
– mali rezervoar za teko~i naftni plin do vsebine 5 m³,
– majhna kontejnerska skladi{~a za teko~i naftni plin do

velikosti za skladi{~enje 2 x 100 jeklenk z vsebino 10 kg in
– odstranitev objektov in naprav do povr{ine 30 m².
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2. ~len
Pomo‘ni objekti so lahko leseni ali zidani, zgrajeni na

pasovnih ali to~kovnih temeljih.
Hlevi za svinje morajo biti v zidani izvedbi.
Pomo‘ni objekti se lahko postavijo samostojno ali kot

prizidek ob upo{tevanju po‘arnovarstvenih predpisov. Po-
mo‘ni objekt je lahko le pritli~en, nepodkleten (razen vkopa-
nih kleti), vi{ina eta‘e je lahko najve~ 2,8 m.

3. ~len
Odmik posameznega pomo‘nega objekta od parcelne

meje mora biti najmanj 2m ob soglasju soseda pa je lahko ta
odmik tudi manj{i.

4. ~len
Naklon stre{in mora biti strme izvedbe. Vrsta in barva

kritine na pomo‘nih objektih se mora prilagajati okoli{kim
objektom.

Priklju~ki pomo‘nega objekta na komunalne naprave se
lahko izvedejo le na priklju~ke osnovnega objekta, ~e je
pomo‘ni objekt prigla{en na funkcionalnem zemlji{~u obsto-
je~ega objekta. Pomo‘ne objekte, ki ne stojijo na funkcional-
nih zemlji{~ih obstoje~ih hi{ oziroma kmetijskih gospodar-
stev, ni dovoljeno priklju~evati na javne komunalne naprave.

Odmiki od komunikacij morajo biti v skladu z dolo~ili
zakona o cestah in predpisi ostalih upravljalcev komunalnih
naprav.

5. ~len
Pomo‘ne objekte, ki slu‘ijo za kmetijsko proizvodnjo

in niso predvideni ali prigla{eni na funkcionalnem zemlji{~u
obstoje~ega objekta, je mo‘no postaviti le, ~e ima lastnik v
lasti ali uporabi ve~ kot 2000m² kmetijskega zemlji{~a.

6. ~len
Objekti oziroma posegi v prostor iz 1. ~lena tega odloka

morajo biti v skladu z namensko rabo zemlji{~ v planskih
aktih ter v skladu z zahtevami v zvezi z varstvom okolja,
sanitarnimi, po‘arnovarstvenimi, vodnogospodarskimi in
obrambnoza{~itnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varo-
vanjem naravne in kulturne dedi{~ine.

Objekti oziroma posegi v prostor iz 1. ~lena tega odloka
ne smejo biti v nasprotju z re{itvami v prostorskoizvedbenih
aktih in z njimi ne smejo biti prizadete pravice ali interesi
drugih oseb.

7. ~len
Investitor, ki namerava postaviti ali zgraditi in vzdr‘e-

vati objekte po 1. ~lenu tega odloka, mora nameravana dela
priglasiti upravnemu organu, pristojnemu za urejanje prosto-
ra, na podlagi 62. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84).

Priglasitev po tem odloku je obvezna za celotno obmo~-
je Ob~ine Mislinja.

8. ~len
Vlogi za priglasitev del je treba poleg osnovnih podat-

kov navesti:
– opis nameravane graditve in zemlji{~a, na katerem naj

bi objekt stal,
– v primeru, da gre za postavitev za~asnega objekta,

datum, do katerega naj bi objekt stal,
– zemlji{koknji‘ni izpisek,
– kopijo katastrskega na~rta z vrisom lokacije objekta,
– skico izvedbe ( tlorisi, prerezi), ki jo mora potrditi ali

izdati mnenje o nameravani izvedbi pristojni urbanist, za
objekte iz prve, druge in tretje alinee 1. ~lena tega odloka,

– strokovno mnenje pristojne urbanisti~ne slu‘be za ob-
jekte, ki so postavljeni na vizualno izpostavljenih legah.

9. ~len
Na podlagi pisnega zahtevka iz prej{njega ~lena mora

upravni organ, pristojen za urejanje prostora, v roku 30 dni
izdati odlo~bo o potrditvi ali zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme za~eti prigla{enih del brez odlo~be iz
prej{njega odstavka.

Odlo~ba izgubi svojo veljavnost, ~e investor ne za~ne z
prigla{enimi deli v roku enega leta po prejemu odlo~be.

10. ~len
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna urbanisti~na

in{pekcija.

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

listu RS.

Št. 35101-10/95
Mislinja, dne 7. decembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

MURSKA SOBOTA

3408.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85, 48/86) ter na podlagi odlo~itve krajanov
na referendumu dne 10. decembra 1995, je Svet Krajevne
skupnosti Bogojina na seji dne 10. 12. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del obmo~ja

Krajevne skupnosti Bogojina naselje Filovci

1. ~len
Na obmo~ju Krajevne skupnosti Bogojina v naselju Fi-

lovci so se krajani na referendumu, 10. decembra 1995 odlo-
~ili za uvedbo krajevnega samoprispevka.

2. ~len
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in

sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.

3. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

ra~unu Krajevne skupnosti Bogojina na {tevilki @R 51900-
842-078-82021.

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal
odbor Krajevne skupnosti Bogojina, ki bo enkrat letno poro-
~al na zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev samopri-
spevka.

Pravilnost obra~unavanja in odtegovanja samoprispev-
ka kontrolira pri izpla~evalcih pla~ Agencija za pla~ilni pro-
met, nadziranje in informiranje RS ter RJUP – izpostava
Murska Sobota v okviru svoje pristojnosti.
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4. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

za financiranje:
– izgradnjo va{ke kanalizacije,
– renoviranje va{kega doma v Filovcih,
– redno vzdr‘evanje va{kih poti,
– vzdr‘evanje jarkov in po potrebi izkop novih,
– pomo~ in sofinanciranje delujo~ih dru{tev v Filovcih,
– dolo~itev in ureditev mesta za odvoz fekalij,
– ustanovitev Turisti~nega dru{tva Filovci in ureditev

vinskih cest,
– izdelava projekta infrastrukture v vasi Filovci,
– postavitev prometne signalizacije v vasi Filovci.

5. ~len
Krajevni samoprispevek bodo pla~evali krajani, ki stal-

no prebivajo na obmo~ju Krajevne skupnosti Bogojina v vasi
Filovci, in sicer:

– 2% od neto pla~, nadomestil pla~ in drugih prejem-
kov, ki imajo zna~aj pla~,

– 2% od neto pla~ obrtnikov,
– 1% od neto pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je

enaka ali ni‘ja od zneska najni‘je pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo,

– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% od povpre~ne pla~e v Republiki Sloveniji, zapo-

sleni v tujini.

6. ~len
Samoprispevek se ne pla~uje od socialnovarstvenih pra-

vic pomo~i, otro{kih dodatkov, {tipendij u~encev in {tuden-
tov, od nagrad u~encev in {tudentov na proizvodnem delu
oziroma na delovni praksi, od regresa za letni dopust, od
jubilejnih nagrad in odpravnin.

7. ~len
Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~, nadome-
stil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezan-
cem katastrskega dohodka in obrtnikom bo obra~unavala in
odtegovala samoprispevek Republi{ka uprava za javne pri-
hodke – izpostava Murska Sobota.

Samoprispevek od zaposlenih v tujini bo obra~unaval
Svet Krajevne skupnosti Bogojina.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu krajevnega sa-
moprispevka se Krajevni skupnosti Bogojina dostavi seznam
zaposlenih, oziroma upokojencev, za katere se nakazuje sa-
moprispevek.

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

predpisani vi{ini, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki
veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.

9. ~len
Za izvr{itev del in uporabo sredstev je odgovoren Svet

Krajevne skupnosti Bogojina.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 02-48/95-2
Bogojina, dne 10. decembra 1995.

Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Bogojina

dr. Franc Horvat l. r.

3409.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85, 48/86) ter na podlagi odlo~itve krajanov
na referendumu, dne 10. decembra 1995, je Svet Krajevne
skupnosti Bogojina na seji dne 10. 12. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del obmo~ja

Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bukovnica

1. ~len
Na obmo~ju Krajevne skupnosti Bogojina v naselju Bu-

kovnica so se krajani na referendumu, 10. decembra 1995
odlo~ili za uvedbo krajevnega samoprispevka.

2. ~len
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in

sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.

3. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

ra~unu Krajevne skupnosti Bogojina na {tevilki @R 51900-
842-078-82021.

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal
odbor Krajevne skupnosti Bogojina, ki bo enkrat letno poro-
~al na zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev samopri-
spevka.

Pravilnost obra~unavanja in odtegovanja samoprispev-
ka kontrolira pri izpla~evalcih pla~ Agencija za pla~ilni pro-
met, nadziranje in informiranje RS ter RJUP – izpostava
Murska Sobota v okviru svoje pristojnosti.

4. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

za financiranje:
– zgraditev mrli{ke ve‘ice,
– asfaltiranje odseka ceste Gorice–Breg,
– ureditev vodnjaka za bolj{o preskrbo z vodo,
– in vsa potrebna komunalna vzdr‘evanja.

5. ~len
Krajevni samoprispevek bodo pla~evali krajani, ki stal-

no prebivajo na obmo~ju Krajevne skupnosti Bogojina v vasi
Bukovnica, in sicer:

– 2% od neto pla~, nadomestil pla~ in drugih prejem-
kov, ki imajo zna~aj pla~,

– 1% od neto pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je
enaka ali ni‘ja od zneska najni‘je pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo,

– 2% od neto pla~ obrtnikov,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti.

6. ~len
Samoprispevek se ne pla~uje od socialnovarstvenih po-

mo~i, otro{kih dodatkov, {tipendij u~encev in {tudentov, od
nagrad u~encev in {tudentov na proizvodnem delu oziroma
na delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih
nagrad in odpravnin.

7. ~len
Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~, nadome-
stil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezan-
cem katastrskega dohodka in obrtnikom bo obra~unavala in
odtegovala samoprispevek Republi{ka uprava za javne pri-
hodke – izpostava Murska Sobota.
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Samoprispevek od zaposlenih v tujini bo obra~unaval
Svet Krajevne skupnosti Bogojina.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu krajevnega sa-
moprispevka se Krajevni skupnosti Bogojina dostavi seznam
zaposlenih, oziroma upokojencev, za katere se nakazuje sa-
moprispevek.

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

predpisani vi{ini, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki
veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.

9. ~len
Za izvr{itev del in uporabo sredstev je odgovoren Svet

Krajevne skupnosti Bogojina.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 02-48/95
Bogojina, dne 10. decembra 1995.

Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Bogojina

dr. Franc Horvat l. r.

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:
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 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 krajev-
ne skupnosti.

4. ~len
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi

eventualno nastale v ~asu trajanja tega samoprispevka, bo Svet
Krajevne skupnosti Zenkovci nastala nesorazmerja uskladil
tako, da bodo obdr‘ala dejanske obremenitve iz razpisa.

5. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do

31. 12. 2000.

6. ~len
Pla~evanja samoprispevka so opro{~eni zavezanci po

dolo~ilih 12. ~lena zakona o samoprispevku.

7. ~len
Samoprispevek obra~unvajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ ali nado-
mestil.

Kmetijskim proizvajalcem bo obra~unavala in odtego-
vala samoprispevek Republi{ka uprava za javne prihodke,
izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka
se krajevni skupnosti dostavi seznam zaposlenih oziroma
prejemnikov izpla~ila, za katere se nakazuje samoprispevek.

3410.

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 skup-
nosti Zenkovci dne 20. 11. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti

Zenkovci

1. ~len
Na obmo~ju Krajevne skupnosti Zenkovci – v naseljih

Zenkovci, Beznovci, Pu‘evci in Strukovci se po odlo~itvi
ob~anov na referendumu dne 12. 11. 1995 uvede krajevni
samoprispevek v denarju in delu.

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 ob-

jektov,
– 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:
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Zaposlenim v tujini in neizpolnjen samoprispevek v
delu bo obra~unaval svet krajevne skupnosti.

8. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

‘iro ra~unu Krajevne skupnosti Zenkovci {t. 51900-842-097-
82250 pri Agenciji za pla~ilni promet, nadziranje in informi-
ranje, org. enoti Murska Sobota.

9. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal

Svet Krajevne skupnosti Zenkovci, ki bo enkrat letno poro-
~al zboru ob~anov o uporabi zbranih sredstev samopris-
pevka.

Svet krajevne skupnosti lahko za~asno prosta sredstva
samoprispevka vro~i oziroma ve‘e za dolo~en ~as.

10. ~len
S samoprispevkom se bo zbralo 40,000.000 SIT. Vi{ino

sredstev za posamezne namene in vrstni red izvajanja progra-
ma dolo~i Svet Krajevne skupnosti Zenkovci s programom in
finan~nim na~rtom KS.

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

nem listu Republike Slovenije.

Zenkovci, dne 20. novembra 1995.

Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Zenkovci

Koloman Benki~ l. r.

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 po sklepu sveta KS
glede na dejanske stro{ke, pla~evanje je trimese~no,

b) v delovni obvezi:
– en 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 bi

eventualno nastala v ~asu trajanja tega samoprispevka, bo
svet KS Bodonci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo
odra‘ale dejanske obremenitve iz razpisa.

5. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do

31. 12. 2000.

6. ~len
Pla~evanja samoprispevka so opro{~eni zavezanci po

dolo~ilih 12. ~lena zakona o samoprispevku.

7. ~len
Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ ali nado-
mestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem bo obra~unavala in odtego-
vala samoprispevek Republi{ka uprava za javne prihodke,
izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka
se krajevni skupnosti dostavi seznam zaposlenih oziroma
upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zaposlenim v tujini in gospodinjstvom za odvoz smeti
in vzdr‘evanje pokopali{~ ter neizpolnjen samoprispevek v
delu bo obra~unaval svet krajevne skupnosti.

8. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

‘iro ra~unu Krajevne skupnosti Bodonci, {t.
51900-842-097-82016 pri Agenciji za pla~ilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, org. enoti Murska Sobota.

9. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal

svet Krajevne skupnosti Bodonci, ki bo enkrat letno poro~al
zboru ob~anov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.

3411.

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 na seji dne 3. 12. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti

Bodonci

1. ~len
Na obmo~ju Krajevne skupnosti Bodonci – v naseljih

Bodonci in Vadarci se po odlo~itvi ob~anov na referendumu
dne 12. 11. 1995 uvede krajevni samoprispevek v denarju in
delu.

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{~,
– vzdr‘evanje zgradb v lasti KS,
– vse ostale potrebe v krajevni skupnosti.
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Svet krajevne skupnosti lahko za~asno prosta sredstva
samoprispevka vro~i oziroma ve‘e za dolo~en ~as.

10. ~len
S samoprispevkom se bo zbralo 12,500.000 SIT. Vi{ino

sredstev za posamezne namene in vrstni red izvajanja progra-
ma dolo~i svet Krajevne skupnosti Bodonci s programom in
finan~nim na~rtom KS.

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

nem listu Republike Slovenije.

Bodonci, dne 3. decembra 1995.

Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Bodonci

Franc Koren l. r.

– 2% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povpre~ne pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimese~je,

– 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 nastala v ~asu trajanja tega samoprispevka, bo
svet KS Brezovci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bo-
do odra‘ale dejanske obremenitve iz razpisa.

5. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do

31. 12. 2000.

6. ~len
Pla~evanja samoprispevka so opro{~eni zavezanci po

dolo~ilih 12. ~lena zakona o samoprispevku.

7. ~len
Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ ali nado-
mestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem bo obra~unavala in odtego-
vala samoprispevek Republi{ka uprava za javne prihodke,
Izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka
se krajevni skupnosti dostavi seznam zaposlenih oziroma
upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Obrtnikom oziroma samostojnim podjetnikom in zapo-
slenim v tujini bo samoprispevek obra~unaval svet krajevne
skupnosti.

8. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

‘iro ra~unu Krajevne skupnosti Brezovci {t. 51900-842-097-
82037 pri Agenciji za pla~ilni promet, nadziranje in informi-
ranje, org. enoti Murska Sobota.

9. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal

svet Krajevne skupnosti Brezovci, ki bo enkrat letno poro-
~al zboru ob~anov o uporabi zbranih sredstev samopris-
pevka.

Svet krajevne skupnosti lahko za~asno prosta sredstva
samoprispevka vro~i oziroma ve‘e za dolo~en ~as.

10. ~len
S samoprispevkom se bo zbralo 30,000.000 SIT. Vi{ino

sredstev za posamezne namene in vrstni red izvajanja progra-
ma dolo~i svet Krajevne skupnosti Bodonci s programom in
finan~nim na~rtom KS.

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

nem listu Republike Slovenije.

Brezovci, dne 23. novembra 1995.

Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Brezovci

[tefan So~i~ l. r.

3412.

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 na seji dne 23. 12. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti

Brezovci

1. ~len
Na obmo~ju Krajevne skupnosti Brezovci – v naseljih

Brezovci, Lemerje in Predanovci se po odlo~itvi ob~anov na
referendumu dne 12. 11. 1995 uvede krajevni samoprispevek
v denarju.

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 naslednji vi{ini:

– 2% mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nado-
mestila pla~e ter pla~il po pogodbah,

– 10% od katastrskega dohodka,
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RAVNE-PREVALJE

3413.

Na podlagi 3. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in 17. ~lena statuta Ob~ine Ravne-
Prevalje (Uradni list RS, {t. 43/95) je Ob~inski svet ob~ine
Ravne-Prevalje dne 30. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o prora~unu Ob~ine Ravne-

Prevalje za leto 1995

1. ~len
Skupni prihodki ob~inskega prora~una za leto 1995,

dolo~eni v prvem odstavku 2. ~lena odloka o prora~unu Ob-
~ine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, {t. 51/95) v vi{ini
1.037,288.898 SIT se spremenijo tako, da zna{ajo
936,588.720 SIT.

2. ~len
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov prora~una

Ob~ine Ravne-Prevalje za leto 1995 se spremenijo tako, da
se nova bilanca glasi:

A. PRIHODKI
Zap.
{t. Vrsta prihodka Prora~un 1995

1 2 3

I. IZVIRNI PRIHODKI 429.065.000
1. PRIHODKI OD DOHODNINE 385.359.000
2. PRIHODKI OD DAVKOV OD

PROMETA PROIZVODOV
IN STORITEV

2.1. Davek od prometa nepremi~nin 17.408.000
3. OSTALI DAVKI OB^ANOV 9.264.000
3.1. Davek na dedi{~ino in darila 2.349.000
3.2. Davek na dobitke od iger na sre~o 6.915.000
4. DRUGI IZVIRNI PRIHODKI 17.034.000
4.1. Upravne takse 5.444.000
4.2. Posebna taksa na igralne avtomate

in druge takse 11.590.000

II. FINAN^NA IZRAVNAVA 235.117.000
SKUPAJ (I. + II.) 664.182.000

III. PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA
LETA 21.123.566

IV. DAVKI IN DRUGE DAJATVE
5. Davek od premo‘enja 242.000
6. Nadomestilo za uporabo stavbnega

zemlji{~a 75.000.000
7. Krajevne takse 438.000
8. Komunalne takse 1.597.000
9. Ekolo{ke takse 13.500.000
10. Pristojbine za vzdr‘evanje gozdnih

cest 12.000.000
11. Od{kodnine zaradi spremembe

namembnosti kmetijskih zemlji{~ 1.186.000
12. Po‘arna taksa 2.798.881
13. Prihodki uprave 1.500.000
14. Drugi prihodki 32.421.273
15. Prispevek za urejanje stavbnih zemlji{~ 20.000.000

V. PRIHODKI OD PREMO@ENJA
16. Kupnine od prodanih stanovanj 11.000.000
17. Najemnine za stanovanja 22.000.000

1 2 3

18. Najemnine za poslovne prostore in
osnovna sredstva 2.000.000

19. Anuitete od danih kreditov fizi~nih oseb 2.000.000
20. Oddaja stavbnih zemlji{~ 24.000.000

VI. PRIHODKI IZ NASLOVA
SOFINANCIRANJA 29.600.000
SKUPAJ PRIHODKI 936.588.720

3. ODHODKI

1. Sredstva za delo uprave in organov
ob~ine 59.854.035

2. Sredstva za delo izvajalskih org. 300.493.536
3. Socialni transferji 23.452.267
4. Dotacije na podro~ju dru‘b. dejav. 43.576.080
5. Pla~ila na podro~ju dru‘b. dejav. 29.286.583
6. Pla~ila storitev ter subvencije in

intervencije v gospodarstvu 86.531.508
7. Drugi odhodki 176.474.867
8. Finan~ni tokovi, oblikovanje

rezerv in druge obveznosti 27.594.089
9. Investicije in investicijsko

vzdr‘evanje 189.325.755
SKUPAJ ODHODKI
(teko~i in investicijski del) 936.588.720

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1995.

[t. 401-1/95-1
Ravne-Prevalje, dne 30. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik, dipl. org. l. r.

3414.

Na podlagi 28. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, {t. 32/93), 25. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni list
SRS, {t. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 17. ~lena statuta
Ob~ine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, {t. 43/95) je Ob~in-
ski svet ob~ine Ravne-Prevalje na seji dne 8. 12. 1995
sprejel

O D L O K
o pla~ilu komunalne pristojbine na mednarodnem

mejnem prehodu Holmec

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a obvezno pla~evanje komu-

nalne pristojbine na mednarodnem mejnem prehodu
Holmec.
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2. ~len
Zavezanci za pla~ilo komunalne pristojbine iz 1. ~lena

tega odloka so pravne osebe in samostojni podjetniki - upo-
rabniki komunalnih objektov na mejnem prehodu, ki vstopa-
jo in izstopajo iz dr‘ave in imajo carinske ali cestninske
obveznosti ali opravljajo uvozne ali izvozne posle.

3. ~len
Pristojbina se pla~uje ob vsakokratnem prehodu meje in

zna{a 1.000 SIT.
Vrednost pristojbine se valorizira v skladu z rastjo cen

na drobno na obmo~ju Republike Slovenije vsake 3 mesece.
V primeru, da je zavezanec pla~ila pristojbine iz uvoz-

nih in izvoznih poslov hkrati zavezanec pla~ila cestnine,
nastane obveznost pla~ila komunalne pristojbine le iz enega
naslova.

4. ~len
Komunalno pristojbino zbirajo izvajalci izvozno-uvoz-

nih poslov, ki jih za to pooblasti Ob~ina Ravne-Prevalje in z
njimi sklene ustrezno pogodbo.

5. ~len
Sredstva zbrana iz naslova komunalne pristojbine so

prihodek prora~una Ob~ine Ravne-Prevalje in se nakazujejo
v prora~un Ob~ine Ravne-Prevalje do 10. v mesecu za prete-
kli mesec.

6. ~len
Sredstva, zbrana iz tega naslova so strogo namenska in

se lahko uporabljajo le za urejanje in vzdr‘evanje komunal-
nih objektov in komunalne infrastrukture v Ob~ini Ravne-
Prevalje.

7. ~len
Na~in in kriteriji za uporabo zbranih sredstev se dolo~a-

jo s prora~unom Ob~ine Ravne-Prevalje.

8. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

in{pekcijska slu‘ba, nadzor nad prilivom sredstev v ob~inski
prora~un pa odbor za finance in prora~un.

9. ~len
In{pekcijska slu‘ba, pristojna za nadzor nad izvajanjem

tega odloka, lahko zavezancem iz 2. ~lena tega odloka, ki ne
pla~ajo pristojbine v skladu s 3. ~lenom, izre~e mandatno
kazen na kraju samem v znesku 10.000 SIT, odgovorni osebi
pravne osebe pa v znesku 5.000 SIT.

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

3.~lenom tega odloka, stori prekr{ek za katerega se kaznuje
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik z denarno kazni-
jo od 5.000 do 100.000 SIT.

Izvozno-uvozna organizacija oziroma druga za pobira-
nje pristojbin poobla{~ena organizacija, podjetje ali samo-
stojni podjetnik, ki ne izvaja svojih obveznosti iz 4. in 5.
~lena tega odloka, stori prekr{ek, za katerega se kaznuje
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik z denarno kazni-
jo od 2.000 do 20.000 SIT.

