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DRŽAVNI ZBOR

MINISTRSTVA

208.

209.

Na podlagi točke I/2 do 6 in I/8 do 9 sklepa Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, št. 10202/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93, 34/93, 35/94)
in točke I/2 in II. sklepa o osebnih prejemkih in povračilih
delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije predsednik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve objavlja

Na podlagi 145. člena zakona o sistemih zvez (Uradni
list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) na podlagi 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za
promet in zveze

ZNESKE
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev
Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb
Državnega zbora Republike Slovenije
Za mesec februar 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 34.605 SIT;
– za 20 let delovne dobe 51.908 SIT;
– za 30 let delovne dobe 69.210 SIT;
2. regres za prehrano med delom 10.789 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.877 SIT;
– 8 do 12 ur 2.697 SIT;
– nad 12 ur 5.394 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe
kategorije do 4.714 SIT;
– brez računa 1.618 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 23 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 11,50 SIT;
7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 19.419 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 23.735 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziroma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega
člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara 69.210 SIT;
9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso
mesečne nagrade:
– učencem 7.176 SIT,
– študentom 14.693 SIT.
Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 16. januarja 1996.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike
Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.

PRAVILNIK
o omrežju GSM
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa lastnosti omrežja GSM, lastnosti
radijske terminalske opreme, ki se priključuje na to omrežje,
zahteve za povezavo omrežja GSM na druga omrežja, odobravanje radijske terminalske opreme in baznih radijskih
postaj, uporabo radijske terminalske opreme domačih uporabnikov kot tudi uporabnikov tujih omrežij GSM pri nas.
2. člen
(omrežje GSM)
Omrežje GSM je digitalno mobilno telekomunikacijsko omrežje, na določenih omrežnih priključnih točkah povezano s fiksnim in drugimi telekomunikacijskimi omrežji,
ki omogoča radiokomunikacijske povezave med uporabniki
radijske terminalske opreme oziroma med drugimi telekomunikacijskimi omrežji.
Omrežje GSM deluje v frekvenčnem območju od 890
MHz do 915 MHz in od 935 MHz do 960 MHz z 200 kHz
razmikom med kanali, ki prenašajo po 8 prometnih kanalov
pri polni stopnji kodiranja ali po 16 prometnih kanalov pri
polovični stopnji kodiranja, v skladu s časovno porazdeljenim sodostopom.
3. člen
(pojmi)
Nosilna storitev je vrsta telekomunikacijske storitve, ki
zagotavlja prenos signalov med omrežnimi priključnimi točkami.
Daljinska storitev je vrsta celovite telekomunikacijske
storitve, vključno s funkcijami radijske terminalske opreme,
za sporazumevanje med uporabniki.
Dopolnilna storitev je vsaka storitev, ki jo zagotavlja
omrežje GSM kot dopolnitev nosilnim in daljinskim storitvam.
Prometni kanal je medij, skozi katerega se prenašajo
signali ali govor enega uporabnika omrežja.
Polna stopnja kodiranja je način kodiranja govora uporabnika s kodirno shemo pri prenosni stopnji 13 kbitov na
sekundo, pri čemer je kakovost prenesenega govora z isto
kodirno shemo dekodiranega govora podobna kakovosti v
fiksnih telekomunikacijskih omrežjih.
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Polovična stopnja kodiranja je način kodiranja govora
uporabnika s kodirno shemo pri prenosni stopnji 7 kbitov na
sekundo, pri čemer je kakovost prenesenega govora z isto
kodirno shemo dekodiranega govora podobna kakovosti v
fiksnih telekomunikacijskih omrežjih.
Naročniški modul SIM je kartica ali vtična enota z
vpisano kodo, ki identificira naročnika omrežja GSM, hkrati
pa opravlja nalogo zaščite zasebnosti naročnika.
4. člen
(uporaba radijske terminalske opreme)
Za radijsko terminalsko opremo, ki je bila odobrena na
podlagi predpisov o preverjanju telekomunikacijske terminalske opreme, ni potrebno radijsko dovoljenje, če se ta oprema
uporablja v enaki konfiguraciji, kot je bila odobrena.
Radijsko dovoljenje tudi ni potrebno za radijsko terminalsko opremo uporabnikov tujih omrežij GSM pri nas,
katere odobritev je bila izvedena v drugih državah v skladu s
priporočilom CEPT T/R 21-08. Radijsko dovoljenje uporabnikov tujih omrežij GSM pri nas tudi ni potrebno, če je to
dogovorjeno z dvostranskim ali drugim sporazumom.
5. člen
(mednarodna identifikacija radijske terminalske opreme
IMEI)
Radijska terminalska oprema mora imeti vpisano mednarodno identifikacijo IMEI, ki je unikatna številka, trajno
vpisana v radijski terminalski opremi. Vpis identifikacije
IMEI izvede proizvajalec terminalske opreme, ki mora jamčiti njeno zaščito pred spremembami.
IMEI identifikacija in zaščita pred spremembo morata
biti v skladu s standardom ETS 300 508 (GSM 02.16) in
dokumentom TBR 5 (poglavje 8.3).
6. člen
(zaščita zasebnosti naročnika)
Omrežje GSM mora zagotavljati zasebnost naročnikov
in tajnost prenesenih sporočil v skladu s standardom ETS
300 534 (GSM 03.20).
Dobavitelj naročniških modulov SIM in operater
omrežja GSM sta dolžna na modul SIM vpisane podatke in
kodirne ključe držati v tajnosti.
7. člen
(tehnične zahteve za radijsko terminalsko opremo)
Metode preskušanja in pogoje, ki jih mora izpolnjevati
radijska terminalska oprema, ki se priključuje na omrežje
GSM, določajo naslednji dokumenti Evropskega instituta za
telekomunikacijske standarde:
– TBR 5: zahteve za dostop radijske terminalske opreme do omrežja GSM,
– TBR 9: zahteve za storitev govorne telefonije za
radijsko terminalsko opremo,
– (pr) TBR 19: zahteve za dostop radijske terminalske
opreme faze 2 do omrežja GSM,
– (pr) TBR 20: zahteve za storitev govorne telefonije
za radijsko terminalsko opremo faze 2.
Naročniški modul SIM mora biti v skladu s standardoma ETS 300 509 (GSM 02.17) in ETS 300 608 (GSM 11.11)
ter dokumentom TBR 5.
8. člen
(bazne radijske postaje)
Bazne radijske postaje omrežja GSM morajo biti v
skladu s standardom ETS 300 577 (GSM 05.05).
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9. člen
(tehnične zahteve za vmesnike med omrežjem GSM in
drugimi omrežji)
Informacije in signali med omrežjem GSM in drugimi
omrežji se prenašajo na prvem nivoju v skladu s priporočilom ITU-T, G. 703.
Vmesnik se preverja v skladu s priporočili ITU-T od Q
780 do Q 786.
Omrežje GSM mora pri delovanju z drugimi omrežji
ustrezati:
– standardoma ETS 300 604 (GSM 09.07) in ETS 300
600 (GSM 09.03) za povezavo na javna digitalna omrežja za
integrirane storitve (ISDN) ali na javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN);
– standardoma ETS 300 602 (GSM 09.05) in ETS 300
603 (GSM 09.06) za povezavo na paketno komutirano javno
podatkovno omrežje (PSPDN);
– standardu ETS 300 599 (GSM 09.02) za povezavo
med mobilnimi omrežji.
Če se omrežja GSM povezujejo z javnimi digitalnimi
omrežji za integrirane storitve (ISDN), morajo medsebojne
povezave ustrezati določbam predpisov o omrežju ISDN.
10. člen
(oštevilčenje in kode omrežja GSM)
Naročniki so oštevilčeni v skladu z mednarodnim priporočilom ITU-T, E.213, standardom ETS 300 523 (GSM
03.03) ter predpisi o oštevilčenju.
Za omrežja GSM veljajo naslednje kode:
– mobilna koda dežele za omrežje GSM (MCC) je za
Slovenijo 293;
– barvni kodi omrežja GSM (NCC) sta 3 (binarno 011)
in 7 (binarno 111);
– koda mobilnega omrežja GSM (MNC) in številka
omrežja GSM sta 4X.
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije določi operaterju število X in barvno kodo omrežja GSM.
11. člen
(nujni klic)
Omrežje GSM mora omogočiti nujni klic z radijske
terminalske opreme. Za nujni klic naročniški modul SIM ni
potreben. Pri izvedbi nujnega klica ne sme biti omejitev
klica ali zapor, ki se jih sicer uporablja v omrežju GSM.
Usmerjanje nujnih klicev v omrežju GSM ali v smeri
proti drugim omrežjem se izvaja po navodilih pristojnega
organa.
12. člen
(minimalna električna poljska jakost)
Če ni drugače določeno, mora biti minimalna izmerjena vrednost električne poljske jakosti za zagotavljanje pokrivanje terena s kakovostnim signalom 43 dB glede na 1
mikrovolt na meter z verjetnostjo 75% lokacij na robu celice
oziroma 90% področja celice.
13. člen
(elektromagnetna združljivost EMC radijske terminalske
opreme in baznih radijskih postaj)
Elektromagnetna združljivost radijske terminalske opreme mora biti v skladu s standardom ETS 300 342 - 1. del.
Elektromagnetna združljivost baznih radijskih postaj
mora biti v skladu s standardom ETS 300 402 - 2. del.
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14. člen
(razpoložljivost standardov)
Vsi standardi, navedeni v tem pravilniku, so dosegljivi
javnosti v standardoteki informacijskega centra Urada za standardizacijo in meroslovje Ministrstva za znanost in tehnologijo.
15. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-06/96
Ljubljana, dne 19. januarja 1996.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
210.
Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/
94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 22. januarja 1996 sprejel
SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1995
I
Pokojnine se od 1. novembra 1995 uskladijo na podlagi gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu novembru
1995 v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za 3,5%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1995.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92
in 5/94) - v nadaljevanju: zakon - od najnižje pokojninske
osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in
najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list
RS, št. 73/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od
najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. novembra 1995.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem
odstavku te točke, se od 1. novembra 1995 odmerijo tudi
pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki
so nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. novembra 1995.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in
Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko
dobo (Uradni list RS, št. 73/95), se uskladijo tako, da se na
novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. novembra 1995.
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V
Za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3. členu
statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta
skupnosti (Uradni list SRS, št. 10/86) od najvišje pokojninske osnove, izhajajoče iz ugotovitve te osnove (Uradni list
RS, št. 10/92), uveljavljene do 31. marca 1992.
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa
se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943,
odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po
102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in
Uradni list RS, št. 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
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
od 1. novembra 1995 najmanj 40.836,35 SIT, torej toliko,
kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1.
novembra 1995.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način,
določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni
dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob
upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
veljavne od 1. novembra 1995.
IX
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X
Po prvem odstavku I. točke tega sklepa se uskladijo
zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec
december 1995 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1995 (Uradni list RS, št. 73/95).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti, pripadajoča
razlika za nazaj, za meseca november in december 1995, se
obračuna in izplača skupaj s pokojnino, izplačano v mesecu
januarju 1996.
XI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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211.

213.

Na podlagi 53. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94)
je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. januarja 1996 sprejel

Na podlagi 150. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/
94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 22. januarja 1996 sprejel

SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za
polno pokojninsko dobo

SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

I
Najnižja pokojninska osnova se od 1. novembra 1995
dalje določi na novo in znaša 48.042,77 SIT.
II
Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od 1.
novembra 1995 dalje določi na novo in znaša 40.836,35 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

I
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb se od 1. novembra 1995 dalje
določi na novo in znaša 28.585,44 SIT.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb se od 1. novembra 1995 dalje
določi na novo in znaša 14.292,72 SIT.
II
Razlika med zneskom dodatka za pomoč in postrežbo,
določenim s tem sklepom in zneski dodatka za pomoč in
postrežbo, izplačanih po sklepu o zneskih dodatka za pomoč
in postrežbo (Uradni list RS, št. 73/95), se za meseca november in december 1995 obračuna pri izplačilu dodatka za
pomoč in postrežbo v januarju 1996.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

212.

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94)
je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. januarja 1996 sprejel
SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. novembra
1995 dalje 232.707,50 SIT.
Od zneska osnove, določenega v prvem odstavku te
točke sklepa, se odmerijo pokojnine, uveljavljene od 1. aprila
1992 dalje, ki bi s pripadajočimi uskladitvami presegle znesek, ki bi uživalcu pokojnine pripadal, če bi bila odmerjena od
najvišje pokojninske osnove, določene s tem sklepom.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

214.
Na podlagi 155. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/
94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 22. januarja 1996 sprejel
SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
I
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. novembra
1995 dalje določijo na novo in znašajo
Stopnja

Telesna okvara v %

Znesek SIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100
90
80
70
60
50
40
30

9.800,72
8.983,99
8.167,27
7.350,54
6.533,81
5.717,08
4.900,36
4.083,63
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II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. novembra 1995
dalje določijo na novo in znašajo:
Stopnja

Telesna okvara v %

Znesek SIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100
90
80
70
60
50
40
30

6.860,50
6.288,79
5.717,08
5.145,37
4.573,66
4.001,95
3.430,25
2.858,54

III
Razlika med zneskom invalidnine, določenim s tem
sklepom in zneski invalidnin, izplačanih po sklepu o zneskih invalidnin za telesno okvaro (Uradni list RS, št. 73/95),
se za meseca november in december 1995 obračuna pri
izplačilu invalidnine v mesecu januarju 1996.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

215.
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ni uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 73/95).
Razlika med zneskom preživnine, usklajene po I. točki
tega sklepa in preživnino, izplačano po sklepu o uskladitvi
preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list RS, št. 73/95), se za meseca november in december 1995
obračuna z zneskom preživnine, izplačane v januarju 1996.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

216.
Na podlagi 303. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in
5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 22. januarja 1996 sprejel
SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) se od 1. novembra 1995 dalje določi na novo
in znaša 20.418,17 SIT.

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
22. januarja 1996 sprejel

II
Razlika med zneskom starostne ali družinske pokojnine kmetov, določene s tem sklepom in zneskom pokojnine,
izplačane po sklepu o znesku starostne pokojnine kmetov
(Uradni list RS, št. 73/95), se za meseca november in december 1995 obračuna pri izplačilu pokojnine v januarju
1996.

SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem
varstvu kmetov

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. novembra 1995 dalje uskladi
tako, da se poveča za 3,5%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec december 1995 po izvede-

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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Št. 4 – 26. I. 1996

OBČINE
BREZOVICA

CANKOVA-TIŠINA

217.

219.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93) in statuta Občine Brezovica (Naš časopis, maj
1995) je Občinski svet občine Brezovica na seji 7. 12. 1995
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Brezovica za leto 1995
1. člen
Spremeni se 2. člen navedenega odloka, ki po novem
glasi:
Občinski proračun za leto 1995 predvideva v naslednjih zneskih:
prihodki 359,085.000 SIT
odhodki 359,085.000 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

218.
Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in 38. člena statuta Občine
Brezovica (Naš časopis, št. 211, maj 1995) razpisujem

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I13/94-65, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in
Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, št.
U-I-285/94-105, 63/95 – obvezna razlaga in 65/95 – odločba
US RS, št. U-I-58/95-7) ter 21. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine
Cankova-Tišina na 10. seji dne 14. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Cankova-Tišina za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto
1995 (Uradni list RS, št. 53/95) se v 3. členu spremeni prvi
odstavek ter glasi:
Prihodki proračuna občine za leto 1995 se določijo v
višini 264,549.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti
144,723.000 SIT
– investicijske obveznosti
119,826.000 SIT
Sprememba plana prihodkov in odhodkov po namenih
je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 326-1/95
Tišina, dne 20. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

REDNE VOLITVE
v organe Krajevnih skupnosti Občine Brezovica
1. člen
Redne volitve članov v krajevne svete Krajevnih skupnosti Brezovica, Notranje Gorice-Plešivica, Vnanje Gorice,
Podpeč-Preserje in Rakitna, bodo v nedeljo, 3. 3. 1996.

CERKNO
220.

2. člen
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 28. 12. 1995.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 6l. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 2l.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list SRS, št. 2/85) in na podlagi 14. člena statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne l4. l2.
l995 sprejel

3. člen
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilne komisije v krajevnih skupnostih.

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

Brezovica, dne 3. januarja 1996.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

I
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju, ki ga določa odlok o
nadomestilu stavbnega zemljišča za leto 1996, znaša:
- za Cerkno: 0,0440
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II
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja od l. l. l996 dalje.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 21/94).
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 601-1/96
Dobrepolje, dne 15. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

Št. 462-01/95
Cerkno, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

DOBREPOLJE

223.
V podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 26/95) in na podlagi zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95); in na podlagi 37.b člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) je Občinski
svet občine Dobrepolje na 15. seji dne 15. 1. 1996 sprejel

221.
Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, 62/94) in 16. člena statuta Občine
Dobrepolje je Občinski svet občine Dobrepolje na 15. seji
dne 15. 1. 1996 srejel
SKLEP
o podaljšanju sklepa o financiranju političnih strank
1
Veljavnost sklepa se podaljša do konca mandata občinskega sveta.
2
Sklep začne veljati, ko ga sprejme občinski svet, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 403-1/96
Dobrepolje, dne 15. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
1. člen
Spremeni se štirinajsta alinea 10. člena statuta Občine
Dobrepolje tako, da se glasi:
- priprava lokacijske dokumentacije.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena statuta Občine
Dobrepolje tako, da se glasi:
Župan, podžupan, član nadzornega odbora ter delavci v
občinski upravi ne morejo biti člani občinskega sveta.
3. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem
objave v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/96
Dobrepolje, dne 15. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

222.
Na podlagi prvega odstavka 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 16. člena statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine
Dobrepolje na 15. seji dne 15. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o soglasju k statutu JVIZ Osnovne šole Dobrepolje
1. člen
Občinski svet občine Dobrepolje daje soglasje k statutu JVIZ Osnovne šole Dobrepolje.

GROSUPLJE
224.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS št. U-I-13/
94-95, 45/94 - odločba US RS št. U-I-144/94-18, Uradni list
RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95) in 18. člena statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine
Grosuplje na 12. seji dne 27. 12. 1995 sprejel
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ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za
leto 1995
1. člen
V tretjem členu odloka o proračunu Občine Grosuplje
za leto 1995 (Uradni list RS, št. 30/95) se spremeni tretji
odstavek, tako da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1995 se določa v naslednjih
zneskih:

Prihodki
Odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT

Račun financiranja
SIT

970,381.000
993,455.000

33,774.000
10,700.000

Št. 4 – 26. I. 1996

Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT

Primanjkljaj
Presežek

Račun financiranja
SIT

23,074.000
23,074.000

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-5/95
Grosuplje, dne 27. decembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).