Za prekr{ek po prvem in drugem odstavku tega ~lena se
kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe z denarno kazni-
jo od 2.000 do 10.000 SIT.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se za~ne s 1. 1.
1995.

[t. 012-4/95-3
Ravne na Koro{kem, dne 8. decembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik, dipl. org. l. r.

3415.

Na podlagi 30. in 31. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 - odlo~ba US RS, 45/94 -
odlo~ba US RS, 57/94,14/95) in 37. ~lena statuta Ob~ine
Ravne-Prevalje (Uradni list RS, {t. 43/95), je Ob~inski svet
ob~ine Ravne-Prevalje na seji dne 30. 11. 1995 sprejel

S K L E P
o sestavi, nalogah, delovnem podro~ju in na~inu dela

ob~inskih odborov

I. SPLO[NO

1. ~len
Ob~inski odbori so ustanovljeni z namenom, da priprav-

ljajo, prou~ujejo in obravnavajo predloge ob~inskih aktov,
dajejo obvezna mnenja k predlogom ob~inskih aktov iz nji-
hovega delovnega podro~ja, spremljajo in nadzirajo izvr{e-
vanje aktov ob~inskega sveta, obravnavajo stali{~a in pobude
~lanov sveta in ob~anov povezane z njihovim delom.

Ob~inski odbori opravljajo tudi druge naloge, dolo~ene
z zakonom, s statutom ter akti ob~inskega sveta.

Ob~inski odbori sodelujejo pri pripravi prora~una ob~i-
ne v delu, ki se nana{a na njihovo delovno podro~je.

2. ~len
Ob~inski odbori lahko sodelujejo med seboj v tistih

skupnih zadevah, ki se nana{ajo na njihovo delovno pod-
ro~je.

Ob~inski odbori delajo na sejah, v zadevah, ki so skup-
nega pomena za dva ali ve~ odborov pa lahko na skupnih
sejah. Skupno sejo ve~ odborov skli~e predsednik ob~inske-
ga sveta.

3. ~len
Strokovne slu‘be ob~inske uprave so dol‘ne opravljati

strokovna opravila ter administrativno tehni~na opravila za
ob~inske odbore.

@upan je dol‘an, da zagotovi delo ob~inskih strokovnih
slu‘b za potrebe ob~inskih odborov.

4. ~len
Predsednik ob~inskega odbora organizira in vodi njego-

vo delo, sodeluje z ‘upanom, predsednikom ob~inskega sve-
ta, s funkcionarji in delavci ob~inske uprave ter s funkcionar-
ji in upravnimi delavci upravne enote, pristojne za obmo~je
lokalne skupnosti.

Predsednik odbora skrbi za pripravo gradiva, ki ga
obravnava ob~inski odbor.
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Predsednik ob~inskega odbora poda ob~inskemu svetu
dvakrat letno poro~ilo o delu ob~inskega odbora – prvo do 1.
6., drugo pa do 31. 12. v letu poro~anja. Na zahtevo ob~in-
skega sveta pa mora pripraviti tudi delno poro~ilo.

5. ~len
Ob~inski odbor obvezno vabi na svoje seje ‘upana, pred-

sednika ob~inskega sveta, lahko pa tudi druge ~lane ob~inske-
ga sveta, funkcionarje in delavce ob~inske uprave ter strokov-
njake s posameznega podro~ja ter ob~ane, da bi podali svoje
mnenje o zadevah, ki jih obravnava ob~inski odbor.

6. ~len
Vsak ob~inski odbor {teje 5 ~lanov.

II. OB^INSKI ODBORI IN NJIHOVE NALOGE

7. ~len
Odbor za finance in prora~un
– spremlja stanje prihodkov, odhodkov in ra~un financi-

ranja prora~una ob~ine ter o svojih ugotovitvah obve{~a ob-
~inski svet in ‘upana,

– vsako trimese~je dostavi celovito poro~ilo o finan~-
nem stanju ob~ine ob~inskemu svetu,

– na zahtevo ob~inskega sveta odbor dostavi tudi vme-
sna ali delna poro~ila,

– o predlogu prora~una, ki ga predlaga ‘upan, poda
obvezno mnenje,

– sodeluje s strokovnimi slu‘bami in ‘upanom pri pri-
pravi prora~una,

– obravnava in predlaga ukrepe za izvajanje dav~ne po-
litike v ob~ini,

– obravnava gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem,
– sodeluje pri pripravi delitvene bilance,
– obravnava vpra{anja glede opravljanja lokalnih go-

spodarskih javnih slu‘b.

8. ~len
Odbor za gospodarstvo in razvoj malega gospodarstva
– spremlja gospodarske tokove v ob~ini,
– sodeluje z nosilci gospodarskih dejavnosti,
– predlaga ukrepe za razvoj podjetni{tva,
– predlaga kriterije in razdelitev subvencij in kreditov

namenjenih razvoju podjetni{tva,
– predlaga program razvoja podjetni{tva.

9. ~len
Odbor za kmetijstvo
– sodeluje pri oblikovanju programa razvoja kmetijstva

in gozdarstva v ob~ini ter stranskih dejavnostih na kmetijah,
– predlaga ukrepe za razvoj kmetijstva in gozdarstva in

kmetijskih dejavnosti,
– obravnava ob~inske akte in problematiko, ki se nana-

{a na kmetijstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, lovstvo, ribi{tvo,
– predlaga kriterije za razdelitev ter razdelitev sredstev

namenjenih razvoju kmetijstva.

10. ~len
Odbor za turizem, trgovino in gostinstvo
– obravnava razvoj turizma, trgovine in gostinstva v

ob~ini,
– predlaga ob~inskemu svetu strategijo razvoja turizma,

trgovine in gostinstva ter ukrepe za njihovo uveljavitev,
– predlaga kriterije in daje predloge za subvencije nosil-

cem dejavnosti na podro~ju trgovine, gostinstva in turizma
na podlagi javnih razpisov,

– sodeluje s podjetji in organizacijami ki delujejo na
podro~ju gostinstva, turizma in trgovine,

– spremlja izvajanje ob~inskih odlokov ter drugih aktov
s svojega delovnega podro~ja.

11. ~len
Odbor za stanovanjsko gospodarstvo in komunalno ener-

getiko
– sodeluje pri pripravi stanovanjskega programa ob~ine,
– spremlja gospodarjenje s stanovanjskim fondom ob-

~ine,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za sprejem

ob~inske strategije na podro~ju komunalne energetike in sta-
novanjskega gospodarstva,

– sodeluje pri oblikovanju socialne politike na podro~ju
stanovanjskega fonda,

– sodeluje pri pripravi razvojnih programov za sisteme
daljinske oskrbe z zemeljskim plinom in toplotno energijo,

– sodeluje pri pripravi javnih razpisov in pripravi prijav
za sofinanciranje projektov s podro~ja komunalne energetike
in stanovanjskega gospodarstva,

– predlaga subvencije za tiste energetske projekte, ki
lahko bistveno vplivajo na varovanje okolja,

– obravnava izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje ob-
jektov in naprav komunalno energetske infrastrukture,

– spremlja delo in gospodarjenje obstoje~ih javnih pod-
jetij na podro~ju komunalne energetike in stanovanjskega
gospodarstva,

– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za reorganiza-
cijo podjetij, pristojnih za podro~je komunalne energetike in
stanovanjskega gospodarstva,

– sodeluje pri javnem razpisu in izbiri koncesionarjev
za podro~je komunalne energetike in stanovanjskega gospo-
darstva.

12. ~len
Odbor za komunalno in cestno gospodarstvo
– obravnava izgradnjo in upravljanje z vodovodnimi in

drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– obravnava izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje z ob-

~inskimi cestami, javnimi potmi, parkiri{~i, trgi, parki in
drugimi javnimi povr{inami,

– obravnava stanje in problematiko izgradnje ter vzdr-
‘evanja regionalnih cest,

– obravnava vpra{anja ureditve prometa,
– obravnava vpra{anja s podro~ja komunalne dejavnosti

(kanalizacija, vodovod, plinovod, vro~evod, odpadki in de-
ponije),

– obravnava in spremlja delo ter financiranje javnih
podjetij in slu‘b s podro~ja komunalne dejavnosti,

– daje mnenje k izbiri koncesionarjev in spremlja njiho-
vo delo.

13. ~len
Odbor za zdravstveno in socialno skrbstvo
– sodeluje pri pripravi programa socialnega varstva v

ob~ini,
– obravnava program varstva otrok, dru‘ine, invalidov

in ostarelih,
– sodeluje pri predlogu dolo~itve kriterije in oblikova-

nju prednostne liste za upravi~ence do socialnih stanovanj,
– sodeluje s pristojnimi slu‘bami pri re{evanju socialno

ogro‘enih kategorij prebivalstva,
– spremlja stanje na podro~ju zdravstva, zobozdravstva

in lekarni{tva,
– daje mnenje k dolo~itvi predloga mre‘e javne zdrav-

stvene slu‘be in podelitvi koncesij,
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– spremlja delo javnih zavodov na podro~ju zdravstva
in socialnega varstva ter humanitarnih organizacij,

– obravnava preventivne programe na podro~ju zdrav-
stva in socialnega varstva.

14. ~len
Odbor za kulturo, vzgojo in izobra‘evanje
– obravnava vpra{anja s podro~ja {olstva, vzgoje in izo-

bra‘evanja ter varstva otrok,
– obravnava vpra{anja s podro~ja kulture, kulturno-in-

formativne dejavnosti in vpra{anja s podro~ja kulturne dedi{-
~ine,

– spremlja delo javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost
na podro~ju kulture, {olstva in varovanja kulturne dedi{~ine,

– skrbi za promocijo ob~ine ter pri tem sodeluje z ostali-
mi ob~inskimi odbori,

– sodeluje z dru{tvi,
– sodeluje pri pripravi programa kulture v ob~ini,
– predlaga ukrepe za razvoj kulture, {olstva, pred{olske

vzgoje ter ostalih dejavnosti v okviru njegovega delovnega
podro~ja,

– predlaga finan~ni na~rt za razdelitev sredstev za po-
dro~je kulture, vzgoje in izobra‘evanja.

15. ~len
Odbor za {port
– skrbi za pripravo letnih in drugih programov razvoja

{porta v ob~ini,
– spremlja in nadzira delo ter gospodarjenje {portnega

zavoda ter o tem poro~a ob~inskemu svetu,
– sodeluje z drugimi organi na podro~ju {porta v ob~ini

zlasti pa s strokovnim svetom,
– sodeluje s {portnimi dru{tvi in klubi v ob~ini,
– pripravi predlog za razdelitev sredstev, namenjenih

{portnim dejavnostim v ob~ini,
– predlaga ukrepe za razvoj {portne dejavnosti,
– spremlja in nadzira delo izvajalcev letnih in drugih

programov {porta,
– daje mnenje k izbiri koncesionarjev na podro~ju {porta,
– daje mnenje k predlogu izgradnje novih {portnih ob-

jektov v ob~ini.

16. ~len
Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora
– sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov

prostorskih izvedbenih aktov,
– oblikuje predloge ukrepov na podro~ju varstva okolja

in urejanja prostora,
– sodeluje pri pripravi razpisov in izbiri ponudnikov za

izvedbo prostorske in urbanisti~ne dokumentacije,
– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah stro-

kovnih podlag za pripravo planskih in urbanisti~nih doku-
mentov,

– skrbi za pripravo programov za varovanje okolja,
– predlaga subvencije za projekte, s katerimi se izbolj-

{uje in ohranja zdravo okolje.

17. ~len
Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemlji{~i
– dolo~a sorazmerni del stro{kov opremljanja stavbne-

ga zemlji{~a na podlagi zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni
list SRS, {t. 18/84, 32/85, 33/89) in navodila za podrobnej{i
izra~un (Uradni list RS, {t. 22/90),

– spremlja pridobivanje in urejanje stavbnih zemlji{~ na
obmo~ju ob~ine,

– spremlja prihodke in odhodke od stavbnih zemlji{~,
realizacijo programa investicij in o tem poro~a svetu,

– predlaga na~rt urejanja stavbnih zemlji{~ na obmo~ju
ob~ine,

– oblikuje in predlaga investicijske programe urejanja
stavbnih zemlji{~,

– predlaga nakup in prodajo nezazidanih stavbnih zem-
lji{~,

– predlaga razporejanje denarnih sredstev, namenjenih
za pridobivanje in urejanje stavbnih zemlji{~,

– pripravlja in predlaga finan~ni na~rt ter program dela
sklada stavbnih zemlji{~,

– predlaga kriterije za oddajo investicijskih del izvajal-
cem in sodeluje pri izbiri izvajalcev.

18. ~len
Odbor za za{~ito in re{evanje
– spremlja in obravnava delo vseh subjektov s podro~ja

obrambe, za{~ite in re{evanja,
– sodeluje z vsemi dejavniki obrambe, za{~ite in re{eva-

nja,
– v skladu z zakonodajo s podro~ja obrambe in za{~ite

Republike Slovenije predlaga ukrepe za razvoj in nemoteno
delovanje vseh subjektov s podro~ja za{~ite in re{evanja,

– obravnava in predlaga na~rte varstva pred po‘ari in
elementarnimi nesre~ami,

– obravnava in predlaga programe in finan~ne na~rte za
potrebe vseh organizacij, zavodov in slu‘b s podro~ja za{~ite
in re{evanja,

– spremlja in po pooblastilu sveta skrbi za izvajanje
ukrepov in na~rtov s svojega delovnega podro~ja, dolo~enih
z ob~inskimi akti in o tem obve{~a ob~inski svet.

19. ~len
Ta sklep pri~ne veljati osmi dan po objavi. Z dnem

uveljavitve tega odloka preneha veljati za~asni sklep o sesta-
vi, nalogah, delovnem podro~ju in na~inu dela ob~inskih
odborov z dne 28. 9. 1995.

[t. 108-1/95-1
Ravne na Koro{kem, dne 30. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik, dipl. org. l. r.

3416.

Na podlagi 3. in 25. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni
list SRS, {t. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 17. ~lena statuta Ob~ine
Ravne-Prevalje (Uradni list RS, {t. 43/95) je svet ob~ine na
seji dne 30. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o plakatiranju v Ob~ini Ravne-Prevalje

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a na~in in pogoje za name{~anje plaka-

tov, oglasov, obvestil in transparentov ter pogoje za postavi-
tev oglasnih desk, panojev, reklamnih tabel, vseh vrst re-
klamnih naprav, smerokazov itd. (v nadaljnjem besedilu:
plakatiranje) na obmo~ju Ob~ine Ravne-Prevalje.
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Za plakatiranje se ne {tejejo uradni napisi podjetij, za-
vodov in drugih ustanov.

Plakatiranje, ki zadeva politi~ne organizacije, ideje ter
aktivnosti, bo urejeno s posebnim odlokom.

2. ~len
Plakatiranje lahko opravlja vsaka pravna in civilnoprav-

na oseba ter ob~an samostojno ali preko drugega izvajalca. V
obeh primerih je oseba, ki pri plakatiranju nastopa kot stran-
ka, odgovorna, da se plakatiranje izvaja v skladu z dolo~ili
tega odloka.

3. ~len
Plakatiranje je dovoljeno:
a) Na javnih oglasnih deskah ter na drugih javnih ob-

jektih in napravah, ki so trajno ali za~asno namenjeni pose-
bej za plakatiranje.

b) Z namestitvijo dodatnih oziroma posebnih oglasnih
desk, panojev, transparentov, smerokazov, oglasnih omaric,
svetlobnih napisov ipd.

c) Z name{~anjem na notranji strani izlo‘benih oken
lokalov in javnih zgradb, v vozilih javnega potni{kega pro-
meta ali v notranjih prostorih javnih zgradb s privolitvijo
neposrednega uporabnika lokala, zgradbe oziroma prevoz-
nika.

d) Z neposredno dostavo strankam.

4. ~len
Javne oglasne deske in dodatna plakatna mesta
Ob~ina je dol‘na skrbeti za zadostno {tevilo javnih og-

lasnih desk in naprav za plakatiranje ter za njihovo redno
vzdr‘evanje. Sredstva za te namene se zagotavljajo s komu-
nalnimi taksami.

Postopek za dolo~itev lokacije in izdajo dovoljenja za
postavitev javnih oglasnih desk in naprav za plakatiranje
vodi pristojni organ Upravne enote Ravne na Koro{kem.
Javne oglasne deske, ki se postavljajo na novo, morajo biti
enotno oblikovane. Ob vsaki trajno name{~eni javni oglasni
deski mora biti postavljen tipski ko{ za odpadke, urejen pa
mora biti dostop do oglasne deske.

Ob~inski komunalni in{pektor vodi evidenco javnih og-
lasnih desk in naprav za plakatiranje.

5. ~len
Pravne in civilnopravne osebe ter ob~ani, ki namerava-

jo postaviti dodatne trajne ali za~asne panoje, oglasne omari-
ce, reklamne naprave, transparente ali druge objekte za na-
mene plakatiranja, si morajo za postavitev predhodno
pridobiti dovoljenje Upravne enote Ravne na Koro{kem.

V dovoljenju za za~asno postavitev morata biti obvezno
navedena ~as postavitve ({tevilo dni) ter odgovorna oseba, ki
je zadol‘ena za namestitev in za pravo~asno odstranitev ob-
jektov za plakatiranje.

Oglasne omarice za osmrtnice morajo biti enotne po
obliki, belo pobarvane, z oznako kri‘a na celotnem obmo~ju
ob~ine. V teh omaricah je prepovedano name{~ati druge og-
lase.

6. ~len
Dovoljenje za trajno ali za~asno postavitev objektov za

plakatiranje ni potrebno v primerih:
– ~e gre za postavitev za~asnih (premi~nih) reklamnih

panojev ob trgovinah in gosti{~ih, in sicer v okviru njihovih
stavbnih (funkcionalnih) zemlji{~.

– ~e gre za plakatiranje izklju~no v notranjih prostorih
zgradb ali znotraj ograjenega zemlji{~a pravnih in civilno-
pravnih oseb (v podjetjih, stadionih ipd.).

7. ~len
Pogoji za plakatiranje

Vsak plakat, oglas oziroma transparent, ki objavlja jav-
no prireditev, mora obvezno vsebovati podatek, kdo je orga-
nizator oziroma gostitelj prireditve.

8. ~len
Vsaka pravna in fizi~na oseba ter ob~an, ki plakatira na

javnih oziroma dodatnih plakatnih mestih ali z neposredno
dostavo strankam na obmo~ju Ob~ine Ravne-Prevalje, mora
pred pri~etkom plakatiranja pri pristojnem ob~inskem uradu
predlo‘iti v potrditev vse izvode plakatov, oglasov, obvestil,
transparentov itd. En potrjen izvod ostane v evidenci na
ob~ini.

Name{~anje plakatov in transparentov, ki jih fizi~no ni
mogo~e predlo‘iti v potrditev, mora stranka predhodno prija-
viti pristojnemu ob~inskemu uradu.

^e nastane v zvezi s plakatiranjem obveznost pla~ila
komunalne takse, je zavezanec na istem mestu dol‘an vna-
prej poravnati komunalno takso v gotovini.

Dolo~ila tega ~lena ne veljajo za plakate in obvestila, ki
se name{~ajo izklju~no v zaprtih oglasnih omaricah.

9. ~len
Za vzdr‘evanje ~isto~e ob javnih oglasnih deskah in

napravah ter za redno odstranjevanje starih plakatov in dru-
gih oglasov je dol‘an skrbeti izvajalec, ki je s strani ob~ine
poobla{~en za ~i{~enje javnih povr{in.

Pravne in civilnopravne osebe ter ob~ani, ki imajo traj-
no ali za~asno postavljene lastne (dodatne) objekte za plaka-
tiranje, so dol‘ne same skrbeti za red in ~isto~o ter za njiho-
vo redno vzdr‘evanje, za pravo~asno odstranitev starih
plakatov in za zamenjavo po{kodovanih oziroma uni~enih
plakatov. Prav tako so dol‘ne skrbeti za pravo~asno odstrani-
tev za~asno postavljenih objektov za plakatiranje ter za vzpo-
stavitev mesta postavitve v prvotno stanje.

Trajno name{~eni reklamni panoji, smerokazi, opozo-
rilne table in drugi objekti, ki so namenjeni reklamiranju
poslovne dejavnosti, morajo biti odstranjeni oziroma pre-
stavljeni najkasneje v 15 dneh po prenehanju ali preselitvi
dejavnosti.

10. ~len
Plakati, obvestila, transparenti itd., morajo biti jezikov-

no ustrezno oblikovani. Jezikovno ali druga~e neprimerne
plakate lahko pristojni ob~inski organ z odlo~bo zavrne z
obrazlo‘itvijo. Stranka ima pravico do prito‘be, prito‘beni
organ pa mora o prito‘bi odlo~iti v roku treh dni.

II. PREPOVED PLAKATIRANJA

11. ~len
Po tem odloku je izrecno prepovedano:
1. Name{~anje objektov za plakatiranje (panojev, ogla-

snih desk, transparentov, smerokazov, oglasnih omaric, svet-
lobnih reklamnih teles itd.) brez dovoljenja Upravne enote,
razen v primerih, ko dovoljenje ni potrebno (6. ~len).

2. Name{~anje plakatov, obvestil, objav, reklam, trans-
parentov itd. brez predhodne potrditve na ob~ini ali brez
soglasja za plakatiranje v izlo‘bah, v notranjosti javnih zgradb
in vozil javnega potni{kega prometa. Prepovedano je tudi
name{~anje komercialnih obvestil oziroma letakov na zaseb-
na vozila.

3. Plakatiranje izven javnih oziroma dodatnih oglasnih
desk in izven drugih mest, kot je dolo~eno v 3. ~lenu tega
odloka.
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Zlasti je prepovedano plakatiranje in pisanje grafitov
direktno na fasadah in stenah, drevesih, ograjah, stebrih, na
prometnih in neprometnih znakih ter na drugih mestih, ki
niso izrecno namenjena za plakatiranje.

4. Trositi obvestila ali letake po javnih in drugih povr{i-
nah z namenom plakatiranja.

5. Metati letake iz letala.
6. Prekrivati, odstranjevati, trgati ali druga~e uni~evati

plakate in druge objave, {e preden so zastarala (razen ~e gre
za izvajanje ukrepa po 13. ~lenu tega odloka.)

7. Pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo
vsebino in obliko, potem ko so javno name{~eni.

8. Lepiti plakate s teko~im lepilom na javne oglasne
deske.

9. Name{~ati plakate, ki reklamirajo toba~ne izdelke in
alkoholne pija~e.

12. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo ob~inski

komunalni in{pektor, delavci policije ter poobla{~ena oseba
komunalne organizacije, ki ~isti javne povr{ine.

Komunalni in{pektor in delavci policije lahko samo-
stojno predlagajo uvedbo upravno kazenskega postopka za
storjeni prekr{ek. Komunalni in{pektor oziroma policija lah-
ko takoj na kraju samem izre~eta kr{itelju mandatno kazen.

13. ~len
Za primere nepravilnega plakatiranja, kot je navedeno v

drugem odstavku 3. to~ke 11. ~lena, komunalni in{pektor
oziroma delavec policije takoj odredi odstranitev plakatov
izvajalcu, ki je poobla{~en za ~i{~enje javnih povr{in.

III. PREHODNE IN KAZENSKE DOLO^BE

14. ~len
Ob~ina mora v {estih mesecih od uveljavitve tega odlo-

ka poskrbeti za odstranitev vseh plakatov in ostankov plaka-
tov, ki so name{~eni v nasprotju s tem odlokom, hkrati pa
namestiti zadostno {tevilo javnih oglasnih desk za potrebe
plakatiranja.

15. ~len
Za ‘e postavljene objekte za plakatiranje, ki so jih po-

stavile pravne in civilnopravne osebe ter ob~ani in ki ne
ustrezajo estetskim in drugim kriterijem (varnost, pregled-
nost, oviranje prometa itd.), se odredi ureditev ali odstrani-
tev, prestavitev pa le po dolo~ilih  prvega odstavka 5. ~lena
tega odloka.

16. ~len
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaz-

nuje pravna in civilnopravna oseba, od 3.000 do 5.000 tolar-
jev pa tudi odgovorna oseba pravne ali civilnopravne osebe,
~e v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo stori prekr{ek po 8.,
9. in 11. ~lenu tega odloka.