225.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena
statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je
Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 28. 12.
1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci
za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto
1995 (Uradni list RS, št. 50/95) se v 3. členu spremeni prvi
odstavek in glasi:
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1995 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1995 v višini 115,599.197,90 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 118,462.094,90 SIT sredstva razporedijo za:
– tekoče obveznosti
52,114.027,62 SIT
– investicijske obveznosti
63,485.170,28 SIT
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine HodošŠalovci za leto 1995 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.
Št. 32/95
Šalovci, dne 28. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

HRPELJE-KOZINA
226.
Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95) ter druge alinee drugega odstavka 16.
člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/
95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 11.
12. 1995 sprejel
ODLOK
o plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina
1. člen
Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev,
oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati in transparenti),

2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan in z
njim sklene pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje
opravljano v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za
plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje
plakate.
3. člen
Vrsto in obliko plakatnih mest določi Občina HrpeljeKozina, odločbo o priglasitvi del izda pristojna upravna
enota v soglasju z lastnikom stavbe ali zemljišča.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je
dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno
lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov.
Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja
je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že
nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev,
ki se še ni zgodila.
5. člen
Izvajalec mora v roku petih dni odstraniti vse raztrgane
in onesnažene plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto
očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so
nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali po njem pooblaščeno osebo.
6. člen
Župan lahko določi za posamezne krajevne skupnosti
drugačen način plakatiranja, ki je v skladu s krajevnimi
običaji in ni v nasprotju s tem odlokom.
7. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo
svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja določbe tega odloka.
8. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom,
ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampaniji.
9. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi
na upravi Občine Hrpelje-Kozina in zanje vnaprej plačati
pristojbino in davek.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki
se nakaže na njen žiro račun.
10. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v
nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca,
ki je za plakatiranje prevzel dogovornost, oziroma na stro-
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ške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v
katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na
upravi Občine Hrpelje-Kozina.
11. člen
Z denarno (mandatno) kaznijo 8.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve ali ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta,
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto in
ni predpisano potrjen (žigosan),
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez
predhodnega dovoljenja upravljalca poslovnih prostorov,
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki
oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki vrši nadzor nad tem odlokom.
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje pooblaščeni izvajalec:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen),
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (4.
člen),
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s
plakatnih mest in izven njih (5. člen),
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma
vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba prave osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija, redarji in policija.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
plakatiranju in postavljanju reklam na območju Občine Sežana (Ur. objave, št. 20/91).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 194
Hrpelje-Kozina, dne 11. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Vitomir Počkaj l. r.
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ski svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 11. 12. 1995
sprejel
ODLOK
o odmeri odškodnine za uzurpirano stavbno zemljišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način odškodnine za uzurpirano stavbno
zemljišče ter za drugačne oblike zasedbe stavbnega zemljišča, ki niso urejene s kakršnimi koli pravnimi posli.
2. člen
Zavezanci plačila po tem odloku so vse pravne in fizične ter civilno pravne osebe.
3. člen
Določila tega odloka varujejo tudi javne stavbne površine ter javno dobro s tem, da javno dobro ni v pravnem
prometu in ga je treba takoj razbremeniti sleherne uzurpacije ali drugačne oblike zasedbe.
V javne stavbne površine se štejejo tudi javne prometne površine, kolikor niso javno dobro.

II. VIŠINA ODŠKODNINE IN NAČIN OBRAČUNA
4. člen
Odškodnina po tem odloku se obračunava po vrednosti
kvadratnega metra zazidanega stavbnega zemljišča in lahko
znese največ toliko, kolikor znese cena kvadratnega metra
zemljišča, namenjenega za gradnjo.
Višina odškodnine in način obračuna ter plačila se
določi s sporazumom ali listino, ki nadomešča sporazum.
5. člen
Plačilo odškodnine po tem odloku ni podlaga za pridobitev lastninske pravice na zasedenem oziroma uzurpiranem
stavbnem zemljišču, lahko pa se poračuna s kupnino v primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe ali s poračunom pri
zamenjavi oziroma podobnih pravnih poslih.

III. UGOTAVLJANJE OBVEZNOSTI IN NADZOR
6. člen
Za nadzor uzurpiranega oziroma drugače zasedenega
zemljišča je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu druga oseba.
Ugotavljanje uzurpiranja oziroma drugačne zasedbe
stavbnega zemljišča opravljajo subjekti iz prvega odstavka
tega člena.
Župan začne postopek ugotavljanja po tem členu po
uradni dolžnosti, brž ko zve za tako dejstvo. Vodenje postopka lahko župan prepusti drugi uradni osebi v občinski
službi z odredbo.

227.
IV. UKREPI ZARADI NEPLAČILA ODŠKODNINE
Na podlagi prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in
14/95) ter druge alinee drugega odstavka 16. člena statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občin-

7. člen
V primeru, da uzurpator stavbnega zemljišča noče plačati odškodnine, se začne postopek za odstranitev objekta,
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ki zaseda to zemljišče ali pa se v skladu s predpisi prenese v
občinsko last in upravljanje oziroma koriščenje.
Zoper plačnika odškodnine po tem odloku se lahko
sproži tudi sodni spor in izvršba zaradi realizacije plačila
odškodnine.
O ukrepih odloča župan, izvaja pa jih pooblaščena
oseba po županovem pooblastilu ali odredbi.

V. OBVEZNA ODSTRANITEV OBJEKTA ALI
MOTEČEGA ELEMENTA IN STVARI
8. člen
Kadar se objekt na zasedenem oziroma uzurpiranem
zemljišču ne more vključiti v zazidavo tega območja, se
obvezno odstrani na stroške osebe, kateri objekt (stvar ali
moteči element) služi.
Kot stvar po tem členu se šteje tista stvar, ki se ne more
brez večjega truda odstraniti.
Moteči elementi so v smislu tega člena vsi posegi v
prostor, ki onemogočajo redno rabo takega zemljišča ali če
ta moteči element služi le v dobro koristnika ali skupine
koristnikov, brez pravnega naslova (deponija, smetišče, odlagališče). Tu šteje tudi zasedba prostora za opravljanje
katerekoli dejavnosti brez dovoljenja, da se ista opravlja na
tem prostoru.
9. člen
Za odstranitev objekta je pristojna inšpekcija, ki je za
posamezne primere pristojna.
V drugih primerih se odstranitev izvede po sodni poti.
10. člen
Ukrepe nadzora lahko vselej opravijo organi za notranje zadeve po lastni presoji ali na podlagi zahteve za intervencijo.

VI. UKREPI ZA STANJE IZ PRETEKLOSTI
11. člen
Na občinskem stavbnem zemljišču ni možno priposestvovanje pravic, ki izvirajo iz nedovoljenih posegov. Zaradi
tega se tudi v prej nastalih primerih postopa po določilih
tega odloka, z vsemi možnimi posledicami.
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KRANJ
228.
Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87)
in statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95)
izdajam
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih
stroških komunalnega urejanja zemljišč v Mestni občini
Kranj za leto 1996
1. člen
1. Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji je:
– mesto Kranj
111.212,40 SIT,
– ostala območja
94.562,00 SIT.
2. Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so:
– mesto Kranj
– ostala območja

Individualna
raba

Kolektivna
raba

9.500,56 SIT/m2
8.465,40 SIT/m2

5.486,75 SIT/m2
8.465,40 SIT/m2

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine
v družbeni gradnji in povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so določeni na dan 31. 12. 1995.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38101-0001/96-5
Kranj, dne 12. januarja 1996.
Župan
Mestne občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.

KRŠKO
229.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, izvajati pa se začne v roku 30 dni po objavi na
oglasni deski, da vsi občani, ki zasedajo občinsko stavbno
zemljišče, prijavijo to dejstvo občinski službi.
Določilo prvega odstavka tega člena velja tudi za vse
ostale osebe civilnega prava.
Št. 195
Hrpelje-Kozina, dne 11. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Vitomir Počkaj l. r.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95), 17. in
19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86,
Uradni list SRS, št. 1/87, 17/87, 43/87, 21/89 in Uradni list
RS, št. 22/92) in 19. člena začasnega poslovnika občinskega
sveta, je Občinski svet občine Krško na seji dne 16. 1. 1996
sprejel
ODREDBO
o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996
1. člen
Akontacijska vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996 znaša 0,154 SIT.
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Ta vrednost se za proizvodno-poslovne prostore valorizira vsake tri mesece.
2. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 1-462-1/95
Krško, dne 16. januarja 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Robert Kerin l. r.

KUZMA
230.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 23. člena statuta
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet
Občine Kuzma na seji dne 11. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Kuzma za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 1995
(Uradni list RS, št. 44/95) se v 3. členu spremeni prvi odstavek tako, da glasi:
Prihodki proračuna Občine Kuzma za leto 1995 se
določijo v višini 204,617.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti
79,465.000 SIT
– investicijske obveznosti
125,152.000 SIT
Spremembe plana prihodkov in odhodkov proračuna
po namenih je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. 22/96
Kuzma, dne 11. decembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.
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ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Laško v
I. trimesečju leta 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Laško za leto 1996,
vendar najdlje do konca meseca marca 1996 oziroma dva
meseca po sprejetju državnega proračuna, se izvaja začasno
financiranje javne porabe v Občini Laško na podlagi proračuna za leto 1995.
2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom
proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino sredstev, ki so bili za te namene razporejeni v letu 1995.
3. člen
Iz načina financiranja opredeljenega v 2. členu so izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko
in v višini kot so bila pridobljena.
4. člen
Realizirani odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Laško za leto 1996 in se morajo izkazati v
zaključnem računu občinskega proračuna za leto 1996.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 403-1/96-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

232.
Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91) ter 17. in 23. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na
10. seji dne 21. decembra sprejel
ODLOK
o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE

LAŠKO
231.
Občinski svet občine Laško je na podlagi 57. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list
RS, št. 57/94) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 34/95) na seji dne 21. decembra 1995 sprejel

1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško ustanavlja
stanovanjski sklad Občine Laško (v nadaljnjem besedilu:
sklad) in določa njegovo dejavnost, organiziranost ter način
dela.
Namen sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa, pridobivanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj, izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega fonda v lasti občine, spodbujanje gradnje in prenove
stanovanj.
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2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem
odlokom in statutom sklada.
Sklad je neprofitna stanovanjska organizacija.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun. Za
svoje obveznosti sklad odgovarja z vsem svojim premoženjem.
3. člen
Sklad nastopa v pravnem prometu z imenom: stanovanjski sklad Občine Laško.
Sedež sklada je: Laško, Mestna ul. 2.
Sklad upravlja Upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik Upravnega odbora.
II. DEJAVNOST SKLADA
4. člen
Sklad iz zbranih sredstev:
– namenja sredstva za izvedbo občinskega stanovanjskega programa;
– organizira in financira izgradnjo socialnih, neprofitnih in drugih stanovanj;
– daje posojila za adaptacije, gradnjo in nakup stanovanj;
– najema kredite;
– organizira upravljanje stanovanj;
– zagotavlja kontinuirano prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš v skladu s sprejetim programom prenove;
– skrbi za fond stanovanj s katerimi upravlja;
– posluje s finančnimi sredstvi sklada;
– prevzema stanovanja družbenih subjektov, ki v postopku lastninjenja niso bila prodana;
– vodi register stanovanj;
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom.
Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom
svojih naložb domači pravni osebi.
V tem primeru za izbiro izvajalca izvede javni natečaj.
III. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna;
– iz dela sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in
stanovanjskih hiš v lasti občine;
– iz najemnih stanovanj s katerimi upravlja;
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem;
– iz sredstev refundacij od republiškega stanovanjskega sklada;
– z vračili stanovanjskih kreditov;
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in
fizičnih oseb;
– iz drugih virov.
IV. UPORABNIKI SREDSTEV SKLADA
6. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične
osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje določene s posebnim
pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada v skladu z
določili stanovanjskega zakona.
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V. ORGANIZACIJA SKLADA
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in 6 članov. Imenuje in
razrešuje jih Občinski svet občine Laško. Predsednik in
člani upravnega odbora se imenujejo za dobo štirih let.
8. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in
odloča na svojih sejah o bistvenih vprašanjih poslovanja in
delovanja sklada.
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema finančni načrt,
– sprejema statut sklada,
– sprejema pravilnik in objavi razpis za pridobitev sredstev sklada,
– sprejema splošne akte sklada,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju sklada ter o tem poroča občinskemu svetu,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema splošne akte sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občinskemu
svetu občine Laško.
Predsednik upravnega odbora:
– zastopa in predstavlja sklad brez omejitev,
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
– usklajuje in vodi delo sklada.
9. člen
Organ za nadzor poslovanja je nadzorni odbor, ki šteje
tri člane, ki jih imenuje občinski svet za dobo štirih let.
10. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela ter finančno
poslovanje sklada. Nadzorni odbor enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Laško.
11. člen
Občinski svet daje soglasje k:
– finančnemu načrtu;
– zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju
in rezultatih dela sklada.
VI. SPLOŠNI AKTI SKLADA
12. člen
Sklad ima statut, s katerim podrobneje določa področje
dela sklada, zlasti pa:
– notranjo organizacijo in način poslovanja sklada,
– pooblastila za zastopanje,
– določa način delovanja in pristojnosti organov sklada,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
sklada.
Statut sprejme upravni odbor s soglasjem občinskega
sveta občine najkasneje tri mesece po sprejetju tega odloka.
13. člen
Administrativno-tehnična in druga opravila za sklad
opravlja občinska uprava občine Laško.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese Občina Laško v
sklad vsa stanovanja v lasti občine in vsa sredstva iz virov
po 5. členu tega odloka.
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se
izdela zaključna bilanca po stanju na dan konstituiranja
sklada. Sklad izdela na osnovi zaključnih bilanc otvoritveno
bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program sklada.
15. člen
Stanovanjski sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora.
Konstituiranje sklada ugotovi občinski svet občine Laško. Sklad bo zaprosil Ministrstvo za okolje in prostor za
izdajo sklepa o vpisu stanovanjskega sklada Občine Laško v
register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 36200-084/95-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

233.
Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) ter 17. in 23. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Laško na 10. seji dne 21. decembra 1995 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za gospodarjenje z občinskimi stavbnimi zemljišči in
namenskimi sredstvi za pridobivanje, urejanje in oddajanje
stavbnih zemljišč se ustanovi Sklad stavbnih zemljišč Občine
Laško (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon, ta odlok
in akti sklada.
Sklad v okviru svoje dejavnosti posluje v imenu in za
račun občine. Strokovne, administrativne in tehnične naloge
opravlja sklad v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti sklad odgovarja z vsem svojim
premoženjem.
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3. člen
Ime sklada je: Sklad stavbnih zemljišč Občine Laško
Sedež sklada je: Laško, Mestna ulica 2
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada brez omejitev, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika upravnega odbora sklada.
II. SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sklad pridobiva sredstva:
– iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
– s prodajo stavbnih zemljišč
– s prispevkom investitorjev k stroškom priprave in
opremljanja stavbnih zemljišč
– z najemninami iz sklenjenih pogodb
– z darili, zapuščinami, donacijami
– iz proračuna in drugih virov.
Sredstva iz občinskega proračuna in iz nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča se skladu zagotavljajo na podlagi letnega programa dela sklada.
5. člen
Premoženje sklada je sestavni del premoženjske bilance občine. Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičnin.
Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za dejavnost
sklada.
III. DEJAVNOST SKLADA
6. člen
Sklad opravlja dejavnost javne uprave (L 75.11). Na
podlagi splošnih aktov občine izvaja njeno politiko na področju pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč
za graditev in pri tem zlasti:
– pridobiva stavbna zemljišča
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih
zemljišč in odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem
– spremlja in nadzoruje izvajanje investicijskih programov
– je investitor izgradnje nadomestnih objektov v zvezi
s pridobivanjem stavbnih zemljišč
– oddaja občinska stavbna zemljišča investitorjem
– upravlja z denarnimi sredstvi sklada in opravlja druge naloge, določene z zakoni in občinskimi predpisi.
IV. ORGANI SKLADA
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika ter tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj za dobo
štirih let.
8. člen
Upravni odbor sprejema statut sklada, dolgoročni program sklada in letni načrt izvedbe programa ter skrbi za njuno
realizacijo, pripravlja in sprejema investicijske programe, oddaja investicijska dela, vodi izvajanje del ter zagotavlja investicijski in projektni nadzor, prevzema dokončana dela, predlaga višino točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
spremlja zbiranje nadomestila, vodi postopke za nakup in
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prodajo stavbnih zemljišč, sprejema finančne akte sklada ter
opravlja druge naloge, določene s pravili sklada.
9. člen
Zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada nadzira nadzorni odbor Občine Laško.
10. člen
Člani upravnega in nadzornega odbora ter vodilni delavci sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive s funkcijo pri skladu.

V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
11. člen
Ustanovitelj potrjuje:
– statut sklada
– naložbeno politiko, dolgoročni in letni program sklada
– finančne akte in poročila o poslovanju sklada.

VI. AKTI SKLADA
12. člen
S statutom sklada se podrobneje določi področje in
način dela sklada, zlasti pa:
– notranjo organizacijo in način dela sklada
– pooblastila za zastopanje
– pristojnosti organov
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
sklada.
Strokovna in administrativna dela za sklad opravlja
občinska uprava.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Sklad prevzema vse pravice in dolžnosti sklada stavbnih zemljišč, ustanovljenega z odlokom Skupščine občine
Laško (Uradni list SRS, št. 35/85), ki se nanašajo na območje Občine Laško.
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234.
Občinski svet občine Laško je na podlagi 21. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list
RS, št. 57/94, 14/95), 9. člena zakona o notranjih zadevah
(Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS,
št. 8/90, 19/91, 4/92, 58/93) ter 3. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 24/85, 2/86, 47/87, in
Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/93, 66/93) ter 23. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) na 10. seji
dne 21. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o občinskem nadzoru v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo organiziranost, pristojnosti
in delovanje službe občinskega nadzora v Občini Laško.
2. člen
Služba občinskega nadzora opravlja naloge iz svoje
pristojnosti na podlagi tega odloka in drugih posameznih
odlokov, v katerih jo občinski svet pooblašča za izvajanje
nadzora.
Služba občinskega nadzora opravlja naloge iz svoje
pristojnosti po določbah zakona o splošnem upravnem postopku in ob smiselni uporabi poglavja VII zakona o upravi izvrševanja inšpekcijskega nadzora.
3. člen
Služba občinskega nadzora nadzira izvajanje predpisov Občine Laško na območju Občine Laško ter drugih
predpisov na podlagi prenesene pristojnosti.
Služba občinskega nadzora izvaja pravice in dolžnosti
iz svoje pristojnosti zoper vsakogar, ki krši predpise.
II. ORGANIZIRANOST

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje Občine
Laško preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada stavbnih
zemljišč (Uradni list SRS, št. 37/85).
Do sprejema statuta sklada se uporabljajo določbe statuta sklada stavbnih zemljišč, kolikor niso v nasprotju s tem
odlokom.
Naloge komisije za oddajo stavbnih zemljišč opravljajo
člani upravnega odbora sklada v sestavi treh članov, ki jih za
posamezen primer določi predsednik upravnega odbora.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-84/95-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

4. člen
Služba občinskega nadzora se kot gospodarska javna
služba zagotavlja v režijskem obratu, ki se ustanovi v občinski upravi Laško.
Za delovanje službe občinskega nadzora je odgovoren
tajnik občinske uprave.
5. člen
Službo občinskega nadzora opravljajo komunalno cestni inšpektor in občinski nadzorniki.
Število občinskih nadzornikov predpiše župan v sistemizaciji delovnih mest.
6. člen
Komunalno cestni inšpektor in občinski nadzorniki morajo imeti pri opravljanju službe službeno izkaznico, s katero izkazujejo pooblaščenost za opravljanje nadzora.
Službeno izkaznico izda župan ob smiselni uporabi
pravilnika o obrazcu službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ob postopku za njeno izdajo
(Uradni list RS, št. 27/95 in 55/95).
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III. PRISTOJNOSTI
7. člen
Služba občinskega nadzora nadzira izvajanje predpisov občinskega sveta, ki se nanašajo na komunalno urejenost mesta in okolice in ureditev prometa.
Služba občinskega nadzora nadzira predvsem izvajanje občinskih predpisov, ki urejajo:
– vzdrževanje objektov in naprav,
– urejenost, vzdrževanje in varovanje javnih zelenih
površin,
– urejenost in vzdrževanje javnih prometnih površin,
– urejenost in vzdrževanje funkcionalnih površin,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– urejenost gradbišč z okolico in ravnanje s plodno
zemljo pri gradbenih delih,
– vrtičkarstvo,
– plakatiranje in nameščanje reklam,
– promet in parkiranje,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– druge zadeve, določene z občinskimi in drugimi predpisi.
8. člen
Če komunalno cestni inšpektor ali občinski nadzornik
pri opravljanju službe občinskega nadzora ugotovi, da je
kršen predpis, katerega izvajanje nadzoruje, ali zakon, ima
pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma
izreči mandatno kazen,
– prijaviti kazniva dejanja,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je
pooblaščen.
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nalno cestni inšpektor ali občinski nadzornik znesek denarne kazni od tistega, ki ga je zalotil pri prekršku, takoj na
kraju prekrška.
O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Zoper izterjano denarno kazen takoj na kraju prekrška ni pritožbe.
Če storilec prekrška ne plača denarne kazni takoj na
kraju prekrška, mu komunalno cestni inšpektor ali občinski
nadzornik izda plačilni nalog z navedbo predpisa, člena in
točke kršitve, ter položnico. Storilec prekrška je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v tem roku ugovarjati pri službi občinskega nadzora.
Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se
pošlje obvestilo o prekršku, plačilni nalog in položnica.
Tudi v tem primeru lahko storilec kazen plača ali vloži
ugovor v roku 8 dni.
Če storilec prekrška vloži ugovor zoper plačilni nalog,
sestavi komunalno cestni inšpektor predlog za uvedbo postopka o prekršku in ga skupaj s plačilnim nalogom in
ugovorom pošlje sodniku za prekrške.
Če storilec prekrška ne plača kazni v roku osmih dni,
niti ne vloži ugovora, pošlje komunalno cestni inšpektor
plačilni nalog v izterjavo organu, pristojnemu za izterjavo
po prebivališču storilca, ki opravi prisilno izterjavo v skladu
z določbami zakona o davkih občanov.
Ugovor iz tretjega, četrtega in šestega odstavka tega
člena se poda ustno na zapisnik ali pisno priporočeno po
pošti.
11. člen
Takoj na kraju prekrška ni dovoljeno izterjati denarne
kazni za več prekrškov, storjenih v steku.
V primeru steka mora komunalno cestni inšpektor ali
občinski nadzornik vložiti predlog za uvedbo postopka o
prekršku pri sodniku za prekrške.
Od oseb, ki uživajo diplomatsko imuniteto in od mladoletnikov (oseb, ki v času prekrška še niso bile stare osemnajst let) se denarna kazen za prekršek ne sme izterjati takoj
na kraju prekrška.