Najvi{ja kazen 30.000 oziroma 5.000 tolarjev iz prej{-
njega odstavka se obvezno upo{teva za kr{itelja:

– ~e plakatira ali pi{e grafite direktno na fasadah in
stenah, drevesih, ograjah, stebrih, prometnih in neprometnih
znakih.

– ~e trosi letake po javnih in drugih povr{inah
– ~e me~e letake iz letala.
Z denarno kaznijo od 3.000 do 5.000 tolarjev se za

kr{itev dolo~il 8., 9. in 11. ~lena tega odloka kaznujejo tudi
fizi~ne osebe.

17. ~len
Mandatna kazen, izre~ena na kraju storitve prekr{ka,

zna{a:
– za pravne oziroma civilno pravne osebe 10.000 tolarjev
– za fizi~ne osebe 3.000 tolarjev.

18. ~len
Ta odlok pri~ne veljati v osmih dneh po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega od-
loka preneha veljati odlok o ureditvi plakatiranja na obmo~ju
Ob~ine Ravne na Koro{kem (Medob~inski uradni vestnik,
{t. 3/85, 7/89 in 13/90).

[t. 0-012-1/95-3
Ravne na Koro{kem, dne 30. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik, dipl. org. l. r.

TR@I^

3417.

Na podlagi 29. in 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 45. in 46. ~lena
statuta Ob~ine Tr‘i~ sprejetega na 6. redni seji Ob~inskega
sveta ob~ine Tr‘i~, je Ob~inski svet ob~ine Tr‘i~ na 8. redni
seji, dne 27. septembra 1995, na predlog ‘upana sprejel

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

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja organizacija in delovno podro~-

je ob~inske uprave, ki je organizirana za opravljanje nalog
ob~ine in delovanje organov ob~ine.

2. ~len
Ob~inska uprava opravlja upravne, strokovne, organiza-

cijsko-tehni~ne in administrativne naloge, ki so v skladu z
zakoni in drugimi predpisi v pristojnosti ob~ine in izvr{uje
naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni ali jih bo prevzela od
dr‘ave. Slednje bo opravljala v skladu s pooblastili, ki jih bo
dobila ob prevzemu teh nalog.

3. ~len
Ob~inska uprava opravlja naloge, dolo~ene s tem odlo-

kom, odredbami, pravilniki, sklepi in drugimi akti, ki jih izda-
jata ob~inski svet in ‘upan v okviru svojih pristojnosti, ter
sodeluje z izvajalci nalog javnega pomena iz ob~inske pristoj-
nosti. Ravnati mora v skladu z odlo~itvami ob~inskega sveta in
‘upana ter uresni~evati sprejete odlo~itve organov ob~ine.

4. ~len
Uprava odlo~a v upravnih stvareh, opravlja nadzorstvo

in druge upravne zadeve, izdaja upravne in druge akte ter
opravlja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost po tem
odloku in so v skladu s statutom ob~ine.
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5. ~len
Delo ob~inske uprave vodi ‘upan, oziroma tajnik ob~in-

ske uprave po njegovem pooblastilu.

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

6. ~len
V enoviti ob~inski upravi so za posamezna podro~ja,

naloge in pristojnosti, organizirani
– ob~inski urad in notranje organizacijske enote
– urad za pravne zadeve
– urad za urejanje prostora
– urad za dru‘bene dejavnosti
– urad za gospodarstvo
– urad za finance.
Ob~inski urad, ki ga vodi ‘upan, zdru‘uje tajni{tvo ob-

~inskega sveta in tajni{tvo ‘upana. Delo posameznih uradov se
medsebojno dopolnjuje, posamezniki iz razli~nih organizacij-
skih enot pa medsebojno sodelujejo pri projektnem delu.

7. ~len
Tajni{tvo ‘upana vodi tajnik ob~inske uprave. Tajni{tvo

ob~inskega sveta vodi tajnik ob~inskega sveta. Notranje or-
ganizacijske enote vodijo vi{ji upravni delavci, ki jih imenu-
je in razre{uje ‘upan. Notranjo organizacijo predpi{e ‘upan
na predlog vodje urada. Za usklajevanje dela med uradi skrbi
tajnik.

8. ~len
Tajni{tvo ‘upana opravlja naloge strokovnega in organi-

zacijskega zna~aja, ki so pomembne za delo ob~inske uprave:
– vodi in usklajuje delo ob~inske uprave ter jo nadzira,
– usklajuje delo ‘upana in ob~inske uprave,
– opravlja organizacijske, tehni~ne in druge naloge za

nemoteno delovanje ob~inske uprave,
– zagotavlja vzdr‘evanje opreme in sredstev za delo

ob~ine in njenih organov,
– vodi evidenco in hranjenje aktov ter skrbi za arhiv,
– vodi kadrovske zadeve in skrbi za izobra‘evanje,
– vodi sprejem in oddajo po{te,
– opravlja nadzor nad izvajanjem ob~inskih predpisov,
– predstavlja ob~ino pri sporih na ustavnem sodi{~u in

drugih dr‘avnih organih,
– skrbi za mednarodno in medob~insko sodelovanje,
– izvaja naloge izvensodne poravnave sporov,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine,
– skrbi za protokol,
– skrbi za stike z javnostjo,
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– pripravlja predloge skupnega delovanja ob~in na po-

sameznih podro~jih ali dejavnostih,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi ne sodijo v nobene-

ga od ostalih uradov.
Naloge tajni{tva ob~inskega sveta bo dolo~al poslovnik

ob~inskega sveta.

9. ~len
Urad za pravne zadeve opravlja naloge na naslednjih

podro~jih:
– vodi pravne zadeve, ki se nana{ajo na naloge vseh

ob~inskih uradov,
– pripravlja pravno strokovne podlage za odloke in dru-

ge ob~inske akte in skrbi za njihovo usklajenost z ustavo,
zakoni in drugimi predpisi,

– opravlja nadzor nad uporabo predpisov v upravnem
postopku,

– nadzoruje zakonitost splo{nih aktov javnih zavodov,
javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje
soglasje k njim ob~inski svet,

– vodi zahtevne pravne in upravne postopke, predvsem
na podro~ju pridobivanja in oddaje nepremi~nin, izvajanja
javnih funkcij ter pri investicijskih vlaganjih ob~ine,

– sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno
spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in
nepremi~nin, o koncesijah in uporabi javnega dobra in o
drugih razmerjih, v katera stopa ob~ina,

– pravno zastopa ob~ino,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, refe-

rendumi in ljudsko iniciativo,
– organizira komunalno redarsko slu‘bo in izvaja nad-

zor na podro~ju javnega miru in reda v ob~ini,
– nudi pravno svetovanje ob~anom,
– naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegove pristojnosti.

10. ~len
Urad za urejanje prostora opravlja naloge na naslednjih

podro~jih:
– skrbi za urejanje prostora in urbanizem,
– pripravlja prostorske na~rte ob~ine,
– ureja namembnost urbanega prostora,
– vodi evidenco posegov v prostor,
– izvaja nadzor v prometu iz ob~inske pristojnosti,
– skrbi za lokalne javne ceste, javne poti in druge javne

povr{ine,
– skrbi za parkirne povr{ine, na~in in prepoved parkiranja,
– izvaja strokovne naloge in dela na podro~ju stano-

vanjske dejavnosti,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
– skrbi za varstvo naravne dedi{~ine in kulturne de-

di{~ine,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter urejeno zbiranje odpadkov,
– izvaja nadzor nad izvajanjem ob~inskih predpisov s

podro~ja varstva okolja,
– skrbi, koordinira in nadzira investicije v lokalno infra-

strukturo,
– na~rtuje oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom

iz lokalnih omre‘ij,
– opravlja nadzor, koordinacijo in strokovne naloge na

podro~ju gospodarskih javnih slu‘b,
– pripravlja strokovna mnenja in informacije s svojega

podro~ja dela,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegov

delokrog.

11. ~len
Urad za dru‘bene dejavnosti opravlja naloge na nasled-

njih podro~jih:
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za

vzgojo, izobra‘evanje, znanost, kulturo in {port,
– skrbi za javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni in

lekarni{ko dejavnost,
– skrbi za izobra‘evanje in delo z mladimi,
– skrbi za knji‘ni~no in informacijsko dejavnost,
– skrbi za dru{tveno dejavnost,
– skrbi za socialno varstvo, pred{olsko varstvo otrok in

dru‘in,
– raziskovalno dejavnost,
– skrbi za po‘arno varnost, civilno za{~ito in re{evanje

v primeru elementarnih nesre~,
– skrbi za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele,
– nadzira ob~inske javne zavode s podro~ja dru‘benih

dejavnosti in izvaja del nalog s podro~ja le-teh,
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– skrbi za varstvo kulturne dedi{~ine,
– izvaja in koordinira naloge na podro~ju investicij vzdr-

‘evanja, obnavljanja in nakupa osnovnih sredstev na podro~-
ju dru‘benih dejavnosti,

– pripravlja in usklajuje programe nalog s podro~ja dru‘-
benih dejavnosti in oblikuje kriterije in merila za vrednotenje
teh programov,

– zbira in zagotavlja potrebne podatke in dokumente za
financiranje dejavnosti v okviru ob~inske pristojnosti,

– izvaja republi{ke finan~ne transferje ter vodi in sprem-
lja porabo sredstev pri izvajalcih,

– izdaja soglasja in opravlja nadzor nad javnimi priredi-
tvami,

– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegove
pristojnosti.

12. ~len
Urad za gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravni postopek in druge naloge s podro~ja

kmetijstva, trgovin, gostinstva in malega gospodarstva,
– pospe{uje razvoj obrti, podjetni{tva, kmetijstva, goz-

darstva in turizma,
– spremlja in analizra gospodarska gibanja in izdaja

poro~ila o tem,
– opravlja statisti~ne obdelave in vodi evidence gospo-

darskih subjektov,
– na~rtuje gospodarski razvoj ob~ine, pripravlja in vodi

gospodarske razvojne projekte,
– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospo-

darstvo,
– usklajuje in izvaja skupne naloge za pospe{evanje

posameznih podro~ij gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za ob~ino in njene organe,

kadar je ob~ina ustanovitelj ali soustanovitelj gospodarskega
subjekta,

– nudi podjetni{ko svetovanje ob~anom,
– opravlja strokovne naloge za oblikovanje blagovnih

rezerv v skladu z zakonom,
– pripravlja ob~inske programe za pridobivanje dr‘av-

nih in mednarodnih sredstev,
– organizira javna dela,
– skrbi za demografsko ogro‘ena obmo~ja, ob~ine in

razvoj pode‘elja,
– strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turisti~nih

dru{tev in turisti~no inform. slu‘be,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegovo

podro~je dela.

13. ~len
Urad za finance opravlja naloge na naslednjih podro~jih:
– pripravlja predloge prora~una in rebalansa prora~una

ter skrbi za njuno izvr{evanje,
– izvaja finan~no in materialno poslovanje,
– vodi ra~unovodstvo, knjigovodstvo in obra~un pla~,
– vodi blagajni{ko poslovanje,
– izvaja vsa finan~na opravila za delovanje ob~ine,
– izdeluje zaklju~ni ra~un in premo‘enjsko bilanco,
– izvaja ra~unovodska in finan~na opravila za krajevne

skupnosti, sklade in izvajalske organizacije, ~e tako odlo~i
ob~inski svet,

– izvaja nadzor nad finan~nim poslovanjem prora~un-
skih porabnikov,

– pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvaja-
nje davkov iz ob~inske pristojnosti,

– pripravlja informacije in poro~ila o finan~nem stanju
ob~ine in daje mnenje k najemanju in dajanju posojil,

– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegovo
podro~je dela.

14. ~len
Naloge, ki so v pristojnosti ob~inske uprave, vendar

niso na{tete v predhodnih ~lenih, opravlja urad, v katerega
delovno podro~je sodi naloga po svojem zna~aju. ̂ e se je ne
da razvrstiti, jo opravi tajni{tvo ‘upana.

15. ~len
Po pooblastilu ‘upana lahko urad opravi tudi nalogo, ki

po svoji naravi ne sodi v podro~je njegovega dela.

16. ~len
Za posamezne projekte se znotraj uprave oblikujejo de-

lovne skupine, ki pripravijo in realizirajo dobljeno nalogo.
Take projektne skupine dolo~i ‘upan oziroma tajnik po nje-
govem pooblastilu.

17. ~len
Upravne naloge izvajajo tajnik ob~inske uprave, vi{ji

upravni, upravni, strokovno tehni~ni in administrativni de-
lavci, ki morajo biti strokovno usposobljeni za upravne nalo-
ge v skladu z zakonom.

18. ~len
Zaposleni v upravi morajo opravljati svoje delo v okvi-

ru nalog, dolo~enih s predpisi, navodili organov ob~ine in
navodili ‘upana, oziroma tajnika ob~inske uprave.

Za u~inkovito in odgovorno opravljenost nalog so odgo-
vorni ‘upanu oziroma tajniku ob~inske uprave.

19. ~len
Zaposleni v upravi, ki ima posebna pooblastila, opravlja

svoje naloge v okviru pooblastila, ki mora biti dano pisno in
se hraniti v osebni evidenci zaposlenega.

III. SREDSTVA ZA DELO OB^INSKE UPRAVE

20. ~len
Sredstva za delo ob~inske uprave dolo~i ob~inski svet

na predlog ‘upana in se zagotovijo v prora~unu ob~ine.

21. ~len
Ob~inska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po po-

sebnem naro~ilu ovrednoti in zara~unava, ti prihodki ob~in-
ske uprave predstavljajo del prora~una.

22. ~len
Sredstva za naloge, ki jih dr‘ava prenese na upravo,

financira dr‘ava iz dr‘avnega prora~una.

23. ~len
Delo ob~inske uprave je javno. Za obve{~anje javnosti

je odgovoren tajnik ob~inske uprave ali drug poobla{~en
uradnik, ki mora delovati v skladu z zakonom o varovanju
osebnih podatkov.

24. ~len
@upan v roku enega meseca izvede organizacijo uprave

v skladu s tem odlokom in pripravi na~rt delovnih mest.

IV. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

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

organizaciji uprave v Ob~ini Tr‘i~ (Uradni list RS, {t. 28/90).
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26. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Predsednik
Ob~inske sveta

ob~ine Tr‘i~
Peter Smuk, dipl. in‘. l. r.

LENART

3418.

Na podlagi 28. in 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, {t. 72-2630/93, 7-310/94 in 33-1353/94) in 44.
~lena statuta Ob~ine Lenart (Uradni list RS, {t. 33-1619/95)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Ob~ini

Lenart

I
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Ob~ini

Lenart bodo v nedeljo 25. 2. 1996.

II
Za dan razpisa rednih volitev se {teje 27. 12. 1995. Z

istim dnem za~nejo te~i roki za izvedbo volilnih opravil.

III
Izvedbo rednih volitev vodi Ob~inska volilna komisija

Ob~ine Lenart.

IV
Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 06225-1/95
Lenart, dne 2. novembra 1995.

@upan
Ob~ine Lenart

Slavko Kramberger, dr. vet. med. l. r.

1. ~len
V uredbi o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja

posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva
(Uradni list RS, {t. 64/95) se v 1. ~lenu doda drugi odstavek,
ki glasi:

“Od skupnega zneska, dolo~enega po sklepu Vlade
Republike Slovenije {tevilka 400-02/95-13/1-8 v vi{ini
1.083,174.652,91 SIT, ki je predmet sredstev za sanacijo
podjetij se 37% nameni za izvedbo dokapitalizacije in 63%
za ~rpanje kreditov po javnem razpisu.”

2. ~len
Drugi odstavek 3. ~lena uredbe se spremeni tako, da

glasi:
“Znesek odobrenega posojila pod pogoji iz 4. ~lena ne

sme presegati 1 mio DEM, izra~unano po srednjem te~aju
Banke Slovenije na dan podpisa posojilne pogodbe.”

3. ~len
4. ~len uredbe se spremeni tako, da glasi:
“Pri dodeljevanju posojil pravnim osebam morajo biti

izpolnjeni naslednji pogoji:
– podjetje mora biti neto izvoznik po kriterijih javnega

razpisa za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost
neto izvoznikov. To ne velja za dejavnost ’I Promet, skla-
di{~enje in zveze, {ifra dejavnosti 60.213, ̀ i~nice’;

– podjetje mora v dveh zaporednih letih poslovanja iz-
kazovati po bilanci uspeha negativni poslovni rezultat;

– podjetje mora predlo‘iti od organa upravljanja potrje-
ni, veljavni sanacijski program;

– boniteta pravne osebe mora biti izkazana z bonitetno
skupino B, C ali D po veljavni ban~ni klasifikaciji in z
obrazci BON1 in BON2 po obrazcu agencije Republike Slo-
venije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje.”

4. ~len
Doda se nov 4.a ~len, ki glasi:
“Odpla~ilna doba glavnice odobrenih posojil iz 4. ~lena

te uredbe zna{a tri leta z enoletnim moratorijem odpla~ila
glavnice in obresti; glavnica posojil se vsakokrat revalorizira
po veljavni temeljni obrestni meri v skladu z zakonom o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrest-
ni meri s tem, da se revalorizacijske obresti in fiksne letne
obresti obra~unavajo ~etrtletno in glavnici ~etrtletno pripisu-
jejo v ~asu moratorija; letna fiksna obrestna mera za dana
posojila zna{a 6%; v zavarovanje terjatve mora podjetje po-
nuditi instrumente zavarovanja pla~il: akceptne naloge, me-
nice, vpis hipoteke; kot sopodpisniki posojilne pogodbe mo-
rajo kot solidarni dol`niki nastopati vse odvisne dru`be.”

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 428-06/95-10/2-8
Ljubljana, dne 14. decembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

3419.

Na podlagi drugega odstavka 10. ~lena in v zvezi s {esto
alineo prvega odstavka 7. ~lena in drugo alineo prvega od-
stavka 9. ~lena ter prvega odstavka 10. ~lena zakona o upora-
bi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zako-
na o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, {t.
45/95) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih

dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam
za sanacijo podjetij
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3420.

Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dajanju soglasja k cenam

1. ~len
S to uredbo se dolo~i ukrep dolo~itve cen s pridobitvijo

soglasja k cenam proizvodov in storitev na{tetih dejavnosti:
– storitve tr‘nic na debelo in drobno,
– dimnikarske storitve,
– pogrebna slu‘ba, urejanje in vzdr‘evanje pokopali{~,
– parkiranje in varovanje vozil.

2. ~len
Soglasje iz 1. ~lena te uredbe da Vlada Republike Slo-

venije.
3. ~len

Pravne in fizi~ne osebe (v nadaljnjem besedilu: zave-
zanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, na{tetih v 1. ~lenu te
uredbe, vlo‘ijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam na{tetih
storitev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto
ob~ine, na obmo~ju katere opravljajo dejavnost. Upravna
enota zahtevek, opremljen z mnenjem in opravljeno analizo
cen ter mnenjem ‘upana, posreduje na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

4. ~len
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sede‘ zavezanca, z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran,
– ustrezen predpis o dolo~itvi opravljanja storitve kot

javne slu‘be,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec

koncesionar,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ki se

uporabljajo na dan vlo‘itve zahtevka in odstotek pove~anja
teh cen v letu 1993 in 1994,

– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov, za katere se vlaga zahtevek, z datumom predvidene
uveljavitve,

– pregled prihodkov in odhodkov ter njihova struktura
za storitev, za katero se vlaga zahtevek, v letih 1993, 1994 in
do datuma vlo‘itve zahtevka.

5. ~len
^e upravna enota ob~ine ugotovi, da zahtevek ni po-

poln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na na~in in v
roku, ki ga dolo~i upravna enota ob~ine, zahtevek dopolniti,
sicer se {teje, da zahtevek ni bil vlo‘en.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zah-
teva tudi dodatne podatke, ~e oceni, da so ti potrebni za
re{itev zahtevka zavezanca.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 380-01/94-3/5-8
Ljubljana, dne 21. decembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

3421.

Na podlagi drugega odstavka 45.b ~lena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93), 47/93
in 71/93) in ~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Re-
publike Slovenije na 174. seji 21. decembra 1995 sprejela

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

avtocesto na odseku Diva~a–Kozina in o javni razgrnitvi
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoro~nega plana Ob~ine Diva~a za obdobje 1986–

2000 in srednjero~nega dru‘benega plana Ob~ine
Diva~a in Ob~ine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986–1990
s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek

lokacijskega na~rta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev os-

nutka lokacijskega na~rta za avtocesto na odseku Diva~a -
Kozina (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega na~rta) in jav-
no razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoro~nega plana Ob~ine Diva~a za obdobje 1986–
2000 in srednjero~nega dru‘benega plana Ob~ine Diva~a in
Ob~ine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986–1990 s programsko
zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega na~rta
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov
ob~in), ki jih je izdelal PANPROSTOR d.o.o., pod {tev.
projekta LN 103/94, v novembru 1995.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega na~rta skladen s prostorskimi sestavinami dolgo-
ro~nega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Uradni list SRS, {t. 1/86, 41/87 in Uradni list RS, {t.
36/90 in 72/95), prostorskimi sestavinami dru‘benega plana
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, {t. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, {t. 72/95) (v
nadaljevanju: republi{ki prostorski planski akti) ter predstav-
lja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro~-
nega plana Ob~ine Diva~a za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjero~nega dru‘benega plana Ob~ine Diva~a in
Ob~ine Hrpelje-Kozina za obdobje od leta 1986 do leta 1990
s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek loka-
cijskega na~rta.

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Ob~ini Diva~a in

Ob~ini Hrpelje-Kozina v obravnavo in sprejem spremembe
in dopolnitve planskih aktov ob~in.

IV
Ob~ina Diva~a in Ob~ina Hrpelje-Kozina morata poskr-

beti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obrav-
nav osnutka lokacijskega na~rta in predloga sprememb in
dopolnitev planskih aktov ob~in.

Javna razgrnitev traja en mesec od uveljavitve tega
sklepa.

V
V ~asu javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnje-

ni osnutek lokacijskega na~rta in predlog sprememb in do-
polnitev planskih aktov ob~in, pripombe in predloge vsi zain-
teresirani in prizadeti.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5694 [t. 73 – 22. XII. 1995

VI
Ob~ina Diva~a in Ob~ina Hrpelje-Kozina morata v roku

30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje
in prostor vse zbrane pripombe in predloge. ^e v tem roku
minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve,
se {teje, da na osnutek lokacijskega na~rta ni pripomb oziro-
ma, da je ta usklajen.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 350-04/93-2/11-8
Ljubljana, dne 21. decembra 1995

Vlada Republike Slovenije
Janko De‘elak l. r.

Podpredsednik

3422.

Na podlagi prvega odstavka 41. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/
84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93) in ~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Re-
publike Slovenije na 174. seji 21. decembra 1995 sprejela

S K L E P
o dopolnitvah programa priprave prostorskih

izvedbenih na~rtov, ki jih bo v skladu s srednjero~nim
dru‘benim planom Republike Slovenije za obdobje

1986–1990 sprejela Vlada Republike Slovenije

1. ~len
V prvem odstavku to~ke 1.0 Programa priprave prostor-

skih izvedbenih na~rtov, ki jih bo v skladu s srednjero~nim
dru‘benim planom Republike Slovenije za obdobje 1986–
1990 sprejela Vlada Republike Slovenije (Uradni list SRS,
{t. 19/86 in 3/88 ter Uradni list RS, {t. 10/90, 59/93 in 56/94)
se za podto~ko 1.2. dodajo tri nove podto~ke, ki se glasijo:

“1.3. Promet in zveze - glavne ̀ elezni{ke proge:
– Murska Sobota - Hodo{ - dr‘avna meja.
1.4. Promet in zveze - omre‘ja radarjev:
– radar za vodenje zra~nega prometa na Menini planini,

meteorolo{ki radar na Slatni pri Vrem{~ici.
1.5. Promet in zveze - letali{~a:
– letali{~e Ljubljana (Brnik).”