IV. DELOVANJE
9. člen
Osebne podatke in istovetnost storilca prekrška, ki se
zaloti na kraju prekrška, ugotavlja komunalno cestni inšpektor in občinski nadzornik z legitimiranjem.
Državljani Slovenije dokazujejo svojo istovetnost z
osebno izkaznico ali drugo listino, na kateri je fotografija
imetnika s potrebnimi podatki in jo je izdal pristojni organ.
Istovetnost se lahko ugotavlja tudi na podlagi listin, ki sicer
niso primerne za dokazovanje istovetnosti, vsebujejo pa
nekatere podatke o legitimirani osebi (npr. zdravstvena izkaznica, indeks, mesečna vozovnica in podobno).
Tujci dokazujejo svojo istovetnost z listinami, ki jih
dobijo in uporabljajo po predpisih svoje države, naše države ali po mednarodnih sporazumih med njihovo in našo
državo.
Komunalno cestni inšpektor ali občinski nadzornik mora legitimirani osebi pokazati službeno izkaznico, ji obrazložiti razloge za legitimiranje in z njo ravnati vljudno.
Če se oseba upira legitimiranju, zaprosi komunalni
cestni inšpektor ali občinski nadzornik za pomoč policista,
ki sme ob predhodno ugotovljeni upravičenosti legitimiranja v zakonsko določenih primerih osebo privesti v uradne
prostore policije in opraviti identifikacijski postopek.
10. člen
Če gre za prekršek, za katerega je z odlokom predpisana samo denarna kazen v določenem znesku, izterja komu-

12. člen
Služba občinskega nadzora je dolžna voditi evidenco
prekrškov. Služba letno poroča o delu županu in občinskemu svetu.
13. člen
Fizične in pravne osebe so dolžne komunalno cestnemu inšpektorju ali občinskemu nadzorniku omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora.
Policisti so v skladu s 47. členom zakona o notranjih
zadevah komunalno cestnemu inšpektorju ali občinskemu
nadzorniku dolžni nuditi pomoč, če jo ta zahteva.
V. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, če komunalno cestnemu inšpektorju ali občinskemu nadzorniku onemogoči nemoteno izvrševanje nadzorstva s tem, da se nedostojno vede pri uradnem poslovanju ali ne upošteva na kraju
samem odrejenega zakonitega ukrepa komunalno cestnega
inšpektorja ali občinskega nadzornika (prvi odstavek 13.
člena).
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje
za isti prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik, ki je
storil prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Kršitve dolžnosti komunalno cestnega inšpektorja in
občinskega nadzornika iz prvega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 9. člena se sankcionirajo v pravilniku o disciplinskih prestopkih.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi, nalogah in pristojnostih komunalne inšpekcije
za območje Občine Laško (Uradni list SRS, št. 11/78).
17. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 02100-044/95-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.
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V
Najvišji zneski, ki jih plačujejo starši kot oskrbnino na
otroka znašajo po posameznih programih od 1. 1. 1996
dalje:
a) v oddelkih od 1-7 let
15.633 SIT
b) v rednih oddelkih priprave na šolo
12.506 SIT
c) v 4-5 urnem progr.
11.725 SIT
d) urno varstvo
178 SIT
e) dnevni stroški plenic
120 SIT
VI
Minimalni prispevek, ki ga plačujejo starši kot oskrbnino znaša 4.620 SIT .
VII
S tem sklepom preneha veljati sklep, ki ga je 12. 12.
1994 sprejel IS SO Laško.
Št. 602-9/95-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

235.
Občinski svet občine Laško je na podlagi določil samoupravnega sporazuma o uveljavljanju socialnovarstvenih
pravic (Uradni list SRS, št. 37/89), 23. in 139. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95 ) ter 2. in 3. člena
pravilnika o kriterijih in merilih za oblikovanje cene vzgojnovarstvene storitve in subvencije na otroka v VVZ občine
Laško, na seji dne 21. 12. 1995 sprejel
SKLEP
o določitvi cene oskrbnih stroškov na otroka in višini
subvencije Občine Laško k oskrbnini na otroka v Vrtcu
Laško
I
Oskrbni stroški na otroka v Vrtcu Laško po posameznih programih znašajo:
a) v oddelkih za otroke v starosti od 1.-7. leta 28.424 SIT
b) v oddelkih skrajšane priprave na šolo
6.082 SIT
c) v oddelkih cicibanovih uric
548 SIT
II
Cena iz prve točke tega sklepa se upošteva pri obračunavanju storitev od 1. 1. 1996 dalje.
III
Najnižja subvencija Občine Laško k oskrbnini na otroka v Vrtcu Laško je v višini 45% cene na otroka in se
upošteva od 1. 1. 1996 dalje, znaša pa 12.790 SIT na otroka
mesečno.
Najvišja subvencija Občine Laško k oskrbnini na otroka znaša 83% cene na otroka ali 23.804 SIT na otroka.
IV
Vsi zneski, ki jih plačujejo starši kot oskrbnino na
otroka se s 1. 1. 1996 povečajo za 20%.

236.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 50/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) in 50. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter
23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Laško na 10. redni seji dne 21. decembra 1995 sprejel
SKLEP
o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Laško
I
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena
stanovanj, cena stavbnega zemljišča (korist) in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč iz območja Občine Laško za leto 1996.
II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine za območje Občine Laško znaša v letu 1995 84.689
SIT/m 2, v mesecu decembru 1995 znaša 102.245,35 SIT/m2
in se med letom valorizira v skladu z analitičnimi indeksi cen,
ki jih objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
III
Cena stavbnega zemljišča (korist) se določi na 0,7% od
povprečne gradbene cene.
IV
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 16% od povprečne gradbene cene m2 koristne
stanovanjske površine.
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V
Sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996 dalje.
Št. 381-7/95
Laško, dne 21. decembra 1995.
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II
Sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996 dalje.
Št. 417-77/95
Laško, dne 21. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

237.

LENART

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94), 23. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) ter 11. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Laško (Uradni list SR, št. 84/91) je Občinski svet
občine Laško na 10. seji dne 21. 12. 1995 sprejel

239.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča znaša za leto 1996 1,58 SIT.
Vrednost točke se med letom valorizira v skladu z
analitičnimi indeksi cen na drobno, ki jih objavlja Zavod za
statistiko Republike Slovenije.
II
Sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996 dalje.
Št. 414-35/95-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

238.
Občinski svet občine Laško je na podlagi 1. točke
odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 34/91) in
23. ter 139. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št.
34/95) na 10. redni seji 21. decembra 1995 sprejel
SKLEP
I
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško za leto 1996 znaša 78 SIT.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list SRS, št. 15-561/94 in
odločbe ustavnega sodišča RS Uradni list RS, št. 13-663/95)
in 18. člena statuta Krajevne skupnosti Cerkvenjak je svet
Krajevne skupnosti Cerkvenjak na seji dne 20. 11. 1995
sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Cerkvenjak
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v
denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju
Krajevne skupnosti Cerkvenjak:
1. Asfaltiranje krajevnih cest v vrednosti 80% zbranih
sredstev, na naslednjih relacijah:
Leto 1996:
– Komarnica - Cogetinci
– Cerkvenjak - Kuri - Zelenik
– Kadrenci - Andrenška graba
– Cenkova - Brengova
Leto 1997:
– Čagona - Zorko - Hrčki vrh
Leto 1998:
– Ivanjski vrh - Cogetinci
– Cogetinci - Grabonoški vrh
– Čagona - Smej - klanec Sp. Čagona
– Vanetina - povezava asfaltov
Leto 1999:
– Vanetina - odcep do Mojzer
– Cenkova - Muhič - Žižek - Tretnjak
Leto 2000:
– Stanetinci - Bratkovič - Kuri - lokalna cesta
– Čagona - Bezjak - Kajnih
– Smolinci - Čurič
– Župetinci - klanec - Župetinska graba.
2. Gramoziranje krajevnih cest v vrednosti 20% zbranih sredstev po ključu delitve sredstev po komunalno vaških odborih: Cogetinci 20%, Čagona 20%, Brengova
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12%, Vanetina 6%, Župetinci 12%, Smolinci 7%, Peščeni
vrh 3%, Cerkvenjak 8%, Andrenci 12%.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje celotne
Krajevne skupnosti Cerkvenjak in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konca leta
1995 91,995.000 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 42,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi
samoprispevka bodo zagotovili:
– proračun občine Lenart
– lastna sredstva krajevne skupnosti.
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11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren svet Krajevne skupnosti Cerkvenjak.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Krajevna skupnost Cerkvenjak in Republiška
uprava za javne prihodke, izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.

14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Cerkvenjak in so vpisani v volilni imenik.

6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7.
do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna
komisija.

15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Cerkvenjak se spremlja z letnimi in zaključnimi poročili.

7. člen
Samoprispevek so zavezani plačati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter
plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnostih, avtorskih
pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne
osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek
po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v
gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.

16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačilo prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so
socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila
ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet
Krajevne skupnosti Cerkvenjak.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7.
člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Cerkvenjak 51850-64550503.

KRAJEVNA SKUPNOST CERKVENJAK
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje
Krajevne skupnosti Cerkvenjak, za sofinanciranje asfaltiranja krajevnih cest in gramoziranja krajevnih cest v skladu z
objavljenim sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS,
št. 4/96)
GLASUJEM
ZA

PROTI
(žig)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI” pa
če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Cerkvenjak sprejme sklep o
uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3-1/96
Lenart, dne 15. januarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne
skupnosti Cerkvenjak
Rihard Rojs l. r.
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240.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
lsit SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15-561/94 in odločbe
Ustavnega sodišča RS, Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18.
člena statuta Krajevne skupnosti Benedikt je svet Krajevne
skupnosti Benedikt na seji dne 11. 10. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Benedikt
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Benedikt se razpisuje
referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju
Krajevne skupnosti Benedikt;
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– izgradnja pokritja platoja pri mrliški veži,
– ureditev slatinskega vrelca,
– izgradnja povezovalnega kolektorja za kanalizacijo,
– izgradnja avtobusnih čakalnic.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Benedikt in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah do konca
leta 1995 100,000.000 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 50,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi
samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7.
do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna
komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter
plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne
osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek
po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v
gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.

Št. 4 – 26. I. 1996

8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačilo prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so
socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila
ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet
krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7.
člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke –
izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Benedikt, št. 51850-64550519.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren Svet Krajevne skupnosti Benedikt.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Krajevna skupnost Benedikt in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Benedikt in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Benedikt se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST BENEDIKT
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje
Krajevne skupnosti Benedikt za sofinanciranje asfaltiranja
in vzdrževanja krajevnih cest, izgradnje pokritega platoja
pri mrliški veži, ureditev slatinskega vrelca, izgradnjo povezovalnega kolektorja za kanalizacijo in izgradnjo avtobusnih čakalnic in v skladu z sklepom o razpisu referenduma
(Uradni list RS, št. 4/96).
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GLASUJEM
ZA

PROTI
(žig)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”
če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI” pa
če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Benedikt sprejme sklep o
uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9/95
Benedikt, dne 3. januarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Benedikt
Janez Zorko l. r.

241.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list SRS, št. 15-561/94 in
odločbe US RS, Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18. člena
statuta Krajevne skupnosti Lenart je svet Krajevne skupnosti Lenart na seji dne 27. 10. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lenart
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Lenart se razpisuje
referendum za uvedbo Krajevnega samoprispevka v denarju.
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S samoprispevkom se bo zbralo 150,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi
samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in
sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7.
do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna
komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter
plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne
osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek
po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v
gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačilo prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so
socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila
ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet
krajevne skupnosti.

2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju
Krajevne skupnosti Lenart;
1. ureditev platoja med Partizansko-Cmureško cesto za
rekreativne namene,
2. asfaltiranje krajevnih cest,
3. izgradnja dodatnih prostorov ob mrliški veži s pokritim platojem in dokončna ureditev pokopališča,
4. izgradnja primarnega vodovoda v Vinički vasi,
5. izgradnja avtobusnih postajališč (10 komadov),
6. pomoč pri praznovanju 800-letnice Lenarta,
7. urejanje vaških centrov.

9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7.
člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke –
izpostava Lenart.

3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Lenart in je sestavni del tega sklepa.

11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren svet Krajevne skupnosti Lenart.

4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konca leta
1995 220,000.000 SIT.

10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Lenart, št. 51850-64550449.

12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Krajevna skupnost Lenart in Republiška uprava
za javne prihodke – izpostava Lenart.
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13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Lenart in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Lenart se spremlja z letnimi in zaključnimi poročili.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST LENART
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje
Krajevne skupnosti Lenart za sofinanciranje ureditve platoja
Partizanska–Cmureška cesta za rekreacijske namene, asfaltiranje krajevnih cest, izgradnjo dodatnih prostorov ob mrliški veži s pokritim platojem in dokončno ureditev pokopališča, izgradnje primarnega vodovoda v Vinički vasi,
izgradnja avtobusnih postajališč (10 komadov), pomoč pri
praznovanju 800-letnice Lenarta, urejanje vaških cest in v
skladu s sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS, št.
4/96).
GLASUJEM
ZA

PROTI
(žig)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI”, pa
če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Lenart sprejme sklep o uvedbi
krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/95
Lenart, dne 15. januarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Lenart
Edi Golob l. r.

Št. 4 – 26. I. 1996

242.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15-561/94) in odločbe
Ustavnega sodišča RS, (Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18.
člena statuta Krajevne skupnosti Lokavec je svet Krajevne
skupnosti Lokavec na seji dne 26. 10. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Lokavec
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Lokavec se razpisuje
referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinancirala na območju Krajevne skupnosti Lokavec:
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– sanacija krajevnega vodovoda,
– razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– urejanje mrliške veže in pokopališča.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Lokavec in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta
1995 39,500.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo
9,500.000 SIT.
Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi
sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7.
do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna
komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter
plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih poklicnih dejavnostih, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne
osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek
po stopnji 7,3%,
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– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v
gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
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GLASUJEM
ZA

PROTI
(Žig)

8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so
socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila
ter dokažejo svojo socialno stanje. Oprostitev plačila po
prejšnjem odstavku priznava svet krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7.
člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke –
izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Lokavec, št. 51850-64550480.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren svet Krajevne skupnosti Lokavec.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Krajevna skupnost Lokavec in Republiška uprava
za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Lokavec in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Lokavec se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje
Krajevne skupnosti Lokavec, za sofinanciranje asfaltiranja
in vzdrževanja krajevnih cest, sanacije krajevnega vodovoda, razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave, urejanja
mrliške veže in pokopališča in v skladu s sklepom o razpisu
referenduma (Uradni list RS, št. 4/96).

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”
če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI” pa
če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Lokavec sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovalo večina
volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7/95
Lokavec, dne 9. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Lokavec
Jože Srčič l. r.

243.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 16-561/94 in odločbe
Ustavnega sodišča RS - Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18.
člena statuta Krajevne skupnosti Jurovski Dol je svet Krajevne skupnosti Jurovski Dol na seji 23. 10. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Jurovski Dol
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v
denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju
Krajevne skupnosti Jurovski Dol:
– asfaltiranje krajevnih cest,
– vzdrževanje gramoziranih in že asfaltiranih krajevnih cest,
– za obnovo centra KS Jurovski Dol, ureditev pločnika
od osnovne šole Jurovski Dol do vrtca Jurovski dol.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zborih krajanov Krajevne skupnosti Jurovski Dol in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša 104,644.300 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 52,322.150 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi
samoprispevka bodo zagotovili:
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– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje pet let, in
sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7.
do 19. ure.
Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so dolžni plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter
plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne
osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v
gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačilo prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so
socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila
ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet
krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezanci od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7.
člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke –
izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa KS Jurovski Dol 51850-645-50454.
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15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti Jurovski Dol se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
16. člen
Na referendumu glasujejo upravičenci neposredno in
tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST JUROVSKI DOL
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 25. februarja za dobo 5 let za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol za sofinanciranje asfaltiranja
krajevnih cest, za vzdrževanje gramoziranih in že asfaltiranih krajevnih cest in za ureditev centra Krajevne skupnosti
Jurovski Dol in ureditev pločnika od Osnovne šole Jurovski
Dol do vrtca Jurovski Dol in v skladu s sklepom o razpisu
referenduma (Uradni list RS, št. 2/96)
glasujem
ZA

PROTI
(žig)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “za” če
se strinja z uvedbo referenduma, ali besedo “proti” če se ne
strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Jurovski Dol sprejme sklep o
uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-95
Lenart, dne 16. januarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Jurovski Dol
Stanislav Senekovič l. r.

11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren svet Krajevne skupnosti Jurovski Dol.

244.

12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Krajevna skupnost Jurovski Dol in Republiška
uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15-561/94 in odločbe
US RS, Uradni list RS, št. 13-663/95 in 18. člena statuta
Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah, je Svet
Krajevne skupnosti Sv. Ana na seji dne 25. 10. 1995 sprejel

13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
Samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana
v Slovenskih Goricah

14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Jurovski Dol in so vpisani v volilni imenik.

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih
Goricah se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju
Krajevne skupnosti Sv. Ana:
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– razširitev in vzdrževanje krajevnega vodovoda,
– sofinanciranje komunalnih akcij,
– urejevanje mrliške veže in pokopališča.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta
1995 105,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo
45,000.000 SIT.
Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi
sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in
sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7.
do 19. ure.
Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter
plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne in od davčne osnove po
stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek
po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v
gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so
socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila
ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet
krajevne skupnosti.
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9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7.
člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke –
izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Sv. Ana, št. 51850-64550475.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren Svet Krajevne skupnosti Sv. Ana.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Krajevna skupnost Sv. Ana in Republiška uprava
za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Sv.
Ana in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Ana se spremlja z letnimi in zaključnim poročilom.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOSTI SV. ANA V SLOVENSKIH
GORICAH
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje
Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah, za sofinanciranje asfaltiranja in vzdrževanja krajevnih cest, razširitve in vzdrževanja krajevnega vodovoda, raznih komunalnih akcij, urejevanja mrliške veže in pokopališča in v skladu
s sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 4/96)
GLASUJEM
ZA

PROTI
(žig)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI”, pa
če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Sv. Ana sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovalo večina
volivcev, ki so glasovali.
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18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30/95
Sv. Ana v Slovenskih Goricah, dne 9. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Sv. Ana v Slovenskih Goricah
Janez Zemljič l.r.

245.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15-561/94 in odločba US RS, Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18. člena statuta
KS Sv. Trojica, je Svet KS Sv. Trojica na seji dne 13. 11.
1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Sv. Trojica
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sv. Trojica se razpiše
referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo gramoziranje
krajevnih cest, asfaltiranje krajevnih cest, urejanje kanalizacije, obnova glavnih vodovodnih linij, novogradnja vodovodov Osek in Zgornji Porčič na območju Krajevne skupnosti
Sv. Trojica.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zboru občanov na območju Krajevne skupnosti Sv. Trojica in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta
1995 117,710.000 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 58,855.000 SIT. Razlika sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi
samoprispevka bodo zagotovili:
– KS Sv. Trojica,
– občani po pogodbah,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in
sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 25. februarja 1996, od 7.
do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna
komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov nadomestil ter
plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno;
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– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno;
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne
osnove po stopnji 2,3%;
– občani, ki se jim davek odmerja pavšalno v letnem
znesku od samostojnega opravljanja gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic in patentov od davčne osnove po stopnji 2,3%;
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva, od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek,
po stopnji 7,3%;
– občani, ki so na začasnem delu v tujini, od izplačanega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so
socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila
ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet
krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti ter drugim iz pete
alinee 7. člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne
prihodke – izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo po posebni podpartiji žiro računa KS Sv. Trojica št. 51850-645-50496.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren Svet Krajevne skupnosti Sv. Trojica.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje in Republiška uprava za javne
prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Sv.
Trojica in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Trojica se spremlja z letnimi in zaključnimi
poročili.
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16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SVETA TROJICA
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje
Krajevne skupnosti Sv. Trojica za sofinanciranje gramoziranja krajevnih cest, asfaltiranja krajevnih cest, urejanja kanalizacije, obnove glavnih vodovodnih linij, novogradnje vodovoda Osek in Zg. Porčič in v skladu s sklepom o razpisu
referenduma (Uradni list RS, št. 4/96)
GLASUJEM
ZA

PROTI
(žig)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedico “PROTI” pa
če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Sv. Trojica sprejme sklep o
uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-59/95
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, dne 13. novembra
1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Sveta Trojica v Slovenskih
Goricah
Feliks Vogrin l. r.

246.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Voličina je Svet Krajevne skupnosti Voličina na seji dne 27. 11. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti
Voličina, ki zajema naselja Črmljenšak, Dolge Njive,
Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja
Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja Voličina
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje celotne Krajevne skupnosti
Voličina za naselja: Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak,
Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja Voličina.
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2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za naslednje namene:
– 70% zbranih sredstev se nameni za sofinanciranje
asfaltiranja odsekov krajevnih cest na območju Krajevne
skupnosti Voličina,
– 30% zbranih sredstev se nameni za sofinanciranje:
– gradnje telovadnice v Voličini,
– gradnje kanalizacije in čistilne naprave v Voličini,
– gradnje povezave primarne linije na mariborsko vodovodno omrežje za naselja KS Voličina.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Voličina, dne 19. 11. 1995 in je sestavni del
tega sklepa.
4. člen
Po ocenah iz konca leta 1995 znaša skupna vrednost
sofinanciranega dela programa 120,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo letno zbralo 11,511.804 SIT,
torej v petih letih 57,559.020 SIT.
Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi
sredstvi bodo zagotovili:
– proračun Občine Lenart,
– sredstva občanov, zbrana na osnovi sklenjenih pogodb,
– drugi viri.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in
sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, 25. februarja 1996 od 7. do
19. ure na običajnih glasovalnih mestih: Osnovna šola Voličina, GD Selce, Kulturni dom Zavrh.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Voličina, v
naseljih: Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec,
Rogoznica, Selce, Sp. Voličina, Straže, Zavrh in Zg. Voličina:
– zaposleni od neto plače, nadomestil plače ter plačil
po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarstva, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne
osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva in
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa, odkazanega za posek
po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3%
mesečno.
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8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo
določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7.
člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke –
izpostava Lenart.
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Naselje
Straže

Smer ceste
Straže–Destrnik
Straže–Rogoznica

Rogoznica

nadaljevanje
Rogoznica–Prodni vrh–
Vurberk
nadaljevanje
Selce–Trnovska vas
Kapela–Bezgovec
Črmljenšak–Selce

Selce
Zavrh
Črmljenšak

Gradenšak
Sp. Voličina

Gradenšak – Sp. Voličina
Sp. Voličina–Lormanje
Strma Gora–Lormanje

Zg. Voličina

10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Voličina, št. 51850-64550524.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren odbor za izvedbo samoprispevka, ki ga imenuje
Svet KS Voličina.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolirata Krajevna skupnost Voličina in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
rezultate in izdela zaključno poročilo ter ga objavi v Uradnem listu RS.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Voličina in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti Voličina se spremlja z letnimi in zaključnimi poročili.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

Domače ime
Kapela – Kopčič
Kapela – Kraner –
Rogoznica
škerget – Krajnc
Kapela – Prodni vrh
Goznik – Ornik
Selška graba
Toplak – Hameršak
Voglar – Domajnko
in drugi priključki
na lokalno cesto
Damiš – Kranvogel
Čuček – Muršak
Lorbek – Pihler
Kocbek – Ribniki

Sp. Voličina–Zg. Voličina

Domajnko – Zelenko
Černa

– 30% zbranih sredstev krajevnega samoprispevka se
nameni za sofinanciranje:
– gradnje telovadnice v Voličini,
– gradnje kanalizacije in čistilne naprave v Voličini,
– gradnje povezave primarne linije na mariborsko vodovodno omrežje za naselja KS Voličina.
GLASUJEM
ZA

PROTI
(žig)

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”,
če se strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, besedo
“PROTI” pa, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Za vse ostalo, kar ni navedeno v tem sklopu, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85).
18. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Voličina, dne 9. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Voličina
Franc Jurša l. r.

KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA
GLASOVNICA

247.

za glasovanje na referendumu za uvedbo krajevnega
samoprispevka v denarju, dne 25. februarja 1996; za dobo
pet let za območje Krajevne skupnosti Voličina, ki zajema
naselja: Črmljenšak. Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec,
Rogoznica, Selce, Sp. Voličina, Straže, Zavrh in Zg. Voličina za sofinanciranje naslednjih programov:
– 70% zbranih sredstev samoprispevka se nameni za
asfaltiranje odsekov krajevnih cest v naseljih KS Voličina:

Svet Krajevne skupnosti Voličina je na podlagi 56.
člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94) in na podlagi odločitve zbora občanov
Krajevne skupnosti Voličina, ki je bil 19. 11. 1995, na seji
dne 27. 11. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu posvetovalnega referenduma
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1. člen
Razpiše se posvetovalni referendum za ugotovitev volje občanov Krajevne skupnosti Voličina o raziskavah, načrtovanju ali morebitni gradnji kakršnegakoli odlagališča
komunalnih odpadkov na območju Krajevne skupnosti Voličina.
2. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati občanke in
občani, ki so vpisani v volilnem imeniku za območje Krajevne skupnosti Voličina.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 25. februarja 1996, od 7. do
19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija
krajevne skupnosti, imenovana pri Svetu KS Voličina.
4. člen
Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za opravila,
ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 25. 1. 1996.
5. člen
Glasovanje na referendumu je tajno. Glasuje se osebno
z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
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LENDAVA
248.
Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
RAZPISUJEM
volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
1
Volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo v nedeljo, dne 14. aprila 1996.
2
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 1. februar 1996.
3
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 1/96
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA
GLASOVNICA
za glasovanje na posvetovalnem referendumu, dne 25.
2. 1996 za ugotovitev volje občanov o raziskavah, načrtovanju ali morebitni gradnji kakršnegakoli odlagališča komunalnih odpadkov na območju Krajevne skupnosti Voličina
glasujem
ZA

PROTI

raziskavam, načrtovanju, ali morebitni gradnji kakršnegakoli odlagališča komunalnih odpadkov na območju
Krajevne skupnosti Voličina.
Glasovalec-ka izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se z raziskavami, načrtovanjem ali morebitno gradnjo odlagališča strinja, “PROTI” če se ne strinja.
Vse glasovnice so overjene s štampiljko KS Voličina.
6. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Voličina, pri
čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Rezultati referenduma se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Voličina, dne 9. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Voličina
Franc Jurša l. r.

METLIKA
249.
Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 43. člena statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95)
RAZPISUJE
prve volitve v svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Metlika
I
Prve volitve članov svetov Krajevnih skupnosti Božakovo, Dobravice, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje, Lokvica, Metlika, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, Slamna vas
in Suhor bodo v nedeljo, 31. marca 1996.
II
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 25. januar 1996.
III
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija,
volilne komisije volilnih enot in volilni odbori na voliščih.
Št. 008-2/96
Metlika, dne 17. januarja 1996.
Župan
Občine Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.
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MIREN-KOSTANJEVICA
250.
Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter na podlagi 17. in 97.
člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št.
13/95), je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na seji
dne 21. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o določitvi predmeta in pogojev opravljanja
gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za
oskrbo naselij z zemeljskim plinom
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe; območje izvajanja gospodarske službe; uporabnike ter razmerja do uporabnikov; pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; javna pooblastila
koncesionarja; splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo; vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja; začetek in čas trajanja koncesije; vire financiranja
gospodarske javne službe; način plačila koncesionarja (plačilo odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe
oziroma varščine): nadzor nad izvajanjem gospodarske službe; prenehanje koncesijskega razmerja; organ, ki opravi izbor koncesionarja; organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in druge sestavine, potrebne za določitev in
izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Oskrba naselij z zemeljskim plinom, ki je predmet
podelitve koncesije po tem odloku, se na območju Občine
Miren-Kostanjevica izvaja kot gospodarska javna služba.
3. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet
podelitve koncesije po tem odloku, je oskrba prebivalstva in
ostalih porabnikov z zemeljskim plinom. V koncesijski pogodbi bodo navedena naselja na območju Občine MirenKostanjevica, za katera mora koncesionar zgraditi plinovodno omrežje ter zagotoviti upravljanje z njim.
4. člen
Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega
razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo
prebivalstva in ostalih porabnikov izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in izgradnje ter upravljanje z omrežjem za distribucijo
zemeljskega plina za potrebe prebivalstva in industrije,
b) da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov, z
oceno vrednosti naprave, potreben čas za izgradnjo, finančni plan investicije, pogoje in načine za upravljanje z
omrežjem,
c) da pripravi in predloži analizo programov prodaje
plina,
d) da da potrebne reference za pravočasno in kvalitetno
izvedbo sprejete naloge,
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e) da bo zagotovil vsa potrebna sredstva v zvezi z
izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem,
f) da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za realizacijo izgradnje in upravljanje omrežja za distribucijo.
Da kandidat za koncesionarja izpolnjuje pogoje, izkaže
z ustreznimi poročili o dosedanjih izkušnjah na tem
področju.
6. člen
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
1. izključno pravico uporabe na zgrajenem omrežju za
distribucijo zemeljskega plina za čas trajanja koncesije,
2. izključno pravico prodaje zemeljskega plina v, s
koncesijsko pogodbo določenih, naseljih na območju Občine Miren-Kostanjevica,
3. pravico izgradnje omrežja za distribucijo zemeljskega plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih
površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in
instalacije, potrebne za distribucijo,
4. pravico do upravljanja z omrežjem za distribucijo
zemeljskega plina,
5. pravico sklepati pogodbe o dobavi plina,
6. pravico določiti način in pogoje za plačilo uporabljenega plina, vključno z možnostjo depozita uporabnika,
7. pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila,
8. pravico zahtevati od uporabnika prispevek za postavitev priključka.
7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške izgradi omrežje za
distribucijo zemeljskega plina,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
8. člen
Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina v, s
koncesijsko pogodbo določenih, naseljih na območju Občine Miren-Kostanjevica za potrebe prebivalstva in industrije
pod naslednjimi pogoji:
a) da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in
razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti,
b) da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje
oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa
zakon oziroma akt lokalne skupnosti,
c) da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem
aktom,
d) da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za
opravljanje koncesije,
e) da zagotovi, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki bi
bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prejšnje
stanje,
f) da upošteva program podjetja Geoplin, ki upravlja
magistralno plinovodno omrežje v Sloveniji.
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9. člen
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene Občinski svet občine Miren-Kostanjevica.
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja devetindvajset let. Doba trajanja koncesije
se šteje od 1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je
distribucijska mreža pričela delovati. Koncesijska pogodba
se po njenem poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan zagotoviti sredstva za izvedbo
priključkov zemeljskega plina vključno z notranjo instalacijo, trošili zemeljskega plina in porabniki medija iz trošil v
javnih objektih. Zadnji rok izdelave priključkov, notranjega
omrežja in trošil v objektih navedenih v pogodbi, je začetek
obratovanja omrežja zemeljskega plina v naseljih.
Koncesionar je dolžan pričeti z deli na izgradnji distribucijske mreže takoj, ko je podpisana pogodba in so izdana
vsa potrebna dovoljenja ter ko se zagotovi podpis pogodbe
za dobavo plina med koncedentom, koncesionarjem in podjetjem Geoplin v Ljubljani.
Koncesionar se obvezuje izgotoviti v roku 10 mesecev
40% del, predvidenih s koncesijsko pogodbo, v roku 18
mesecev pa vsa dela, računano od pričetka del določenega v
koncesijski pogodbi.
10. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega ja bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji
navedenimi v pogodbi ne podaljšata.
12. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne
glede na določila pogodbe,
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku,
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za
več kot tri dni,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo in
povrne koncesionarju vložena sredstva.
13. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih
je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa
se določijo s koncesijsko pogodbo.
Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o
razlastitvi.
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14. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za izgradnjo plinovodnega omrežja iz lastnih virov.
15. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja iz sredstev, ki
se zbirajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in
višina se podrobno določijo s koncesijsko pogodbo s tem,
da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja ter premoženjska bremena in davke.
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izgradnjo priključkov javnih objektov iz sredstev, ki se zbirajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in višina se
podrobno določijo s koncesijsko pogodbo s tem, da cena
plina vsebuje izdatke za nakup plina, premoženjska bremena, davke in razliko v ceni za izgradnjo priključkov javnih
objektov. Ko so sredstva povrnjena, se cena korigira z odbitjem stroškov za zgrajene priključke javnih objektov.
16. člen
Prodajno ceno plina potrjuje Občinski svet občine Miren-Kostanjevica in se izraža v SIT. Cena ne sme presegati
cen kurilnega olja glede na kalorično vrednost obeh goriv.
Ta pogoj je koncesionar dolžan upoštevati, če same
tarife dopuščajo gospodarsko, finančno in upravljalsko ravnotežje.
17. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta in
pridobljenih ponudb, na predlog strokovne komisije Občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica, Občinski svet občine Miren-Kostanjevica.
Občinski svet odloči o izbiri koncesionarja z odločbo.
Odločba je dokončna.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
18. člen
Nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije ter neposredni nadzor nad strokovnostjo izvajanja koncesije organizira pristojni odbor občinskega sveta, na stroške koncesionarja.
Posebno vlogo ima odbor uporabnikov sestavljen iz
predstavnikov uporabnikov zemeljskega plina. Odbor uporabnikov daje pripombe in predloge v zvezi z delom koncesionarja pristojnemu odboru zadolženemu za nadzor.
Sestavo odbora, njegovo delovno področje ter pristojnosti in pravice določi akt o njegovi ustanovitvi. S tem aktom se
določi tudi način imenovanja tega odbora in organ, ki opravlja za odbor administrativno-strokovna opravila.
19. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne
službe uporabnikom ali drugim pravnim osebam, se uporabljajo pravila, ki urejajo odgovornost podjetja.
20. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe.
21. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali
drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v
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last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe oziroma z odkupom, kolikor pride do predčasnega prenehanja
koncesionarske pogodbe. Načini in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
Koncedent bo v primeru predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe predhodno zagotovil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo objektov in naprav, ki ostanejo v
lasti koncedenta.
23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na
drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
24. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionarne gospodarske javne
službe v nepredvidljivih okoliščinah. Zaradi nepredvidljivih
okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko
razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
25. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo pri njem redno ali pogodbeno zaposleni
delavci uporabnikom ali drugim osebam.
26. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi ne zagotovi opravljanja koncesije,
lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v
koncesijski pogodbi.
27. člen
Ta odlok začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1-1995
Miren, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Miren-Kostanjevica
Peter Budin l. r.

MURSKA SOBOTA
251.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o
razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Nemčavci (Uradni list RS, št.
70/95) in izida referenduma je Svet Krajevne skupnosti Nemčavci na seji dne 16. 1. 1996 sprejel
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SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Nemčavci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil izveden 14.
januarja 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju in
delu.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer
1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom bodo
uporabljena za:
– izgradnjo kanalizacije meteornih voda v naselju Nemčavci,
– obnovo cest in ureditev pločnikov v naselju Nemčavci,
– rekonstrukcijo ulične razsvetljave,
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov v naselju Nemčavci,
– urejevanje pokopališča,
– nadaljevanje izgradnje rekreacijskega centra v Nemčavcih,
– urejevanje in vzdrževanje objektov v lasti KS Nemčavci,
– financiranje funkcionalnih obveznosti Krajevne skupnosti Nemčavci,
– sofinaciranje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– sofinanciranje vseh drugih nalog in investicij pomembnejših za naselje Nemčavci,
– financiranje delovanja Krajevne skupnosti Nemčavci.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Nemčavci, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v
Krajevni skupnosti Nemčavci ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki - nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v Krajevni skupnosti Nemčavci in sicer v naslednji
višini:
a) v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 10.000 SIT letno lastniki nepremičnin (gradbenih objektov) v Krajevni skupnosti Nemčavci, ki nimajo stalnega
bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v Krajevni skupnosti
Nemčavci,
– 2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim
dodatkom,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v
gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje.
b) v delovni obveznosti:
– tri delovne dni po 8 ur letno za krajana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane,
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– en strojni delovni dan (traktor, tovornjak, gradbeni
stroj itd.) letno, ki traja 8 ur letno, za krajana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, kolikor poseduje lastni
ali najemni stroj.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur
letno znaša 4.000 SIT, za neopravljeni strojni dan pa 8.000
SIT.
5. člen
V skladu z 12. členom zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) so plačevanja samoprispevka oproščeni
krajani od naslednjih prejemkov: socialnih pomoči, otroških
dodatkov, invalidnin, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, odpravnin in štipendij ter učenci in študenti od prejemkov, ki izhajajo iz proizvodnega dela ter delovne prakse.
6. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk 4. člena tega sklepa, ki bi nastale v času trajanja tega samoprispevka, bo Svet
Krajevne skupnosti Nemčavci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo odražale dejansko obremenitev iz razpisa.
O uskladitvi nesorazmerij bo zavezance samoprispevka obvestil na krajevno običajen način.
7. člen
Za izvršitev programa iz 3. člena tega sklepa bo potrebno 31,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo predvidoma
zbralo 9,500.000 SIT. Ostala potrebna sredstva bo Krajevna
skupnost Nemčavci zagotavljala iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, namenskih združevanj krajanov in drugih virov.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Ministrstvo za finance
Republike Slovenije, Republiška uprava za javne prihodke izpostava Murska Sobota. Ob vsakem izplačilu oziroma
nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti
Nemčavci dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci iz tretje in šeste alinee 4. člena tega sklepa
plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Nemčavci in sicer do 31. 12. tekočega leta.
Krajevna skupnost Nemčavci dostavi zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki
so začasno prosta vroči pri banki za določen čas.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.
11. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro račun
Krajevne skupnosti Nemčavci, št. 51900-842-080-0082539.
Za zbiranje sredstev in izvajanje programov samoprispevka je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Nemčavci.
O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka bo

Stran 305

Svet Krajevne skupnosti Nemčavci najmanj enkrat letno
poročal na Zboru občanov Krajevne skupnosti Nemčavci.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
nadzoruje Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Republiška uprava za javne prihodke - izpostava Murska Sobota v okviru svoje pristojnosti.
13 člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 1996.
Št. 3/96
Nemčavci, dne 16. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Nemčavci
Štefan Barbarič l. r.