2. ~len
V drugem odstavku to~ke 1.0 se za besedo “prostor”

dodajo besede “iz 1.1., 1.2., 1.3. in 1.4. podto~ke”, pika na
koncu stavka pa se nadomesti z vejico in dodajo besede “iz
1.5. podto~ke pa se sprejme ureditveni na~rt.”

3. ~len
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 350-01/93-4/6-8
Ljubljana, dne 21. decembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

2423.

Na podlagi prvega odstavka 17. ~lena zakona o dr‘av-
nem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94), 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) in na
predlog ministrice za pravosodje je Vlada Republike Slove-
nije na 173. seji 14. decembra 1995 izdala

O D L O ^ B O
o imenovanju dr‘avnih to‘ilcev

1. Anton RIBNIKAR, rojen 26. februarja 1950, je ime-
novan za dr‘avnega to‘ilca na mesto vi{jega dr‘avnega to‘il-
ca na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

2. Leo GRMOV[EK, rojen 21. avgusta 1943, je imeno-
van za dr‘avnega to‘ilca na mesto vi{jega dr‘avnega to‘ilca
na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

3. Ljubica KOSMOVSKI - FOJKAR, rojena 21. januar-
ja 1952, je imenovana za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne
dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru.

4. Nata{a VALENTI^ - KU[TRA, rojena 20. januarja
1963, je imenovana za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne
dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru.

5. Slavko O@BOLT, rojen 22. julija 1952, je imenovan
za dr‘avnega to‘ilca na mesto okro‘nega dr‘avnega to‘ilca
na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru.

6. Anka KOZAMERNIK - VELI^KOVI^, rojena 21.
avgusta 1963, je imenovana za dr‘avno to‘ilko na mesto
okro‘ne dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v
Kranju.

7. Drago [RIBAR, rojen 4. oktobra 1960, je imenovan
za dr‘avnega to‘ilca na mesto okro‘nega dr‘avnega to‘ilca
na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kr{kem.

[t. 111-04/94-3/10-8
      111-04/94-2/79-8
Ljubljana, dne 14. decembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3424.

Na podlagi petnajste alinee 55. ~lena zakona o zdrav-
stvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o dolo~itvi
mejnih prehodov, preko katerih se lahko rastline
uva‘ajo, izva‘ajo oziroma preva‘ajo v tranzitu

1. ~len
2. to~ka 1. ~lena odredbe o dolo~itvi mejnih prehodov,

preko katerih se lahko rastline uva‘ajo, izva‘ajo oziroma
preva‘ajo v tranzitu (Uradni list RS, {t. 18/95) se nadomesti z
naslednjim besedilom: “s cestnimi prevoznimi sredstvi: Bab-
no polje, Dolga vas, Dragonja, Ferneti~i, Gru{kovje, Hol-
mec, Jel{ane, Karavan{ki predor, Ljubljana, Obre‘je, Sredi{-
~e ob Dravi, [entilj, [kofije, Vi~, Vrtojba.”
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2. ~len
Ta odredba za~ne veljati 1. januarja 1996.

Ljubljana, dne 18. decembra 1995.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jo‘e Osterc l. r.

2. ~len
Vse pristojbine iz 1. ~lena tega navodila vpla~a prijavi-

telj mednarodne prijave v tolarski protivrednosti na ‘iro ra-
~un Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, {t.
50100-637-56330.

Tolarska vrednost se obra~unava po srednjem te~aju
Banke Slovenije za CHF oziroma DEM na dan pla~ila.

3. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati to navodilo, preneha veljati

navodilo o na~inu pla~evanja mednarodnih pristojbin za med-
narodne patentne prijave, vlo‘ene na podlagi pogodbe o so-
delovanju na podro~ju patentov (PCT) pri Uradu RS za vars-
tvo industrijske lastnine (Uradni list RS, {t. 14/94, 76/94).

4. ~len
To navodilo za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 004-9/95-101
Ljubljana, dne 5. decembra 1995.

prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

3425.

Na podlagi 58. ~lena zakona o ratifikaciji pogodbe o
sodelovanju na podro~ju patentov (Uradni list RS – MP, {t.
19/93) ter pravila 15. in 16. pravilnika za izvajanje pogodbe o
sodelovanju na podro~ju patentov, izdaja minister za znanost
in tehnologijo

N A V O D I L O
o na~inu pla~evanja mednarodnih pristojbin za

mednarodne patentne prijave, vlo‘ene na podlagi
pogodbe o sodelovanju na podro~ju patentov (PCT) pri

Uradu RS za intelektualno lastnino

1. ~len
S tem navodilom je dolo~en na~in pla~evanja naslednjih

pristojbin:
I. pristojbine po pravilu 15. v skladu z naslednjim ceni-

kom pristojbin, ki ga dolo~a pravilo 96 pravilnika za izvaja-
nje pogodbe o sodelovanju na podro~ju patentov (v nadalje-
vanju: pravilnik).

1. Osnovna pristojbina (pravilo 15.2(a))
(a) ~e mednarodna prijava nima
ve~ kot 30 listov 762 CHF
(b) ~e ima mednarodna prijava
ve~ kot 30 listov 762 CHF in 15 CHF

za vsak list nad
30 listi

2. Pristojbina za navedbo: (pravilo 15.2.(a))
(a) za navedbe po pravilu 4.9. (a) 185 CHF

za navedbo,
s tem da je vsaka
navedba po pravilu
4.9(a) nad 11
navedbami
brezpla~na

(b) za navedbe po pravilu 185 CHF
4.9(b), potrjene na podlagi za navedbo
pravila 4.9(c)

3. Pristojbina za potrditev:
(pravilo 15.5(a)) 50% zneska

pristojbin
za navedbo, kot so
dolo~ene pod
to~ko 2(b)

2. Pristojbino za poizvedbo na podlagi pravila 16 pra-
vilnika in na podlagi 4. ~lena zakona o ratifikaciji pogodbe o
sodelovanju na podro~ju patentov (Uradni list RS – MP, {t.
19/93), ki zna{a 2.400 DEM;

3. Pristojbino za dostavo na podlagi pravila 14 pravilni-
ka, ki zna{a 5% skupne vrednosti pristojbin iz I. in II. to~ke
tega ~lena.

BANKA SLOVENIJE

3426.

Na podlagi 42. ~lena zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, {t. 1/91-I in 71/93), drugega odstavka 20.
~lena in 44. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
{t. 1/91-I) in drugega odstavka 12. ~lena zakona o poravnava-
nju obveznosti iz neizpla~anih deviznih vlog (Uradni list RS,
{t. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o izpolnjevanju najmanj{ega zneska deviz, ki ga morajo

imeti poobla{~ene banke

1
Banka Slovenije dolo~i najmanj{i znesek deviz, ki ga

morajo imeti poobla{~ene banke na ra~unih v tujini ali na
dolo~enih ra~unih v dr‘avi za vsako banko posebej, ter hkrati
dolo~i rok za uskladitev s tako dolo~enim zneskom.

2
Banke smejo najmanj{e zneske deviz, dolo~ene v prvi

to~ki tega sklepa, v teko~em mesecu zmanj{ati za neto padec
deviznega var~evanja doma~ih fizi~nih oseb v teko~em in
preteklem mesecu, vendar le, ~e padec presega 5%. Tako
zmanj{ani najmanj{i znesek deviz ne sme biti manj{i od 5
mio ECU za banke z neomejenim dovoljenjem za poslovanje
s tujimi pla~ilnimi sredstvi in banke, ki zbirajo vloge v tujem
denarju doma~ih fizi~nih oseb oziroma od zneska 2,5 mio
ECU za banke, ki imajo omejeno dovoljenje in ne zbirajo
vlog v tujem denarju doma~ih fizi~nih oseb.

3
V primeru, da banka ne dosega dolo~enega zneska in ta

razlika ne zna{a ve~ kot 5% dolo~ene obveznosti, mora ban-
ka za vsak dan neizpolnjevanja dolo~enega zneska pla~ati
Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti. Pla~ilo
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obresti opravi banka naslednji dan po dnevu poro~anja. Pri
prera~unu se upo{teva srednji te~aj Banke Slovenije.

4
Pri izpolnjevanju najmanj{ega dolo~enega zneska deviz

se dnevno upo{teva:
– stanje na teko~ih ra~unih v tujini v tuji valuti (ra~.

3100),
– stanje kratkoro~no vezanih vlog v tujini pri tujih ban-

kah in mednarodnih finan~nih organizacijah v tuji valuti (ra~.
3320, 3323),

– stanje blagajni{kih zapisov Banke Slovenije v tuji
valuti vpisanih z rokom dospelosti na 120 dni ali manj, ki jih
ima banka v svoji aktivi (del ra~. 3301),

– stanje gotovine v tuji valuti (ra~. 300),
– terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti zmanj{ane

za obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti (ra~. 364
minus ra~. 757),

– terjatve do bank v tuji valuti, zmanj{ane za obveznosti
do bank v tuji valuti (ra~. 311, 334, 3620 minus ra~. 7000,
745, 7560), ne upo{tevajo pa se terjatve in obveznosti, ki
izhajajo iz kratkoro~nih posojil, ki so jih doma~e banke naje-
le za druge doma~e banke pri tujih bankah,

– stanje ~ekov v tuji valuti (ra~. 302),
– stanje nalo‘b v tuje dol‘ni{ke vrednostne papirje dr-

‘av OECD in prvovrstnih bank, s katerimi se trguje na denar-
nih trgih teh dr‘av (del ra~. 3310 in 3510) v svojem imenu in
za svoj ra~un ter s katerimi upravljajo banke same ali pa so
jih prepustile v upravljanje drugi doma~i ali tuji banki ali
finan~ni organizaciji, vendar najve~ v vi{ini 25% dolo~enega
zneska,

– stanje kratkoro~nih terjatev do Banke Slovenije v tuji
valuti (ra~. 360) in

– stanje odkupljenih deviz s pravico povratnega odku-
pa, vendar najve~ v vi{ini 30% dolo~enega zneska.

5
Poobla{~ene banke morajo zagotavljati neto devizno

pozicijo najmanj v vi{ini 75% dolo~enega najmanj{ega zne-
ska deviz.

Neto devizna pozicija je razlika med stanjem deviz iz
~etrte to~ke tega sklepa in

– kratkoro~nimi posojili od tujih bank v tuji valuti (ra~.
752), ki se pove~ajo za obveznosti do doma~ih bank za
kratkoro~na posojila, ki so jih te najele pri tujih bankah
oziroma zmanj{ajo za terjatve do doma~ih bank za najeta
kratkoro~na posojila, ki jih je banka najela v tujini in posre-
dovala drugi doma~i banki,

– kratkoro~na posojila od doma~ih bank v tuji valuti, ki
se zmanj{ajo za terjatve do doma~ih bank za dana kratkoro~-
na posojila v tuji valuti (ra~. 7510 minus 3250),

– stanjem lastnih blagajni{kih zapisov v tujem denarju
(ra~. 730) in

– stanjem teko~ih ra~unov in kratkoro~no vezanih vlog
tujih bank v tuji valuti (ra~. 701 in 7480).

6
Banke izlo~ajo devizna sredstva za poravnavo obvezno-

sti iz 7. ~lena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizpla-
~anih deviznih vlog na ra~unih v tujini ali v dr‘avi v skladu s
tem sklepom.

7
Za potrebe izvajanja tega sklepa lahko guverner Banke

Slovenije predpi{e navodilo.

8
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

najmanj{em znesku deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene
banke (Uradni list RS, {t. 80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95,
28/95, 37/95, 44/95, 50/95, 54/95, 60/95 in 68/95).

9
Ta sklep za~ne veljati 3. januarja 1996.

Ljubljana, dne 19. decembra 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

3427.

Na podlagi 65. ~lena in drugega odstavka 20. ~lena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o po{iljanju podatkov o uporabi sodobnih pla~ilnih

instrumentov

1
Banke in druge pravne osebe – izdajatelji pla~ilnih kar-

tic in upravljalci mre‘ bankomatov in POS terminalov (v
nadaljevanju: poro~evalci) po{iljajo Banki Slovenije ~etrtlet-
na poro~ila o pla~ilih, opravljenih s pla~ilnimi karticami,
~eki in drugimi sodobnimi pla~ilnimi instrumenti in jo sproti
obve{~ajo o lastnostih izdanih pla~ilnih kartic ter raz{irjeno-
sti mre‘e bankomatov in POS terminalov.