252.
Na podlagi 11. člena slepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Nemčavci (Uradni list Republike Slovenije, št.
70/95) daje Volilna komisija Krajevne skupnosti Nemčavci
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu, ki je bil izveden
14. januarja 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci so bili na
referendumu dne 14. 1. 1996, ki je bil razpisan s sklepom o
razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Nemčavci (Uradni list Republike Slovenije, št. 70/95) ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 233 krajanov;
2. Na referendumu je glasovalo 208 krajanov ali 89,3%;
3. ”ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo 191 krajanov ali 91,8%;
4. ”PROTI” uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo 11 krajanov ali 5,3%;
5. Neveljavnih je bilo 6 glasovnic ali 2,9%.
Na osnovi izida glasovanja, skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/94) Volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Nemčavci, ker se je “ZA” izreklo 191 krajanov ali
91,8% krajanov, ki so glasovali.
Št. 2/96
Nemčavci, dne 14. januarja 1996.
Predsednik
volilne komisije
pri KS Nemčavci
Štefan Barbarič l. r.
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NOVO MESTO
253.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85, 48/86), 56. člena statuta Krajevne skupnosti Straža, sklepa zborov krajanov z dne 29. 11. 1995 je svet
krajevne skupnosti sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Straža
1. člen
Uvede se samoprispevek v višini 1,5% v denarju za
naslednja dela:
– izgradnja sekundarne kanaliazcije (25%),
– asfaltiranje in vzdrževanje cest, ulic in poti (10%),
– izgradnja pločnikov Straža–Podgora, Vavta vas–Potok (20%),
– pridobitev dokumentacije za vodovod (10%),
– mrliške vežice Draganja sela, D. Straža, Zalog (15%),
– javna razsvetljava (10%),
– vzdrževanje javnih objektov (5%),
– pomoč pri delu društev (5%).
2. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti uporabila za program iz 1. člena tega sklepa, ki ga je
sprejel Svet Krajevne skupnosti Straža. Zbirala se bodo na
ŽR KS Straža št. 52100-645-50181.
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izvodnem delu oziroma na delovni praksi, regresa za letni
dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
6. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni organ sveta krajevne skupnosti, ki ga posebej pooblasti in določi. Pravilnost
obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira pri izplačevalcih osebnega dohodka Agencija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne
prihodke, izpostava Novo mesto, v okviru svoje pristojnosti.
7. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.
8. člen
Za izvršitev del in uporabo sredstev je odgovoren Svet
Krajevne skupnosti Straža, ki o tem najmanj enkrat letno
poroča na zboru krajanov.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Straža, dne 14. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Straža
Tomo Salopek l. r.

3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od
1. februarja 1996 do 31. januarja 2001.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Straža, in sicer:
1. delovni ljudje od svojih čistih osebnih dohodkov in
drugih osebnih prejemkov, od katerih se plačujejo prispevki
iz osebnega dohodka, po stopnji 1,5%, razen tistih, ki prejemajo zajamčene osebne dohodke,
2. delovni ljudje in občani od dohodkov iz kmetijske
dejavnosti v višini 1,5% od katastrskega dohodka negozdnih površin in od vrednosti za posek nakazanega lesa, razen
tistih, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživljanja,
njihov KD pa znaša manj kot petkratni najnižji katastrski
dohodek ugotovljen za tekoče leto,
3. upokojenci od pokojnin po stopnji 1,5%, razen tistih:
– katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– katerih pokojnina ne presega 14% najnižje pokojnine
za polno pokojninsko dobo, ki plačujejo od pokojnine 0,5%,
4. delovni ljudje in občani, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti
ter avtorskih pravic:
– če se jim ugotavlja osebni dohodek po stopnji 1,5%
od čistih osebnih dohodkov,
– če se jim ne ugotavlja osebni dohodek (dopolnilna
gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po
stopnji 1,5% od dohodka.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študnetov, od nagrad učencev in študentov na pro-

254.
Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in razpisu o
uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Straža daje
volilna komisija
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu dne
14. januarja 1996
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 2673 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 1797 upravičencev, to
je 67,23%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 903 upravičencev, to je 50,25%.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 816 upravičencev, to je 45,41%.
5. Neveljavnih je bilo 78 glasovnic, to je 4,34%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94),
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Straža, ker se je tako izreklo 50,25% volivcev, ki so glasovali.
Straža, dne 14. januarja 1996.
Predsednica
volilne komisije
Krajevne skupnosti Straža
Marjeta Petkovič l. r.
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ODRANCI

256.

255.

Na podlagi 8. člena statuta Občine Odranci (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 7. redni
seji z dne 24. 11. 1995 sprejel

Na podlagi 78. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93) in 100. člena statuta Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci
na 7. redni seji z dne 24. 11. 1995 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje
izven ureditvenih naselij v Občini Odranci, ki se ne
urejajo s PIN

ODLOK
o plačevanju odškodnine in nadomestila za
razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na
odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Odranci, ki se ne urejajo s prostorsko
ureditvenimi načrti (Uradne objave, št. 28/88).

I. UVODNE DOLOČBE

2. člen
V drugem odstavku 6. člena ter v prvem in petem
odstavku 7. člena se besede “Kmetijska zemljiška skupnost” črtajo in se nadomestijo z besedami: “Upravna enota
Lendava, Notranja organizacijska enota za kmetijstvo”.

1. člen
S tem odlokom se določa plačevanje odškodnine in
nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi.

II. VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA ODŠKODNINE

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Jožef Maučec l. r.

2. člen
Povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevarnosti za
okolje na odlagališču komunalnih odpadkov, posamezna
gospodinjstva in industrija in ostali koristniki plačujejo odškodnino od vrednosti odvoza odpadkov kot dodatno postavko na računu za plačilo odvoza odpadkov.
3. člen
Višina odškodnine, način in rok nakazila bosta urejena
v pogodbi, sklenjeni in dogovorjeni med Občino Odranci in
pooblaščenim podjetjem Komunala Lendava, za odvoz komunalnih odpadkov.
Za določitev višine odškodnine je potrebno predhodno
soglasje Občinskega sveta občine Odranci.
4. člen
Podjetje Komunala Lendava zaračunava odškondino
povzročiteljem kot dodatno postavko na računu za plačilo
odvoza odpadkov.

RADEČE
257.
Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) ter 13. in 19. člena
statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče na 11. seji dne 20. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE

III. KONČNI DOLOČBI
5. člen
Odlok velja do sprejetja ustreznega državnega predpisa, ki bo urejal plačevanje odškodnine za razvrednotenje
okolja.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Jožef Maučec l. r.

1. člen
Za gospodarjenje z občinskimi stavbnimi zemljišči in
namenskimi sredstvi za pridobivanje, urejanje in oddajanje
stavbnih zemljišč se ustanovi Sklad stavbnih zemljišč Občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sklad je oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi, ki jih določa zakon, ta odlok in akti
sklada.
Sklad v okviru svoje dejavnosti posluje v imenu in za
račun občine. Strokovne, administrativne in tehnične naloge
opravlja sklad v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti sklad odgovarja z vsem svojim
premoženjem.

Stran 308

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 4 – 26. I. 1996

3. člen
Ime sklada: Sklad stavbnih zemljišč Občine Radeče.
Sedež sklada: Ul. Milana Majcna 1, Radeče.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika
upravnega odbora sklada.

nakup in prodajo stavbnih zemljišč, sprejema finančne akte
sklada ter opravlja druge naloge, določene s pravili sklada.

II. SREDSTVA SKLADA

10. člen
Zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada nadzira nadzorni odbor Občine Radeče.

4. člen
Sklad pridobiva sredstva;
– iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– s prodajo stavbnih zemljišč,
– s prispevkom investitorjev k stroškom priprave in
opremljanja stavbnih zemljišč,
– z najemninami iz sklenjenih pogodb,
– z darili, zapuščinami, donacijami
– iz proračuna in drugih virov.
Sredstva iz občinskega proračuna in iz nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča se skladu zagotavljajo na podlagi letnega programa dela sklada.
5. člen
Premoženje sklada je sestavni del premoženjske bilance občine. Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičnin.
Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za dejavnost
sklada. Sredstva sklada se vodijo na posebni podpartiji žiro
računa Občine Radeče.
III. DEJAVNOST SKLADA
6. člen
Sklad opravlja dejavnost javne uprave (L 75.11). Na
podlagi splošnih aktov občine izvaja njeno politiko na področju pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč
za graditev in pri tem zlasti;
– pridobiva stavbna zemljišča,
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih
zemljišč in odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem,
– spremlja in nadzoruje izvajanje investicijskih programov,
– je investitor izgradnje nadomestnih objektov v zvezi
s pridobivanjem stavbnih zemljišč,
– oddaja občinska stavbna zemljišča investitorjem,
– upravlja z denarnimi sredstvi sklada in opravlja druge naloge, določene z zakoni in občinskimi predpisi.
IV. ORGANI SKLADA
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika ter tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj za dobo štirih let.
8. člen
Upravni odbor sprejema statut sklada, dologoročni program sklada in letni načrt izvedbe programa ter skrbi za
njuno realizacijo, pripravlja in sprejema investicijske programe, oddaja investicijska dela, vodi izvajanje del ter zagotavlja investicijski in projektni nadzor, prevzema dokončana
dela, predlaga višino točke nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč, spremlja zbiranje nadomestila, vodi postopke za

9. člen
Pogodbe o nakupu in prodaji zemljišč se sklepajo v
imenu občine na podlagi odločitve upravnega odbora sklada, podpisuje jih župan.

11. člen
Člani upravnega in nadzornega odbora ter vodilni delavci sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive s funkcijo pri skladu.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
12. člen
Ustanovitelj potrebuje:
– statut sklada,
– naložbeno politiko,
– finančne akte in poročila o poslovanju sklada.
VI. AKTI SKLADA
13. člen
S statutom sklada se podrobneje določi področje in
način dela sklada, zlasti pa:
– notranjo organizacijo in način dela sklada,
– pooblastila za zastopanje,
– pristojnosti organov,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
sklada.
Strokovna in administrativna dela za sklad opravlja
občinska uprava.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sklad prevzema vse pravice in dolžnosti Sklada stavbnih zemljišč, ustanovljenega z odlokom Občine Laško (Uradni list SRS, št. 33/85), ki se nanašajo na območje Občine
Radeče.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje Občine
Radeče preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada stavbnih
zemljišč (Uradni list SRS, št. 37/85).
Do sprejema statuta sklada se uporabljajo določbe statuta sklada stavbnih zemljišč, kolikor niso v nasprotju s tem
odlokom.
Naloge komisije za oddajo stavbnih zemljišč opravljajo člani upravnega odbora sklada v sestavi treh članov, ki jih
za posamezen primer določi predsednik upravnega odbora.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta Radeče
Matjaž Han l. r.
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ROGAŠKA SLATINA
258.
Na 23. redni seji je Skupščina Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina sprejela naslednji
SKLEP
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena sklepa o uvedbi
krajevnega samoprispevka v Mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina za obdobje 1994–1999 (Uradni list RS, št.
35/94) se od 1. 1. 1996 dalje poveča znesek za zavezance, ki
so v skladu z določili sklepa dolžni plačevati mesečno 1.780
SIT) oziroma upokojenci 560 SIT.
Povečan znesek samoprispevka so izplačevalci dohodkov dolžni obračunavati pri izplačilu plač od 1. 1. 1996
dalje.
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stale občine se izvrši po ključu zagotovljene porabe in sicer:
Občini Divača pripada 15,36%, Občini Hrpelje-Kozina
16,20%, Občini Komen 12,79 in Občini Sežana 55,65%.
Po enakem ključu se med občine razdelijo tudi pravice
in obveznosti.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41-8/95
Sežana, dne 7. decembra 1995.
Predsednik
OS Občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.
Št. 159
Komen, dne 18. decembra 1995.

Št. 8/96
Rogaška Slatina, dne 10. januarja 1996.
Predsednik
skupščine Mestne Krajevne
skupnosti
Rogaška Slatina
Milan Zagoda, dipl. ek. l. r.

SEŽANA
259.
Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 7. 12. 1995, na podlagi 16.
člena statuta občine Komen (Uradne objave, št. 10/95) je
Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 12. 1995 na
podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list
RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na
seji dne 22. 12. 1995 in Občinski svet občine Divača na
podlagi 9. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št.
38/95) na seji dne 28. 12. 1995 sprejeli

Predsednik
OS Občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
Št. 14-1
Divača, dne 28. decembra 1995.
Predsednik
OS Občine
Divača
Drago Škamperle l. r.
Št. 206
Hrpelje-Kozina, dne 22. decembra 1995.
Predsednik
OS Občine
Hrpelje-Kozina
Vitomir Počkaj l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
260.

ODLOK
o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč Občine
Sežana

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94 in 33/94) in 40. člena statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95)

1. člen
S tem odlokom se ukine sklad stavbnih zemljišč bivše
Občine Sežana, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Sklada
stavbnih zemljišč Občine Sežana (Uradne objave, št. 16/85).

RAZPISUJEM REDNE VOLITVE
v organe krajevnih skupnosti na območju Občine
Šentjur pri Celju

2. člen
Z ukinitvijo sklada stavbnih zemljišč preneha funkcija
članom upravnega odbora sklada imenovanim s sklepom
skupščine Občine Sežana, št. 009/91 z dne 29. 9. 1993.
3. člen
Ukine se žiro račun sklada št. 51420-654-1081 odprtem pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Koper, izpostava Sežana.
Denarna sredstva se prenesejo na žiro račun proračuna
Občine Sežana. Razdelitev denarnih sredstev med novona-

I
Volitve v Svete krajevnih skupnosti Blagovna, Dobje
pri Planini, Dramlje, Slivnica pri Celju, Kalobje, Loka pri
Žusmu, Planina pri Sevnici, Ponikva, Prevorje, Šentjur-mesto in Šentjur-okolica, se opravijo v skladu z odlokom o
sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 60/95 in 2/96), v nedeljo 31. marca 1996.
II
Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 1. februar 1996.
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III
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilni odbori v posameznih naseljih.
Št. 008-2/96-1
Šentjur pri Celju, dne 1. februarja 1996.
Župan občine
Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

ŠKOFJA LOKA
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Prosilec ni upravičen do dodelitve socialnega stanovanja, če je on ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim
stalno prebiva kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik, stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona
in ga je odtujil.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem živi v
življenjski skupnosti nepretrgoma najmanj 3 leta pred objavo razpisa,
– njuni otroci oziroma posvojenci prosilca,
– starši in posvojitelji prosilca,
– ter osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonskih in
družinskih razmerjih dolžan preživljati.

261.
Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91,19/91-I in 21/94), zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega
stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 10. seji dne 21. 12.
1995 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
v Občini Škofja Loka
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji, merila in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je
upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da izpolnjuje vse pogoje in merila ter kriterije po tem
pravilniku,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Škofja Loka in na
naslovu tudi resnično prebiva,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebiva, ni uporabnik stanovanjskih
prostorov, iz katerih so bili v preteklosti že rešeni stanovanjski problemi,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik ali lastnik
stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega
stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik ali solastnik
počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge
nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja, pa
je tega odtujil,
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji.

POSEBNI POGOJI
4. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana
družine ne presega višine:
– za otroke do dopolnjenega 7. leta starosti 29% zadnje
znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta
34% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 14. leta starosti do zaključka rednega
šolanja 45% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne
plače v državi.
5. člen
Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču in podatki o članih
skupnega gospodinjstva,
– podatki o vseh denarnih prejemkih,
– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi
s področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo
gmotne in socialne ter zdravstvene razmere.
6. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi
v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:
Število
druž. članov

Stan. površina v m2
maximalno
Vrsta stanovanja

1
2
3
4
5

do 20 m2
do 25 m2
do 30 m2
do 45 m2
do 58 m2

garsonjera
garsonjera
enosobno
enosobno ali dvosobno
dvosobno ali dvosobno
s kab. ali trisobno

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se
stanovanjska površina lahko poveča največ za 5 m2.
7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega in spalnega prostora v naslednjih prime-
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rih: če to zahtevajo družinske ali zdravstvene razmere (tri
generacije v družini, težja invalidnost, težja bolezen, ki terja
trajno nego in podobno).
8. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da
po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od površinskih normativov odloča oddelek za javne službe in občinsko premoženje Občine Škofja
Loka (v nadaljevanju besedila: pristojni oddelek občinske
uprave), upoštevaje mnenje centra za socialno delo v občini.
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– en član, ki je zaposlen v pristojnem oddelku občinske
uprave,
– en član, ki je zaposlen v Centru za socialno delo v
Občini Škofja Loka, in ga predlaga center.
14. člen
Na podlagi določil tega pravilnika komisija pri ogledu
stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni
zapisnik.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH
STANOVANJ

9. člen
Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z
invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma onemogočeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju
oziroma pri dostopu in izhodu iz stanovanja, kakor tudi
zadostne površine za gibanje z vozičkom.

15. člen
Vodja pristojnega oddelka občinske uprave na podlagi
točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po javni objavi razpisa
določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v
najem in jo objavi na oglasni deski Občine Škofja Loka.

OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH
STANOVANJ V NAJEM

16. člen
Udeleženec razpisa ima zoper svojo uvrstitev na občinsko listo možnost ugovora županu Občine Škofja Loka najkasneje v 15 dneh po objavi liste za dodelitev socialnih
stanovanj v najem.

10. člen
Župan Občine Škofja Loka praviloma enkrat letno,
glede na število prostih stanovanj, objavi v časopisu Gorenjski glas javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem (v nadaljevanju besedila: razpis).
11. člen
Razpis, ki ga oblikuje pristojni oddelek občinske uprave, mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v
vlogi,
– dokumente, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti
vlogi,
– okvirno število socialnih stanovanj v Občini Škofja
Loka in
– okvirni datum razpoložljivosti le-teh,
– razpisni rok.
12. člen
Po preteku razpisnega roka pristojni oddelek občinske
uprave prouči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah upravičencev.
Pristojni oddelek občinske uprave tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih
vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge. Vloge, ki jih
udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno prispele vloge, se zavržejo.
13. člen
Župan občine na predlog pristojnega oddelka občinske
uprave imenuje tričlanske komisije za ogled stanovanjskih
razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za udeleženca razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– predsednik, ki je zaposlen v pristojnem oddelku občinske uprave,

17. člen
Vodja pristojnega oddelka občinske uprave zavrže vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali vseh razpisnih pogojev
ali so vloge oddali po končanem razpisnem roku.
18. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene
veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stanovanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili
stanovanja, vložiti novo vlogo z novimi dokazili.
DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
19. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda
vodja pristojnega oddelka občinske uprave Občine Škofja
Loka.
20. člen
Pristojni oddelek občinske uprave pred izdajo sklepa o
dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost
do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
21. člen
Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom
stanovanjskega zakona.
22. člen
V najemni pogodbi se posebej opredeli tudi pravica do
uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca. Rok za izselitev, opredeljen v najemni
pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.
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23. člen
Pristojni oddelek občinske uprave preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
Občina lahko odpove pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status upravičenca za dodelitev socialnega stanovanja.
24. člen
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
25. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega
problema lahko župan Občine Škofja Loka na predlog pristojnega oddelka občinske uprave dodeli socialno stanovanje v najem mimo prednostne liste.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema
se šteje:
– požar, povodenj ali druga elementarna nesreča, ki
ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za
bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki
je v javnem interesu,
– hujša socialnovarstvena stiska (na predlog Centra za
socialno delo Občine Škofja Loka).
26. člen
Stanovanje se za izredno nujne probleme dodeljuje za
določen čas, katerega določi pristojni oddelek občinske uprave glede na posamezni primer.
27. člen
Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov
občine in centra za socialno delo.
28. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na
veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega
stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno socialno
stanovanje, izda vodja pristojnega oddelka občinske uprave
sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne
dodelitve stanovanja.

MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM
29. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega
stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih
pogojev uporablja tudi merila določena po tem pravilniku.
Merila služijo za oblikovanje liste za dodelitev socialnih stanovanj in za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih
v občini Škofja Loka.
30. člen
Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki s prosilcem stalno
prebivajo,
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– socialne razmere,
– zdravstvene razmere.
31. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:
0. prosilec nima statusa
1. prosilec je brez stanovanja, če ima
pravnomočno sodno odpoved
2. prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih
3. prosilec stanuje v samskem domu
ali je podnajemnik
Točkovanja se med seboj izključujejo.

točk

0
150
100
120

Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja mora ob
vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravnomočno sodno
odpoved stanovanja, ki ga navaja v vlogi kot naslov bivanja.
2. Kvaliteto bivanja:
0. kvaliteta, ki se ne točkuje
1. bivanje v stanovanju nižje kategorije,
provizoriju ali baraki
2. bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju
3. bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju

točk

0
120
65
35

Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj
kvalitetnih pogojev bivanja.
Za kletno ali podstrešno stanovanje se upošteva tisto
stanovanje, ki kot tako ni bilo predvideno v prvotnem projektu stavbe in je brez ustrezne toplotne in hidroizolacije.
3. Stanovanjsko površino:
– do 4 m 2 na družinskega člana
– nad 4 m 2 do 8 m2 na družinskega člana
– nad 8 m 2 do 10 m2 na družinskega člana
– nad 10 m2 do 12 m 2 na družinskega člana
– nad 12 m 2 na družinskega člana

točk

120
80
60
20
0

4. Neprimernost stanovanja - stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
1. stanovanje brez posameznih delov
0. – vsi deli
1. – brez kuhinje
2. – brez kopalnice
3. – brez kuhinje in brez kopalnice

točk

2. souporaba posameznih delov stanovanja
4. – ni souporabe
5. – souporaba kuhinje
6. – souporaba sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori zunaj stanovanja
7. – souporaba kuhinje in kopalnice

točk

0
40
40
80
0
20
20
40

Souporaba sanitarij se točkuje samo v primeru, da gre
za souporabo izven sorodstvenih vezi.
5. Funkcionalnost stanovanja:
0. funkcionalnost, ki se ne točkuje
1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)
2. stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča
3. stanovanje z nestandardno visokimi stropovi
(nad 3 m) ali nizkimi stropovi (pod 2,10 m)

točk

0
50
20
10
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32. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se
kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
točk

0. – ni otrok in ni starejših nad 65 let
1. – družina z enim mladoletnim otrokom
2. – družina z dvema ali več mladoletnimi otroci
3. – družina z ožjim družinskim članom
iz 3. člena tega pravilnika, starim nad 65 let

0
30
60

Stran 313

prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v
Občini Škofja Loka.
KONČNI DOLOČBI

30

37. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v Občini Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 63/93).

33. člen
6. Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:

38. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

točk

0. – ni ločenega življenja
1. – ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)
2. – status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo
in varstvo (samohranilec)
3. – ločeno življenje roditeljev, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer
4. – status prosilca z družinskim članom,
za katerega je po predpisih o zaposlovanju
ocenjeno, da je nezaposljiv

0

50
50
20

točk

0

262.
Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet na 10. seji dne 21. 12. 1995 sprejel

80

PRAVILNIK
o oddaji službenih stanovanj v najem

60

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z
izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
35. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
točk

– družina, v kateri nobeden od zakoncev oziroma
roditeljev ni starejši od 35 let (mlada družina)
– družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno
težjo ali težko duševno bolezen ali težko
telesno motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli
član nesposoben za samostojno življenje in delo,
in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne
komisije

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

60

34. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma
njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:
0. – ni trajnih obolenj
1. – trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami
2. – trajna obolenja, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami

Št. 362-0260/93
Škofja Loka, dne 27. decembra 1995.

80
70

1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem,
točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v
lasti Občine Škofja Loka, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra zaposlenega v občinski upravi in javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti. To so:
Zdravstveni dom Škofja Loka, Vzgojnovarstveni zavod
Škofja Loka, Knjižnica Ivan Tavčar Škofja Loka, Osnovna
Šola Peter Kavčič Škofja Loka, Osnovna Šola Ivana Groharja Škofja Loka, Osnovna Šola Cvetko Golar Škofja Loka,
Osnovna Šola Jelo Janežič Škofja Loka, Glasbena šola Škofja Loka in občinska uprava Občine Škofja Loka.

60

36. člen
Pri ocenjevanju se upošteva čas stalnega bivanja prosilca v Občini Škofja Loka do dneva razpisa:

3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan občine za
določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, naštetih v 2. členu tega pravilnika.

točk

– do 5 let
0
– od 5 let do 10 let
20
– od 10 let do 15 let
40
– od 15 let do 20 let
60
– nad 20 let
80
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima

II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE
SLUŽBENIH STANOVANJ
4. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi
naslednjih osnov in meril:
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I. Pomembnost delovnega mesta
1. direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar
2. pomočnik ravnatelja, vodja oddelka ali službe
in višji upravni delavec s posebnimi pooblastili
3. profesor, doktor, strokovni delavec
4. učitelj, vzgojitelj, strokovni delavec
5. administrativni delavec

točke

35
30
25
20
15

II. Stopnja dejanske strokovne izobrazbe
točke

1. VIII. stopnja - doktorat
2. VII/2 stopnja - magisterij in visoka izobr.
s specializacijo
3. VII/1 stopnja - visoka izobrazba
4. VI/2 stopnja - višja izobrazba s specializacijo
5. VI/1 stopnja - višja izobrazba
6. V. stopnja - srednja izobrazba
7. manj kot V stopnja

25
15
13
11
10
8
6

V primeru, da imata dva kandidata enako število točk,
ima prednost kandidat:
1. za katerega je pisno izkazana posebna potreba zavoda ali občinske uprave za kadrom z izobrazbo in znanji kot
jih ima kandidat in ga zavod oziroma občinska uprava nujno
potrebuje,
2. ki ima večje število ožjih družinskih članov.

III. STANOVANJSKI STANDARDI
5. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji
maximalni standardi:
Število
družinskih članov

Stanovanjska
površina m 2

1
2
3
4

32
45
58
70

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se
nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: sobe, kuhinjo, kabinete, shrambo, WC, kopalnico in predsobo in balkon.
Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo
stanovanja po normativu in prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
6. člen
Oddelek za javne službe in občinsko premoženje Občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek
občinske uprave) pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem, v primeru pridobitve ali sprostitve službenega
stanovanja na podlagi sklepa župana občine.
Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Škofja
Loka, Poljanska c. 2. O poteku razpisa se obvesti tudi organizacije navedene v 2. členu tega pravilnika, ki razpis obesijo na svojih oglasnih deskah.
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7. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora
vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je treba vložiti prijave,
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega
stanovanja.
8. člen
Obrazloženi prijavi na razpis je potrebno priložiti vsa
zahtevana dokazila. Po preteku 8-dnevnega roka, ko je bil
prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil, se vloga
zavrže kot nepopolnoma.
9. člen
Pristojni oddelek občinske uprave pripravi na podlagi
prispelih vlog predlog razdelitve službenih stanovanj ob
upoštevanju osnov in meril iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
10. člen
Na predlog pristojnega oddelka občinske uprave izda
vodja tega oddelka sklepe o dodelitvi službenih stanovanj v
najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate, kakor tudi
kandidate, ki jim stanovanja niso dodeljena.
11. člen
Na sklep vodja pristojnega oddelka občinske uprave je
možno vložiti pritožbo županu občine v roku 15 dni od
dneva vročitve sklepa.
12. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o oddaji službenega
stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
13. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno
pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 47/95 z
dne 11. 8. 1995.
14. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz razlogov navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
15. člen
Župan občine lahko izjemoma odda v najem službeno
stanovanje brez razpisa, v primeru kadrovskih težav pri
upravičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi
upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.
16. člen
Če upravičenci iz 2. člena nimajo potreb po dodelitvi
službenih stanovanj v najem ali prijavljeni kandidati ne
izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Župan občine lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim
fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo.
Po poteku te dobe so upravičenci dolžni stanovanje
vrniti.
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V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom,
se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona
in podzakonskih predpisov.
18. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, ki ga je objavil
Izvršni svet občine Škofja Loka dne 15. 7. 1993 v Uradnem
listu Republike Slovenije št. 39/93.
19. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 362-253/92
Škofja Loka, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.
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no stanovanje za manjše in zato prejel 30% od vrednosti
stanovanja,
5. na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
ne morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanje
odkupili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj in državljani, ki so lastniki primernega
stanovanja ali stanovanjske hiše,
6. na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne
morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje
in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,
7. stalno prebivališče v Občini Škofja Loka ni pogoj za
najem profitnega stanovanja.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali
oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti (nepretrgoma najmanj 3 leta pred objavo razpisa),
njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter
osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
Prosilec za osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, to skupno bivanje dokazuje s potrdilom UNZ o prijavi bivališča.
III. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV
NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

263.
Na podlagi 4., 97. in 98. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I. in 21/94) in 18. člena
statuta občine Škofja Loka, je Občinski svet občine Škofja
Loka na 10. seji dne 21. 12. 1995 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju občinskih neprofitnih in profitnih
stanovanj v najem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo splošni in posebni pogoji, normativi, postopek ter merila za uveljavljanje pravice
do dodelitve neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV
NEPROFITNEGA ALI PROFITNEGA STANOVANJA V
NAJEM
2. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, so:
1. da je prosilec državljan Republike Slovenije,
2. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani
stalno prebivališče v Občini Škofja Loka,
3. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov ni najemnik socialnega ali neprofitnega stanovanja
oziroma lastnik stanovanja, ki presega 50% površinskega
normativa iz 6. člena tega pravilnika ali stanovanje oddaja v
profiten najem,
4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega
vprašanja oziroma ni vrnil izpraznjeno ali zamenjal primer-

4. člen
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja morajo
izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
1. da so ožji družinski člani prosilca državljani Republike Slovenije,
2. da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja ali
druge nepremičnine, ki presega 50% vrednosti primernega
stanovanja.
5. člen
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
morajo izpolnjevati pogoj, da mesečni dohodki na družinskega člana v letu dni pred razpisom ne presegajo naslednjega merila:
Število članov

Skupni dohodek družine, preračunan na
družinskega člana, ne sme presegati spodaj
navedenega odstotka nad povprečno neto plačo
v državi (v letu dni pred razpisom)

1
2
3
4
5 in veččlansko

80%
50%
20%
5%
največ do povprečne plače v državi
(oziroma 0%)

Posebni pogoj je, da skupni prihodek na člana družine
presega višino, določeno s predpisi s področja socialnega
varstva za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja.
IV. POSEBEN POGOJ ZA PRIDOBITEV PROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM
6. člen
Prosilec za dodelitev profitnega stanovanja mora dokumentirati, da je plačilno sposoben za poravnavo profitne
najemnine in ostalih obveznosti za uporabo stanovanja.
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V. NORMATIVI ZA NEPROFITNA STANOVANJA
7. člen
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se upoštevajo naslednji normativi:
Število
članov

Stanovanjska
površina v m2

Število sob v stanovanju

1
2

24 - 30
30 - 40

3
4

40 - 60
60 - 80

5

80 - 90

garsonjera ali enosobno,
enosobno, enosobno + kabinet, dvosobno,
enosobno + kabinet, dvosobno
dvosobno, dvosobno + kabinet, trisobno
trisobno, trisobno + kabinet, štirisobno

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in to v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene
razmere (npr. tri generacije v družini, težja invalidnost ali
bolezen, ki terja nego) ter v primerih večje nefunkcionalno
razporejene površine (stara stanovanja).
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzdol in to v primerih,
ko ni ustreznih razpoložljivih stanovanj glede na uvrstitev
prosilca na listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V teh primerih se prosilec pozove, naj poda pismeno
izjavo, ali soglaša z dodelitvijo stanovanja z manjšo površino.
Če ne soglaša, se stanovanje ponudi naslednjemu na
listi.
VI. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE NEPROFITNIH
IN PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
8. člen
Postopek po tem pravilniku izvaja tričlanska komisija
za dodeljevanje neprofitnih in profitnih stanovanj v najem
(v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje župan Občine Škofja Loka.
9. člen
Razpis za neprofitna in profitna stanovanja se izobesi
na oglasni deski Občine Škofja Loka, v regijskem časopisu
pa se objavi obvestilo o razpisu.
Razpis za neprofitna stanovanja mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev stanovanja,
– dokumentacijo in potrdila, ki jo morajo udeleženci
razpisa priložiti vlogi,
– okvirno število stanovanj, ki bodo na razpolago,
– morebitne druge pogoje,
– razpisni rok,
– uporabo predpisanih obrazcev za oddajo vlog zaradi
podatkov, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi,
– kraj in čas zbiranja vlog.
Razpis za profitna stanovanja je enak kot razpis za
neprofitna stanovanja, razen v tretji alinei, kjer mora biti
določeno natančno število, vrsta, lega in standard opremljenosti stanovanja ter višina in vrsta najemnine za m2.
10. člen
V razpisu se posebej opredeli vrsta profitne najemnine;
izhodiščna ali točno določena profitna najemnina. Pri točno
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določeni profitni najemnini imajo ob enakem številu točk
prednost prosilci, ki v skladu z 19. členom tega pravilnika
dobijo več točk pri posebnih okoliščinah, pri izhodiščni
profitni najemnini pa prosilci, ki na javnem razpisu ponudijo višjo najemnino, vendar ta ne sme dosegati oderuške
najemnine. V primeru enakovrednih ponudb se prednost
določi enako kot pri točno določeni profitni najemnini.
11. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega
problema (požar, povodenj, elementarna nesreča, rušitev ali
prenova dosedanjega stanovanja, ki je v občinskem stanovanjskem programu, postpenalna pomoč ali izredno težka
socialna problematika), lahko župan občine dodeli stanovanje za določen čas brez razpisa za neprofitno najemnino.
12. člen
Za izvedbo točkovanja oziroma preveritev meril za
uvrstitev na listo za dodelitev neprofitnega ali profitnega
stanovanja v najem župan občine lahko imenuje posebne
delovne skupine.
13. člen
V oddelku za javne službe in občinsko premoženje (v
nadaljevanju besedila: izvajalec) sproti pregledujejo prispele vloge in ugotavljajo, ali prosilci izpolnjujejo razpisne
pogoje in ali so vloge opremljene z zahtevanimi potrdili.
Izvajalec tudi preverja verodostojnost predloženih potrdil.
Prosilci so dolžni na osnovi obvestila izvajalca vloge dopolniti v osmih dneh po prejemu obvestila. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno
prispele vloge, se zavržejo.
14. člen
Na podlagi prejetih vlog in zapisniške preveritve meril
točkovanja komisija pripravi listo za dodelitev neprofitnega
stanovanja. Izvajalec na podlagi liste za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja obvesti vse prosilce o uvrstitvi na listo. Lista se izobesi in s tem objavi na enak način kot
razpis.
15. člen
Vsi prosilci, ki se ne strinjajo z odločitvijo komisije, se
lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritožijo na župana občine, ki v 30 dneh po prejemu odloči o pritožbi.
16. člen
Sklep o dodelitvi neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem izda župan občine, izvajalec pa zagotovi vročitev. Pred vročitvijo sklepa iz prvega odstavka tega člena
komisija ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega ali profitnega
stanovanja v najem.
VII. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE
17. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev stanovanja se poleg splošnih in posebnih pogojev uporabljajo tudi
merila po tem pravilniku. Merila služijo za sestavo in razvrstitev na listo za dodelitev neprofitnega in profitnega stanovanja. Ob enakem številu točk ima v primeru dodelitve
neprofitnega stanovanja prednost upravičenec, ki ima daljši
čas bivanja v Občini Škofja Loka.
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18. člen
Merila za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem
točk
I. Stanovanjski status prosilca
0. prosilec nima spodaj naštetega statusa
0
1. prosilec ima družino in je podnajemnik
30
2. prosilec ima družino in živi s starši
v najemniškem stanovanju
20
3. prosilec je sam in je podnajemnik
20
4. prosilec ima družino in živi s starši,
ki so lastniki hiše
20
5. prosilec je sam in živi s starši v
najemniškem stanovanju
10
6. prosilec ima družino in je najemnik
10
7. prosilec je sam in živi s starši, ki so lastniki hiše 5
8. prosilec je sam in je najemnik
5

Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja, mora ob
vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravnomočno sodno
odpoved stanovanja, ki ga navaja v vlogi kot naslov bivanja.
II. Stanovanjske razmere
1. Prosilec ima po površini na stanovalca neustrezno
stanovanje:
točk

do 5 m2
30
20
nad 5 m 2 do 8 m 2
15
nad 8 m 2 do 12 m2
10
nad 12 m2 do 20 m2
0
nad 20 m 2
2. Prosilec ima glede gradbeno-sanitarnih pogojev neustrezno stanovanje:
točk

1. stanovanje brez posameznih delov
0. – vsi deli
1. – brez kuhinje
2. – brez kopalnice
3. – brez WC
4. – brez kuhinje in brez kopalnice
2. souporaba posameznih delov stanovanja
5. – ni souporabe
6. – souporaba kuhinje
7. – souporaba kopalnice
8. – souporaba WC ali izven stanovanja
9. – souporaba kuhinje in kopalnice

0
30
30
30
60
0
20
20
20
40

Souporaba sanitarij se točkuje samo v primeru, da gre
za souporabo izven sorodstvenih vezi.
3. vodovod
– vodovod je v stanovanju
1. – izven stanovanja
2. – izven zgradbe
3. – brez tekoče vode
4. – brez pomožnih prostorov;
0. – so pomožni prostori
1. – kleti drvarnica, (če prosilec ne živi
pri starših ali ožjih sorodnikih)
5. – neustrezno stanovanje je:
1. – v kleti (če je vsaj 1,5 m pod nivojem
zemljišča)
2. – podstrešno stanovanje brez ustrezne
izolacije
3. – provizorij

0
5
10
20
0
5

15
15
15
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4. – baraka
5. – visoki stropi nad 3 m
6. – nizki stropi pod 2,10 m
6. – vlažnost stanovanja:
– popolna
– delna
III. Družinsko stanje:
1. Mlada družina, določilo velja v primerih
družin, v katerih roditelja nista starejša
od 30 let
2. Starost udeleženca razpisa do 30 let (samski)
3. Število družinskih članov:
2 otroka do 10 let
2 otroka nad 10 let
3 ali več otrok nad 10 let
4. Splošne zdravstvene in socialne razmere:
težje ozdravljive bolezni:
1. – en družinski član
2. – dva ali več družinskih članov
ostala trajna ali ponavljajoča se obolenja
3. – en družinski član
4. – dva ali več družinskih članov

15
10
10
15
5

60
30
10
20
30
20
40
10
20

Trajna obolenja se dokazujejo z izvidom zdravniške
komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
5. Invalidnost ali telesna okvara
5. – I. kategorija ali 70% do 100% telesna
okvara
30
6. – II. kategorija ali 30% do 70% telesna
okvara
15
7. – duševna obolenja v primeru, da je član
ožje družine v domači oskrbi
50
8. – sodna odpoved stanovanja (odločba
sodišča), izdana pred objavo razpisa
30
9. – družine, ki živijo ločeno, ker nimajo
pogojev za skupno življenje (živijo ločeno
najmanj 1 leto pred objavo razpisa)
30
IV. Čas bivanja
1. Čas stalnega bivanja v občini - upošteva se čas do
objave razpisa:
– do 5 let
0
– od 5 let do 10 let
20
– od 10 let do 15 let
40
– od 15 let do 20 let
60
– nad 20 let
80
2. Čas bivanja v sedanjih stanovanjskih razmerah upošteva se čas do objave razpisa:
– do 1 leta
5
– nad 1 do 5 let
10
– nad 5 let
15
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima
prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v
Občini Škofja Loka in večje število zbranih točk, čas bivanja v sedanjih stanovanjskih razmerah.
MERILA ZA PRIDOBITEV PROFITNIH STANOVANJ
V NAJEM
19. člen
I. Stanovanjski status prosilca
– prosilec ima družino in je podnajemnik
– prosilec ima družino in živi s starši
v najemniškem stanovanju

30
20
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– prosilec je sam in je podnajemnik
– prosilec ima družino in živi s starši,
ki so lastniki hiše
– prosilec je sam in živi s starši v najemniškem
stanovanju
– prosilec ima družino in je najemnik
– prosilec je sam in živi s starši, ki so lastniki hiše
– prosilec je sam in je najemnik

20
10
10
10
5
5

II. Čas bivanja
Čas stalnega bivanja v Občini Škofja Loka - upošteva
se čas do objave razpisa:
– do 2 leti
0
– nad 2 do 5 let
15
– nad 5 do 10 let
25
– nad 10 do 15 let
40
– nad 15 do 20 let
60
– nad 20 let
80
III. Posebne okoliščine
Pri posebnih okoliščinah se upoštevajo okoliščine, ki
niso zajete v merilih, kot so npr.: družinske razmere, mladi
strokovnjaki, službene obveznosti in s tem vezana prisotnost na določeni lokaciji, oddaljenost delovnega mesta itd.
(Opisna ocena komisije)
30

Št. 4 – 26. I. 1996

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Štore za leto
1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Štore za leto 1995 (Uradni list RS, št. 53/95) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo
174,235.318 SIT in se razporedijo:
SIT
– delovanje občinske uprave
21,311.000
– družbene dejavnosti
71,866.810
– komunalna dejavnost
72,802.338
– kmetijstvo
3,103.623
– krajevne skupnosti
1,701.547
– amortizacija
200.000
– tekoča proračunska rezerva
650.000
– rezerva
2,600.000
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za proračunsko
leto 1995.
Štore, dne 18. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

VIII. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
20. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja in stanovanja, dodeljena po 10. členu, se določa na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Višina najemnine za profitna stanovanja se oblikuje prosto, če
z zakonom ni drugače določeno. Izhodiščna profitna najemnina je najmanj za 50% večja kot neprofitna.

265.
Občinski svet občine Štore je po 25. členu zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84) na 8. redni seji dne 28. 9. 1995
sprejel

IX. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ODLOK
o pokopališkem redu
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 362-104/95
Škofja Loka, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

ŠTORE

1. člen
Pokopališča na območju Občine Štore so sanitarnokomunalni objekti v upravljanju Občine Štore ali krajevne
skupnosti, na območju katere leži pokopališče (v nadaljnjem besedilu: upravljalec pokopališča).
2. člen
Upravljalec pokopališča opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter ureja pokopališča na krajevno običajen
način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih ter v
skladu s tem odlokom.

264.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US
RS in Uradni list RS, št. 14/95) in zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine
Štore na 11. redni seji dne 18. 12. 1995 sprejel

3. člen
Na območju Občine Štore sta naslednja pokopališča:
1. Pokopališče Kompole za območje naselij: Kompole,
Ogorevc, Prožinska vas, Šentjanž, Laška vas, Draga,
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2. Pokopališče Svetina za območje naselij: Svetina,
Javornik, Kanjuce in Svetli dol.
4. člen
Na določenem pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče namenjeno,
– umrli v sosednjem naselju ali kakšnem drugem kraju,
če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma če tako želijo
svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče.
5. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na podlagi
ureditvenega načrta, skladno z dolgoročnim družbenim planom občine.
O opustitvi pokopališča odloči občinski upravni organ,
pristojen za komunalne zadeve po predhodnem mnenju pristojne sanitarne inšpekcije in pristojnega zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
Za opustitev pokopališča, posameznih oddelkov na pokopališču in grobov, ki jih ureja poseben predpis, mora biti
pred odločitvijo pridobljeno dovoljenje pristojnega republiškega upravnega organa.
6. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve
na pokopališčne oddelke in grobove.
Z načrtom razdelitve se določi razdelitev grobnih prostorov na vrstne grobove, grobišča, žarne grobove, prostore
za anonimne pokope ter za raztrositev pepela.
Gradnja grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
7. člen
Mere grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob dolžina 2,40 m in širina 2,10 m,
– za dvojni grob dolžina 2,40 m in širina 2,40 m,
– za otroški grob, do 10 let starosti, polovične mere
enojnega groba.
Minimalne mere za grob so:
– dolžina 2,20 m
– globina 1,80 m, oziroma najmanj 1,20 m za otroški
grob.
Velikost in obliko žarnega groba določi upravljalec
pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi ob stoječemu stanju, lahko pa upravljalec pokopališča na
osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in zvrsti ter
mere grobov.
8. člen
Pokop umrlega se opravi v grobni prostor po vrstnem
redu, razen kadar gre za pokop v dvojni (družinski) grob ali
pokop žare.
Žare s pepelom se shranjujejo v žarnih grobovih ali v
obstoječih klasičnih grobovih. V en žarni grob je lahko
shranjenih več žar.
Pokop v tuj grob brez dovoljenja dotedanjega najemnika grobnega prostora ni dovoljen.
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je
dovoljen po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od
10 let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na
katerem je pokopališče.
Grob se sme izjemoma odpreti pred potekom mirovalne dobe in umrlega prenesti na drugo pokopališče oziroma
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grob po poprejšnjem soglasju najemnika grobnega prostora
in z dovoljenjem za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega občinskega upravnega organa oziroma z dovoljenjem
organa, prostojnega za kazenski postopek.
Ob ponovnem pokopu ali v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko posega v grobni prostor samo upravljalec pokopališča.
9. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in zimzelenim
rastlinjem ter praviloma odmaknjen od drugih objektov.
Mrliško vežo za čuvanje umrlih morajo imeti vsa pokopališča iz 3. člena tega odloka.
Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj ne smejo
pritrjevati nagrobne plošče.
Vsako pokopališče mora imeti garderobo za pokopališčne delavce, shrambo za orodje, urejeno smetišče oziroma organiziran odvoz smeti in če je potrebno, prostor za
odlaganje spomenikov.
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ne smejo segati preko grobnega prostora.
Višina spomenikov in nagrobnikov lahko sega le do
višine 80 cm, širina pa mora biti primerne velikosti grobnega prostora.
Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmičevja mora biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča in
soglasjem upravljalca pokopališča.
III. POGREBNE STORITVE
10. člen
Umrli se čuva v mrliški veži. Prenos na pokopališče je
dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih
o mrliški pregledni službi.
11. člen
Če pokop umrlega ali pogrebne svečanosti organizira
družbenopolitična skupnost, se umrli lahko izjemoma položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko izjemoma položijo umrlega
stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
12. člen
Prevoz umrlega na območju Občine Štore je dovoljen
samo s posebej prirejenimi vozili.
V težje dostopnih krajih in v neugodnih vremenskih
razmerah se sme umrlega prenesti tudi na drug krajevno
običajen način.
Prevoz umrlega iz enega v drug kraj v Republiki Sloveniji in za prevoz preko meje Republike Slovenije se opravi v
skladu s predpisom za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega republiškega upravnega organa.
13. člen
Prekop umrlega je pokop posmrtnih ostankov oziroma
upepeljenih ostankov umrlega in druga dela v zvezi s pokopom.
Pokop umrlega prijavi upravljalcu pokopališča njegov
družinski član ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma je
zanj skrbela. Če takih oseb ni, prijavi pokop organizacija ali
delovna skupnost, v kateri je bil umrli v delovnem razmerju,
krajevna skupnost, organ socialnega skrbstva, uprava bolnišnice, ali druga zdravstvena ali socialna ustanova ali hišni
svet.
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Prijavi za pokop mora biti priložena listina o prijavi
smrti oziroma druga listina, predpisana s posebnim zakonom. Upravljalec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu
ob prijavi pokopa niso predložene ustrezne listine.
14. člen
Pokop umrlega oziroma upepelitev se opravi, ko je
preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih
in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah, ko se
opravi skupen pokop na posebnih lokacijah, določenih v
planih občinskega štaba za civilno zaščito, lahko za zadeve
zdravstvenega varstva pristojni upravni organ ta rok skrajša.
15. člen
Oseba, ki je dolžna poskrbeti za pokop umrlega, mora
pokop prijaviti upravljalcu pokopališča najmanj 24 ur pred
predvidenim pokopom. Pri tem mora navesti tudi podatke, v
kateri krajevni skupnosti je umrli prebival in v kateri organizaciji ali delovni skupnosti je bil v delovnem razmerju oziroma bil njen član.
Pokopi so praviloma vsak dan.
16. člen
Mrliške veže so odprte v letnem času od 6. ure do 19.
ure v zimskem času pa od 7. ure do 18. ure. Izven predpisanega časa obiski niso dovoljeni, razen v izjemnih primerih,
z dovoljenjem upravljalca pokopališča.
Otrokom do 10. leta starosti dostop v mrliške veže in
na pokopališče brez spremstva odraslih ni dovoljen.
17. člen
Umrli se položi v krsto in pokoplje v grob za klasičen
pokop, v vrstni grob ali grobišče.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali raztresejo
na posebej določenem prostoru na pokopališču.
Pokop zunaj pokopališča in v grobišča in grobove, ki
jih ureja poseben predpis, je dovoljen samo v izjemnih primerih, z dovoljenjem za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa, kjer se pokop
opravi.
18. člen
Način pokopa in potrebne svečanosti se opravijo v
skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje,
odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z
zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega
skrbstva pristojni upravni organ občine, v kateri je oseba
umrla ali je bila najdena.
19. člen
Po volji umrlega ali na zahtevo osebe iz 18. člena tega
odloka, oziroma osebe, ki je poravnala stroške pokopa, je
lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu.
Po volji umrlega se opravi anonimen pokop s pokopom
krste ali žare oziroma razstrositvijo pepela na posebej določenem prostoru, brez označbe umrlega.
20. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma naročnik pokopa.
V primerih, ko poravna stroške pokopa občina, ima leta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega.
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IV. POGREBNE SVEČANOSTI
21. člen
Ob pokopu umrlega se organizira javna pogrebna svečanost, razen v primerih iz 19. člena tega odloka.
Javno pogrebno svečanost organizira upravljalec pokopališča, pri čemer glede obsega upošteva želje osebe, ki je
poskrbela za pokop umrlega.
22. člen
Udeležencem javne pogrebne svečanosti je zagotovljeno, da lahko svobodno in nemoteno prisostvujejo javni pogrebni svečanosti.
23. člen
O javni pogrebni svečanosti upravljalec pokopališča
obvesti krajevno skupnost, v kateri je umrli prebival in
organizacijo, v kateri je združeval delo ter organizacije,
katerih član je bil in jih povabi, da sodelujejo pri javni
pogrebni svečanosti. Pri tem upravljalec pokopališča zlasti
opozori organizacijo, da določi predstavnike, ki se bodo v
imenu družbene skupnosti poslovili od umrlega.
Od vsakega umrlega se na javni pogrebni svečanosti
praviloma poslovi predstavnik družbene skupnosti, ki ga
določi krajevna skupnost, v kateri je umrli prebival.
Krajevna skupnost se lahko dogovori tudi z organizacijo, v kateri je umrli združeval delo oziroma s pristojno
pokopališko službo, da se njen predstavnik poslovi od umrlega v imenu družbene skupnosti. Krajevna skupnost jima
po potrebi zagotovi ustrezne podatke.
Na željo umrlega oziroma osebe, ki je dolžna poskrbeti
za pokop, se lahko pri javni pogrebni svečanosti opravi tudi
verski obred.
Verski obred na javni pogrebni svečanosti zagotovi
oseba, ki je poskrbela za pokop umrlega.
24. člen
Javna pogrebna svečanost se začne z dvigom krste ali
žare umrlega z mrliškega odra.
Pred začetkom pogrebnega sprevoda se praviloma zaigra, zapoje ali predvaja žalostinka.
Če se opravlja tudi verski obred, se ta opravi po vrstnem redu, ki ga določi oseba, ki vodi protokol.
25. člen
Pogrebni sprevod se začne od mrliške veže ali od določenega mesta pred vhodom na pokopališče in gre po pokopališki stezi do groba.
Na čelu pogrebnega sprevoda gre zastavonoša z državno zastavo in žalnim trakom in vodja pogrebne svečanosti.
Za nosilcem državne zastave se zvrstijo nosilci drugih zastav, praporov, godba, pevci, nosilci vencev, odlikovanj in
drugih priznanj umrlega, pogrebni voziček s krsto oziroma
nosila s krsto, najožji svojci in sorodniki umrlega in končno
drugi udeleženci javne pogrebne svečanosti.
Če se javne pogrebne svečanosti udeležujejo enote oboroženih sil ali milice, se razporedijo na čelu pogrebnega
sprevoda, oziroma na način, ki ga predpisujejo pravila oboroženih sil ali milice.
Če se javne pogrebne svečanosti udeležijo predstavniki verske skupnosti, gredo v sprevodu pred krsto umrlega.
Verska obeležja in simboli se nosijo neposredno pred predstavniki verske skupnosti.
Kadar se med javno pogrebno svečanostjo opravlja
tudi verski obred v sakralnem objektu, je treba zagotoviti, da
zastava, prapori, odlikovanja in uniformirani udeleženci počakajo do konca verskega obreda zunaj sakralnega objekta.
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26. člen
Ko pride pogrebni sprevod do groba, ga obstopijo svojci umrlega, nosilci zastav, praporov in odlikovanj ter nosilci
vencev. Za njimi se razporedijo drugi udeleženci javne pogrebne svečanosti.
Ko položijo krsto ali žaro v grob, spregovori predstavnik
družbenih organizacij, sledijo drugi poslovilni govori, žalne
pesmi, žalna glasba ter pozdrav z zastavami in prapori. Če se
izstreli salva, se to naredi pred zaključkom svečanosti.
27. člen
Če se umrli upepeli, se javna pogrebna svečanost lahko
opravi pred ali po upepelitvi. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V
NAJEM
28. člen
Grobni prostor se pridobi z najemno pogodbo med
upravljalcem pokopališča in najemnikom grobnega prostora. Pogodba se sklene za 10 let in se jo lahko obnovi po
poteku mirovalne dobe.
Pogodba mora vsebovati:
– dobo uporabe grobnega prostora,
– obveznosti plačevanja letne najemnine,
– rok ureditve groba,
– določila o maksimalni velikosti nagrobnika v skladu
s tem odlokom,
– rok sanacije za ureditev groba, če ta ni v skladu z
ureditvenim načrtom pokopališča.
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe
se dodeli en grobni prostor (enojni grob). Na izrecno željo
najemnika se dodeli še dodatni grobni prostor (dvojni grob),
za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku.
Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev novega grobnega prostora.
29. člen
Upravljalec pokopališča razveljavi sklenjeno pogodbo
v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje redno groba kljub posebnemu opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
Neredno vzdrževan je grob takrat, kadar nagrobnik
ogroža varnost ljudi oziroma je tako zanemarjen, da kvari
estetski videz pokopališča.
30. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni
prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar
se prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora odstraniti opremo
groba v 15 dneh po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe. Kolikor ne odstrani opreme v določenem roku, jo po
predhodnem opozorilu najemnika grobnega prostora, odstrani upravljalec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora.
V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu
najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljalec pokopališča.
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Sredstva za kritje vzdrževanja iz prejšnjega odstavka
tega člena zagotavlja upravljalec.
31. člen
Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja pravilnost mrliških dokumentov,
– določa cene grobnega prostora, za pogrebne in druge
pokopališke storitve,
– določi prostor, dan in uro pokopa v sporazumu z
naročnikom pokopa,
– oddaja grobne prostore v najem in o tem sklepa najemne pogodbe ter vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– opravlja pokope in prekope grobov,
– skrbi za red in čistočo v mrliški veži in na pokopališču ter za vzdrževanje objektov in naprav, poti, zelenic, in
ograje na pokopališču,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih na določenem pokopališču,
– skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– skrbi za zasutje groba, najkasneje pol ure po končanih pogrebih tistega dne,
– določa enotno obeležje do postavitve nagrobnika oziroma če ta ni postavljen,
– vodi kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi,
– skrbi za to, da ob pokopu, prekopu in urejanju pokopališča ne poškoduje grobov.
VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
32. člen
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališč so dolžni:
– na pokopališču in pripadajočih objektih izražati pieteto do umrlega,
– redno vzdrževati grobove in saditi ter odstranjevati
drevje samo z dovoljenjem upravljalca pokopališč,
– odlagati smeti druge odpadke v za to določene kontejnerje in koše za smeti,
– postaviti ali odstraniti nagrobni spomenik le v soglasju z upravljalcem pokopališča, oziroma spremeniti arhitektonsko zasnovo groba samo v skladu z načrtom razdelitve pokopališča,
– skrbeti za to, da ne poškodujejo grobov,
– najemnik grobnega prostora mora sporočiti upravljalcu pokopališča spremembo naslova.
33. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališč ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje, razgrajanje, kajenje v mrliški veži in podobno,
– stopanje in hoja po grobovih,
– vodenje živali na pokopališče,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov izven določenega prostora,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov in nasadov,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in jih shranjevati na pokopališču,
– poškodovanje grobov,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki
ostane od prenove grobov, v kontejnerje ali koše za smeti.
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VII. KAZENSKE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

TURNIŠČE

34. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 100.000 SIT se kaznuje
za prekršek upravljalec pokopališča:
– če ne skrbi za vzdrževanje objektov in naprav ter poti
in zelenic v skladu z načrtom ureditve pokopališča,
– če ne zagotavlja primeren red in snago v mrliški veži
in na pokopališču,
– če ne organizira javne pogrebne svečanosti v skladu
s tem odlokom ali če jo izvede drugače, kot je določeno s
tem odlokom,
– če ne zasuje groba v določenem času,
– če opravi pokop v nasprotju s prvo alineo 31. člena
tega odloka,
– če ne vodi evidenco o grobovih ali pokopanih in
evidenco o sklenjenih pogodbah za grobne prostore,
– če ne določi enotnega obeležja do postavitve spomenika,
– če ne vodi katastra komunalnih naprav na pokopališču.

266.

35. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 30.000 SIT se kaznuje
za prekršek občan:
– če uredi grob v nasprotju z načrtom ureditve pokopališča oziroma načrtom razdelitve,
– če postavi ali odstrani nagrobni spomenik oziroma
spremeni arhitektonsko zasnovo groba brez soglasja upravljalca pokopališča,
– če se v nasprotju z določbami 19. člena tega odloka
udeleži pokopa,
– če koga ovira, da ne more svobodno in nemoteno
prisostvovati javni pogrebni svečanosti,
– če brez vednosti upravljalca pokopališča spremeni
potek javne pogrebne svečanosti,
– če ne vzdržuje redno groba,
– če preproda grobni prostor,
– če odtuji predmete z grobov, mrliške veže in pokopaliških objektov.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče
na 11. seji dne 22. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za
leto 1995
1. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1995 (Uradni list RS, št. 41/95) se spremeni
tako, da glasi:
“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1995
znašajo 145,953.820 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov
9,500.000
– socialne transferje
100.000
– plačila na področju družbenih dejavnosti62,675.000
– plačila storitev, subvencije in intr. v g. 15,576.000
– druge odhodke
8,842.820
– odhodke inv. značaja
46,460.000
– fin. tokove, oblik. rezerv in druge obv. 2,800.000
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 1995.
Št. 11/1-95
Turnišče, dne 22. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

36. člen
Z denarno kaznijo 1.000 SIT, ki jo izterja takoj na kraju
organ, ki je pristojen za inšpekcijsko nadzorstvo, se kaznuje
za prekršek občan, ki stori dejanje iz 33. člena tega odloka.

VERŽEJ
267.

37. člen
Upravljalec pokopališča mora v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka uskladiti svoje samoupravne akte s tem
odlokom.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcije in pooblaščeni delavci upravljalca pokopališča.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi, uporablja
pa se od sprejema dalje.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 58. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi ter statutarnih določil KS Veržej, je
svet KS na podlagi opravljenih zborov krajanov dne 21. 12.
1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za naselja Veržej, Banovci in Bunčani
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselja Veržej, Banovci in Bunčani.