Poro~evalci so dol‘ni poro~ati od dneva izdaje pla~ilne
kartice dalje.

Med pla~ilne kartice ne sodijo bonitetne kartice, ki omo-
go~ajo popust pri nabavi blaga ali storitev, zato njihovi izda-
jatelji niso dol‘ni poro~ati v skladu s tem sklepom.

2
Poro~evalci sestavljajo poro~ila po stanju na zadnji dan

~etrtletja in v njih upo{tevajo celotni promet, obra~unan v
~etrtletju, za katerega poro~ajo.

3
Poro~evalci po{iljajo poro~ila na predpisanih obrazcih

oziroma v predpisanih zapisih na magnetnih medijih ali po
javnem omre‘ju za prenos podatkov.

Poro~evalci predlo‘ijo poro~ila Banki Slovenije najka-
sneje 10 dni po izteku ~etrtletja za preteklo ~etrtletje.

4
Guverner Banke Slovenije dolo~i z navodili metodolo-

gijo in na~in sestavljanja poro~ila.

5
Hkrati s prvim poro~ilom so poro~evalci dol‘ni poslati

tudi izpolnjene obrazce z vpisanimi lastnostmi za vse kartice,
za katere poro~ajo.

6
Do 30. 6. 1996 so poro~evalci, kolikor so podatki razpo-

lo‘ljivi, dol‘ni poslati tudi poro~ila za leto 1994 in 1995.
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7
Ta sklep za~ne veljati 1. 1. 1996.

Ljubljana, dne 19. decembra 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

Na podlagi 55. ~lena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 13/93) dajem

P O P R A V E K
uredbe o vodenju in vzdr‘evanju poslovnega registra

Slovenije

V uredbi o vodenju in vzdr‘evanju poslovnega registra
Slovenije (Uradni list RS, {t. 70/95) se obvestilo o identifika-
ciji in razvrstitvi po dejavnosti za podru‘nice oziroma druge
dele poslovnega subjekta (PRS – 4) nadomesti z novim bese-
dilom, ki se glasi:

[t. 050-04/95-3/1-8
Ljubljana, dne 20. decembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
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Na podlagi 55. ~lena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 13/93) dajem

P O P R A V E K
uredbe o koncesijah za gospodarsko izkori{~anje vodnih

virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo

V uredbi o koncesijah za gospodarsko izkori{~anje vod-
nih virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo (Urad-
ni list RS, {t. 64/95) se v prvem odstavku 10. ~lena beseda
�zni`ano� nadomesti z besedo �zni`ane�.

[t. 351-04/95-4/1-8
Ljubljana, dne 20. decembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

3422. Sklep o dopolnitvah programa priprave pro-
storskih izvedbenih na~rtov, ki jih bo v skla-
du s srednjero~nim dru�benim planom Re-
publike Slovenije za obdobje 1986�1990
sprejela Vlada Republike Slovenije 5694

3423.Odlo~ba o imenovanju dr�avnih to�ilcev 5694

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

3381. Odredba o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugo-
tovitev vrednosti stanovanja 5652

3382. Sklep o dolo~itvi odstotkov vrednosti zdravs-
tvenih storitev, ki se zagotavljajo v obvez-
nem zdravstvenem zavarovanju 5652

3383. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja 5653

3424. Odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o dolo~itvi mejnih prehodov, pre-
ko katerih se lahko rastline uva�ajo, izva�a-
jo oziroma preva�ajo v tranzitu 5694

3425. Navodilo o na~inu pla~evanja mednarodnih
pristojbin za mednarodne patentne prijave,
vlo�ene na podlagi pogodbe o sodelovanju
na podro~ju patentov (PCT) pri Uradu RS
za intelektualno lastnino 5695

USTAVNO SODI[^E
3384. Odlo~ba o ugotovitvi neskladnosti z ustavo:

2. in 3. ~lena zakona o ustanovitvi ob~in o
dolo~itvi njihovih obmo~ij, devetega in pe-
tega odstavka 16. ~lena zakona o lokalni
samoupravi in zakona o lokalni samoupra-
vi, kolikor ne dolo~a postopka in kriterijev
za dolo~itev ali spremembo imena in sede�a
ob~ine 5655

3385. Odlo~ba o odpravi dela 2. ~lena, 3. ~lena in
dela prvega odstavka 44. ~lena statuta Ob-
~ine Vitanje 5657

3386. Sklep o zadr�anju izvr{evanja zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o Agen-
ciji Republike Slovenije za pla~ilni promet,
nadziranje in infomiranje do kon~ne odlo-
~itve o njegovi ustavnosti, razen dolo~be 8.
~lena in razen dolo~be 21. ~lena v delu, ki se
nana{a na pri~etek uporabe 8. ~lena 5659

BANKA SLOVENIJE
3426. Sklep o izpolnjevanju najmanj{ega zneska

deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke 5695
3427. Sklep o po{iljanju podatkov o uporabi so-

dobnih pla~ilnih instrumentov 5696

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE

3387. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra
1995 5661

3388. Sklep o najni�ji pokojninski osnovi in naj-
ni�ji pokojnini za polno pokojninsko dobo 5662

3389. Sklep o najvi{ji pokojninski osnovi 5662
3390. Sklep o zneskih dodatka za pomo~ in po-

stre�bo 5662
3391. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro 5662
3392. Sklep o uskladitvi pre�ivnin po zakonu o

pre�ivninskem varstvu kmetov 5663
3393. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 5663

VSEBINA

DR@AVNI ZBOR
3377. Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-

na o dru�inskih prejemkih (ZDPre-B) 5649
3378. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-

~il poslancev Dr�avnega zbora Republike
Slovenije in delavcev slu�b Dr�avnega zbo-
ra Republike Slovenije 5651

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

3379. Odlok o pomilostitvi obsojencev � pomilo-
stitev po uradni dol�nosti � ob Dnevu samo-
stojnosti Republike Slovenije, 26. decembra
1995 5651

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
3380. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri sta-

rostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne
zasluge na podro~ju kulture 5652

3419. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o kriterijih dokapitalizacije in dodelje-
vanja posojil pravnim osebam za sanacijo
podjetij 5692

3420. Uredba o dajanju soglasij k cenam 5693
3421. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijske-

ga na~rta za avtocesto na odseku Diva~a�
Kozina in o javni razgrnitvi predloga spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoro~nega plana Ob~ine Diva~a za ob-
dobje 1986�2000 in srednjero~nega dru�be-
nega plana Ob~ine Diva~a in Ob~ine Hrpe-
lje�Kozina za obdobje 1986�1990 s
programsko zasnovo v delu, ki ga oprede-
ljuje osnutek lokacijskega na~rta 5693

Stran

Stran
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ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

3394. Pravilnik o dodelitvi posojil za ohranjanje
in razvoj kmetijstva za leto 1995 (Ljublja-
na) 5664

3395. Spremembe in dopolnitve pravilnika o po-
gojih in merilih za pridobitev socialnih sta-
novanj v najem (Ljubljana) 5665

3396. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o organizaciji Zavoda za po�arno, re{e-
valno in tehni~no slu�bo Celje 5666

3397. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za obmo~je Krajevne skupnosti
@alna (Grosuplje) 5666

3398. Poro~ilo o izidu glasovanja na referendu-
mu, dne 12. 11. 1995 za uvedbo krajevnega
samoprispevka v denarju za obmo~je Kra-
jevne skupnosti @alna (Grosuplje) 5667

3399. Sklep o izra~unu in pla~ilu sorazmernega
dela stro{kov opremljanja stavbnega zem-
lji{~a (Ig) 5667

3400. Odlok o komunalnih taksah v Ob~ini Jese-
nice 5668

3401. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice 5670

3402. Odlok o prora~unu Mestne ob~ine Kranj za
leto 1996 5672

3403. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
na obmo~ju Ob~ine Kuzma 5674

3404. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postop-
ka v delih katastrskih ob~in Kova~evci, Trd-
kova (Kuzma) 5677

3405. Odlok o spremembi odloka o prora~unu Ob-
~ine Litija za leto 1995 5677

3406. Spremembe razpisa prvih volitev v svete
krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine
Maj{perk 5678

3407. Odlok o dolo~itvi pomo�nih objektov za po-
trebe ob~anov in njihovih dru�in, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Mislinja) 5678

3408. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za del obmo~ja Krajevne skupnosti Bogoji-
na naselje Filovci (Murska Sobota) 5679

3409. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za del obmo~ja Krajevne skupnosti Bogoji-
na naselje Bukovnica (Murska Sobota) 5680

3410. Sklep o uvedbi samoprispevka za obmo~je
Krajevne skupnosti Zenkovci (Murska So-
bota) 5681

3411. Sklep o uvedbi samoprispevka za obmo~je
Krajevne skupnosti Bodonci (Murska So-
bota) 5682

3412. Sklep o uvedbi samoprispevka za obmo~je
Krajevne skupnosti Brezovci (Murska So-
bota) 5683

3413. Odlok o spremembi odloka o prora~unu Ob-
~ine Ravne-Prevalje za leto 1995 5684

3414. Odlok o pla~ilu komunalne pristojbine na
mednarodnem mejnem prehodu Holmec
(Ravne-Prevalje) 5684

3415. Sklep o sestavi, nalogah, delovnem podro~-
ju in na~inu dela ob~inskih odborov (Rav-
ne-Prevalje) 5685

3416. Odlok o plakatiranju v Ob~ini Ravne-Pre-
valje 5687

3417. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave (Tr�i~) 5689

3418. Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti v Ob~ini Lenart 5692

� Popravek uredbe o vodenju in vzdr�evanju
poslovnega registra Slovenije 5697

� Popravek uredbe o koncesijah za gospodar-
sko izkori{~anje vodnih virov v Republiki
Sloveniji za oskrbo s pitno vodo 5698

Stran Stran
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Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo – telefaks 125 01 99 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

NAJBOLJ POPOLNA ZBIRKA CARINSKIH PREDPISOV

S 1. januarjem pri~ne veljati nova slovenska carinska zakonodaja. Ker gre za
povsem novo sistemsko urejanje carin, smo se odlo~ili za novo, drugo izdajo
zbirke
CARINSKI PREDPISI

Ob tej prilo‘nosti smo tudi spremenili vsebinsko zasnovo zbirke, in sicer tako, da
bodo v prvem zvezku

CARINSKI PREDPISI 1 zbrani vsi carinski predpisi (carinski zakon s podzakon-
skimi oziroma izvr{ilnimi predpisi, navodili in obvestili Carinske uprave in zakon o
carinski slu‘bi s podzakonskimi predpisi); v drugem zvezku

CARINSKI PREDPISI 2 bo objavljena kot doslej uredba o razvrstitvi blaga v
oblike izvoza in uvoza, vendar brez zakona o carinski tarifi, ki bo objavljen v
tretjem zvezku

CARINSKI PREDPISI 3 Za lo~eno objavo smo se odlo~ili zato, ker je nova
carinska tarifa bistveno raz{irjena (ima mnogo ve~ postavk in podpostavk, kot jih
ima uredba o razvrstitvi blaga v oblike uvoza in izvoza); v ~etrtem zvezku

CARINSKI PREDPISI 4 pa bodo objavljene pogodbe in sporazumi o carini in
trgovini, ki jih je sklenila Slovenija z drugimi dr‘avami in nekaterimi mednarodni-
mi organizacijami, in predpisi (konvencije, sporazumi, priporo~ila) Evropske skup-
nosti, ki so bili ratificirani in se nana{ajo na blagovno menjavo (oziroma carine)
Slovenije z dr‘avami ~lanicami Evropske skupnosti.

CARINSKE PREDPISE 1 bodo prejeli na{i dosedanji naro~niki v prvih dneh
januarja 1996,

CARINSKE PREDPISE 3 v prvi polovici januarja 1996,

CARINSKE PREDPISE 4 v februarju 1996 in

CARINSKE PREDPISE 2 prav tako v februarju 1996.

NOVE NARO^NIKE SPREJEMA:
^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 Ljubljana, Slovenska 9,
p. p. 379/VII ali po telefaksu 125-14-18. Informacije dobite na tel. 061/125-02-94.