Štore, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za:
v naselju Veržej
– sofinanciranje dokončanja izgradnje kanalizacije,
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– sofinanciranje preplastitve ulic Prvomajska, Prešernova, Mlinska, Cankarjeva, povezava med Gozdno in Ribiško,
– sofinanciranje izgradnje pločnikov,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave v Kolodvorski, Prvomajski, Prešernovi, Mlinski in Gozdni ulici,
– vzdrževanje komunalnih objektov,
– pomoč pri investicijah v društvih,
– vzdrževanje poljskih cest,
– delovanje KS;
v naselju Bunčani
– za dokončanje izgradnje javne razsvetljave,
– ureditev poljskih cest,
– pomoč pri investicijah društev,
– delovanje KS;
v naselju Banovci
– za ureditev vaške kapele,
– za ureditev cest,
– za sofinanciranje požarne varnosti,
– sofinanciranje društvene dejavnosti,
– vzdrževanje komunalne infrastrukture,
– za delovanje KS po vloženem delu.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 18. 2. 1996 od 7. do 19. ure v
gasilskih domovih Veržej, Bunčani in Banovci.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od
1. 3. 1996 do 28. 2. 2001 leta.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik naselij Veržej, Banovci in
Bunčani in vsi zaposleni krajani, ki prejemajo plačo in še
niso vpisani v splošni volilni imenik ter lastniki nepremičnin, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
6. člen
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji
višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 4% od neto zavarovalne osnove obrtnikov,
– 300 DEM letno v tolarski protivrednosti obrtniki in
podjetniki, ki imajo stalno prebivališče v naseljih Veržej,
Banovci in Bunčani,
– 500 DEM v tolarski protivrednosti letno obrtniki in
podjetniki, ki v navedenih naseljih opravljajo svojo dejavnost, pa tu nimajo stalnega prebivališča,
– 2% od pokojnin,
– 9% od KD kmetovalcev,
– 300 DEM letno v tolarski protivrednosti zaposleni v
tujini,
– predpisano poravnavo dolga za izgradnjo mrliške veže z zakonitimi zamudnimi in rednimi obrestmi vsi tisti, ki
predpisanega zneska še niso poravnali.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh virov plačujejo
samoprispevek za vsak vir posebej.
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7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance Republike Slovenije, izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se
nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini in zavezanci iz tretje
in četrte alinee 6. člena tega sklepa, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun KS Veržej, in sicer do 31. 12.
tekočega leta, ko jim KS dostavi položnice.
9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah ocenjen
na 30,000.000 tolarjev, kar se bo predvidoma s samoprispevkom tudi zbralo in tudi izključno porabilo za izvajanje
programov iz 2. člena tega sklepa. Sredstva se bodo zbirala
na zbirnem računu KS Veržej 51930-842-029-82112.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem sredstev samoprispevka opravlja svet KS, ki mora vsaj enkrat letno zboru krajanov poročati o porabi in gospodarjenjem s sredstvi.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance, izpostava Ljutomer.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci s tajnim
glasovanjem z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VERŽEJ
naselja Veržej
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 18. 2. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 3.
1996 do 28. 2. 2001, v naselju Veržej za sofinanciranje
naslednjih programov:
– sofinanciranje dokončanje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje preplastitve ulic Prvomajska, Prešernova, Mlinska, Cankarjeva, povezava med Gozdno in Ribiško,
– sofinanciranje izgradnje pločnikov,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave v ulicah
Kolodvorska, Prvomajska, Prešernova, Mlinska in Gozdna,
– vzdrževanje komunalnih objektov,
– pomoč pri investicijah v društvih,
– vzdrževanje poljskih cest,
– delovanje KS,
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GLASUJEM
“ZA”
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“PROTI”

Glasuje se tako, da obkrožite besedo ZA, če se z uvedbo samoprispevka strinjate, oziroma PROTI, če se z uvedbo
samoprispevka ne strinjate.
KRAJEVNA SKUPNOST VERŽEJ
naselje Banovci
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 18. 2. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje 1. 3. 1996
do 28. 2. 2001 v naselju Banovci za sofinanciranje naslednjih programov:
– za ureditev vaške kapele,
– za ureditev cest,
– za sofinanciranje požarne varnosti,
– sofinanciranje društvene dejavnosti,
– vzdrževanje komunalne infrastrukture,
– za delovanje KS po vloženem delu,
GLASUJEM
“ZA”

“PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se
strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne
strinjate.
KRAJEVNA SKUPNOST VERŽEJ
za naselje Bunčani
za glasovanje na referendumu dne 18. 2. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 3.
1996 do 28. 2. 2001 v naselju Bunčani za sofinanciranje
naslednjih programov:
– za dokončanje izgradnje javne razsvetljave,
– ureditev poljskih cest,
– pomoč pri investicijah društev,
– delovanje KS,
GLASUJEM
“ZA”

“PROTI”

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se z uvedbo
samoprispevka strinjate, oziroma PROTI, če se z uvedbo
samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Rezultati glasovanja se ugotavljajo za vsako naselje
posebej.
14. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.
Veržej, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Veržej
Matko Galunder l. r.

268.
Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 9. člena ter v skladu s 66.
členom statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na 12. redni seji dne 18. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za
leto 1995
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vojnik
za leto 1995 tako, da se glasi:
Proračun Občine Vojnik za leto 1995 znaša:
Prihodki:
I. Prihodki za zagotovljeno porabo
II. Prihodki za druge naloge
Prihodki skupaj (I. in II.)

SIT
351,925.000
35,710.000
387,635.000

Odhodki:
I. Tekoči odhodki
II. Investicijski odhodki
III. Rezerve
Odhodki skupaj (I., II. in III.)
Presežek ali primanjkljaj

301,235.000
83,400.000
3,000.000
387,635.000
0

2. člen
Spremeni se 15. člen odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1995 tako, da glasi: Od prihodkov iz 1. člena tega
odloka izločamo za rezerve 0,77%. Od tega se rezervni
sklad formira v višini 2,000.000 SIT, sredstva v višini
1,000.000 SIT se lahko uporabijo kot tekoča proračunska
rezerva. Izločanje v rezervni sklad se opravi do 31. 12.
1995.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se za leto 1995.
Št. 463-12/95
Vojnik, dne 18. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

VUZENICA
269.
Na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 61/95)
občinska volilna komisija Občine Vuzenica
RAZPISUJE
nadomestne volitve za člana občinskega sveta v 4.
volilni enoti Občine Vuzenica
1. Nadomestne volitve se opravijo v nedeljo 24. marca
1996.
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2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 5. januar 1996.
Št. 008-2/94-3
Vuzenica, dne 5. januarja 1996.
Predsednica
Karolina Peserl l. r.
Člani: Rudolf Lampreht
Ivan Filipi
Branko Rogina
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III
Mandat Občinske volilne komisije je štiri leta.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10800/016/94
Žalec, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

ŽALEC
270.
271.
Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter 20. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet na seji 14. decembra 1995 sprejel naslednji

Občinski svet je na podlagi 20. člena statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 14. decembra
1995 sprejel

SKLEP

SKLEP
o določitvi višine komunalnih taks

I
Občinski svet razreši občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
predsednik: Milan Bratušek, roj. 1945, dipl. pravnik,
sodnik, Čopova, Žalec,
nam. predsednika: Srečko Gabrilo, roj. 1950, dipl. pravnik, notar, Drešinja vas, Petrovče,
član: Marjan Natek, roj. 1957, Pondor 27a, Tabor,
namestnik člana: Janez Meglič, roj. 1932, Partizanska
3, Žalec,
član: Franc Breznikar, roj. 1953, Kapla 27a, Tabor,
namestnik člana: Erna Drofenik, roj. 1943, Polzela 195,
član: Kristjan Markovič, roj. 1955, Soseska, Prebold,
namestnik člana: Valter Hojnik, roj. 1936, Gotovlje
193b, Žalec.
II
Občinski svet imenuje Občinsko volilno komisijo v
naslednji sestavi:
predsednik: Rajko Vrečer, roj. 1962, dipl. pravnik, Migojnice 55,
nam. predsednika: Janko Gedlička, roj. 1947, dipl.
prav., Polzela,
član: Vlado Krušič, roj. 1945, Prekopa 4,
namestnik člana: Franc Verdel, roj. 1952, Latkova vas
32,
član: Andrej Podpečan, roj. 1955, Galicija 51,
namestnik člana: Ivan Centrih, roj. 1927, Žalec, Kvedrova 2,
član: Marijan Turičnik, roj. 1938, Petrovče 241,
namestnik člana: Andrej Korošec, roj. 1948, Glinje 2a.

1. člen
V tarifi komunalnih taks odloka o komunalnih taksah
se spremeni:
– v tar. št. 1 se znesek 7.000 SIT nadomesti z zneskom
8.300 SIT,
– v tar. št. 2 se zneska 14 in 20 SIT nadomestita z
zneskom 16 in 23 SIT,
– v tar. št. 3 se zneski 7.000, 23.000 in 11.500 SIT
nadomestijo z zneski 8.300, 27.500 in 13.700 SIT,
– v tar. št. 5 se zneska 10.400 in 21.000 SIT nadomestita z zneskom 12.400 in 25.000 SIT,
– v tar. št. 6 se zneska 21.000 SIT in 10.400 SIT nadomestita z zneskom 25.000 in 12.400 SIT,
– v tar. št. 7 se znesek 10.400 SIT nadomesti z zneskom 12.400 SIT,
– v tar. št. 8 se zneska 103 in 34 SIT nadomestita z
zneskom 123 in 40 SIT,
– v tar. št. 9 se zneska 2.100 in 700 SIT nadomestita z
zneskom 2.500 in 800 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za odmero taks za leto 1995.
Št. 417-003/95
Žalec, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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KRŠKO
272.
Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89, 26/90, 18/93) in na podlagi 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 in 14/95) ter 19. in 113. člena začasnega
poslovnika občinskega sveta je Občinski svet občine Krško
na 12. seji dne 14. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Krško
I. Faza
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se lokacijski načrt za plinifikacijo mesta Krško – I. faza, ki ga je izdelal SAVAPROJEKT KRŠKO pod
številko LN 104/93.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi iz lokacijskega načrta, ki se nanašajo na traso in
zmogljivost plinovoda, tangiranje obstoječih naprav ter na
lego in velikost objektov za potrebe plinovoda.
Lokacijski načrt vsebuje:
1. odlok;
2. tekstualni del;
3. soglasje pristojnih organov in organizacij;
4. grafične priloge:
U1 – izsek iz grafičnih prilog spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Krško za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana občine Krško za obdobje
1986–1990;
M 1:5000
U 2 – topografsko katastrski načrt
M 1:1000
U 3 – topografski načrt
M 1:1000
U 4 – katastrski načrt
M 1:2880
U 5 – pregledna situacija
M 1:5000
U 6 – situacija trase plinovoda s križanji
komunalnih in energetskih vodov
M 1:1000
U 7 – situacija regulacijske postaje
Leskovec
M 1:200
U 8 – situacija regulacijske postaje
Spodnji Grič
M 1:200
U 9 – karakteristični prerez B-B v
Leskovcu Ul. 11. novembra
M 1:50
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Trasa plinovoda poteka od obstoječe merilno regulacijske postaje MRP v industrijski coni Žadovinek do naselij
Grič, Spodnji Grič, Narpel, Leskovec, Veniše in Žadovinek.
Reducirna postaja Leskovec je locirana ob IC Žadovinek tik ob obstoječi MRP na magistralnem plinovodu.
Reducirna postaja Spodnji Grič je locirana ob območju
zazidalnega načrta ZN Žlapovec, kjer je kompleks podjetja
Kostak Krško.
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4. člen
Potek trase plinovoda po parcelnih številkah s šestmetrskim pasom zemljišča (3 m od osi plinovoda na vsako
stran):
k.o. Krško
– stavbne parcele
∗267/3, ∗285/3, ∗289, ∗341, ∗414, ∗452, ∗459, ∗469,
∗472, ∗476, ∗481, ∗484, ∗486, ∗488, ∗500, ∗504, ∗505,
∗516, ∗517, ∗518, ∗519, ∗520, ∗522, ∗524, ∗536, ∗547,
∗549, ∗555, ∗663, ∗662, ∗692, ∗693, ∗694, ∗696, ∗697,
∗698, ∗699, ∗700, ∗849, ∗858, ∗860, ∗863, ∗876, ∗877,
∗880, ∗892, ∗893, *482
– zemljiške parcele
2376/13, 2376/19, 2376/20, 2376/22, 2376/23, 2376/24,
2376/25, 2376/26, 2376/27, 2376/28, 2376/29, 2376/33,
2376/34, 2376/35 2376/36, 2376/37, 2376/39, 2376/40,
2376/41, 2376/42, 2376/46, 2377/6, 2377/9, 2513, 2516/1,
2516/2, 2516/3, 2516/5, 2516/7, 2516/8, 2518/1, 2518/5,
2518/8, 2518/10, 2518/12, 2518/13, 2518/14, 2518/20,
2518/21, 2518/22, 2518/23, 2524/2, 2524/17, 2524/19,
2524/21, 2524/23, 2606/1, 2606/2, 2606/4, 2952/3, 2952/4,
2952/8, 2955/1, 2955/2, 2955/3, 2955/12, 2955/13, 2958/1,
2958/4, 2958/5, 2958/6, 2958/10, 2958/11, 2958/12,
2958/14, 2958/15, 2958/17, 2958/18, 2958/20, 2958/21,
2958/23, 2958/24, 2958/26,.2962/3, 2962/10, 2969/1,
2977/3, 2980/1, 2980/4, 2980/5, 2982/2, 2983/1, 2983/2,
2984/2, 2984/3, 2985, 2990/6, 2990/8, 2990/9, 2990/10,
2990/12, 2990/13, 2990/14, 2990/16, 2990/19,.2992/4,
2992/5, 2992/6, 2992/7, 2992/9, 2992/10, 2992/12, 2992/14,
2996, 3001/8, 3012/1, 3014/1, 3016/1, 3017/1, 3030/1,
3030/4, 3030/6, 3031, 3032/1, 3032/7, 3032/8, 3033/1,
3033/2, 3033/3, 3033/4, 3033/7, 3033/14, 3033/17, 3034/4,
3034/5, 3034/6, 3034/7, 3034/8, 3034/9, 3034/10, 3034/12,
3034/13, 3034/14, 3034/15, 3034/16, 3034/19, 3034/20,
3034/22, 3034/25, 3034/27,3034/28, 3034/29, 3034/30,
3034/31, 3039/1, 3039/2, 3043/1, 3047/1, 3047/2, 3049/5,
3049/6, 3049/7, 3049/8, 3051/6, 3092, 3448,
k.o. Leskovec
– stavbne parcele
∗18/1, ∗17/2, ∗29, ∗31, ∗32/3, ∗33, ∗34, ∗35, ∗41/1,
∗41/2, ∗43, ∗44, ∗55, ∗56, ∗59, ∗60/1, ∗60/2, ∗60/4, ∗60/5,
∗62, ∗63/1, ∗68/1, ∗68/2, ∗69, ∗91/2, ∗104/6, ∗106, ∗109,
∗114, ∗124, ∗123, ∗131, ∗134, ∗136, ∗140, ∗140/4, ∗159,
∗160, ∗176, ∗186, ∗188/2, ∗189, ∗191, ∗200, ∗202, ∗204,
∗210, ∗220, ∗122, ∗226, ∗230, ∗234, ∗235, ∗253, ∗256,
∗264, ∗270, ∗276, ∗283, ∗285, ∗292, ∗293, ∗294, ∗325,
∗337, ∗338, ∗339, ∗369, ∗375, ∗382, ∗383, ∗394, ∗402,
∗407, ∗408, ∗414, ∗422, ∗438, ∗316, ∗388, ∗173,
– zemljiške parcele
17/1, 17/2, 45/1, 48, 53, 57, 75, 80, 88, 92, 117, 124/3,
154, 184, 230/1, 231, 233/2, 238/1, 238/2, 241, 242, 250/1,
250/2, 251, 252/2, 253, 255/1, 255/2, 255/6, 255/7, 255/8,
255/9, 255/10, 255/14, 255/15, 255/16, 255/17, 255/18,
256/1, 256/2, 257/1, 257/3, 257/5, 258/1, 258/3, 258/5, 258/7,
258/10, 258/11, 258/15, 258/17, 258/19, 258/22, 258/29,
258/30, 258/31, 258/34, 258/36, 258/37, 258/38, 258/39,
258/40, 258/43, 258/44, 258/45, 258/47, 258/48, 258/58,
258/59, 258/64, 258/67, 258/70, 258/71, 258/73, 262, 265,
266/2, 268/1, 270/2, 271, 272, 274, 275, 276, 278, 279, 282,
310, 311, 337, 339, 340, 370, 433, 455/2, 530/128, 530/129,
530/132, 530/133, 530/134, 530/137, 530/140, 530/142,
530/180, 530/181, 530/184, 531/10, 531/15, 531/19, 531/20,
531/21, 531/22, 531/23, 531/24, 531/26, 531/27, 531/28,
531/30, 531/31, 531/32, 531/33, 531/34, 531/35, 531/36,
531/43, 531/44, 531/45, 531/46, 531/51, 531/52, 531/53,
531/55, 531/56, 531/57, 531/58, 531/65, 539/2 ,539/3, 541/1,
541/2, 544, 583/2, 591/1, 591/2, 609, 613, 615/1, 615/6,
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615/7, 615/9, 622, 623, 630/3, 631/3, 631/4, 631/5, 631/8,
631/9, 631/11, 631/13, 631/16, 631/18, 641/1, 641/3, 641/4,
641/5, 641/6, 577/2, 677/3, 691, 693, 695/2, 695/4, 695/6,
695/7, 699, 720, 724, 725, 747/1, 754/1, 754/2, 757/1, 757/2,
762, 764/1, 771/1, 771/2, 772, 773/2, 776/1, 778, 778/1,
778/2, 778/6, 779/2, 779/6, 782/4, 787/1, 787/2, 788, 789/1,
789/4, 789/5, 789/7, 790/4, 791/1, 791/3, 791/4, 791/5, 791/7,
792/2, 792/4, 793/1, 795/3, 795/6, 796/1, 797/2, 801/2, 801/5,
801/6, 801/7, 801/9, 801/10, 817/2, 822, 826/1, 826/2, 826/3,
826/5, 826/6, 827/1, 828, 829, 831/1, 832/2, 833, 835, 837,
839/2, 840, 841/2, 841/3, 844/1, 844/8, 845/1, 845/6, 845/8,
846, 849/1, 857/1, 857/3, 878/1, 883/1, 884/2, 891, 933/1,
960/3, 968/6, 968/7, 968/8, 968/9, 968/10, 968/12, 968/20,
968/22, 968/23, 968/25, 968/29, 968/30, 968/32, 968/36,
968/37, 968/39, 968/40, 968/41, 968/43, 968/44, 968/50,
968/51, 968/53, 968/54, 968/59, 968/61, 968/62, 972/9,
972/113, 972/114, 972/117, 972/118, 972/119, 972/120,
972/121, 972/16, 972/19, 972/21, 972/22, 972/25, 972/28,
972/33, 972/38, 972/39, 972/40, 972/42, 972/45, 972/49,
972/59, 972/62, 972/63, 972/68, 972/72, 972/74, 972/81,
972/83, 972/84, 977/1, 977/2, 977/11, 977/14, 977/15,
977/16, 977/17, 977/18, 977/19, 977/21, 977/23, 977/24,
977/25, 977/28, 977/29, 977/30, 977/50, 977/51, 977/55,
977/58, 977/61, 977/66, 977/68, 977/73, 977/74, 979, 979/1,
979/3, 979/4, 979/5, 979/7, 979/8, 979/9, 979/118, 979/119,
979/26, 979/26, 979/27, 979/28, 979/29, 979/31, 980/25,
984/8, 984/9, 984/10, 986/1, 988/1, 988/3, 990/2, 992/2,
992/3, 993, 994/5, 997/1, 1000/5, 1000/11, 1001/1, 1004/2,
1011/1, 1011/3, 1011/12, 1011/19, 1011/24, 1032, 1033/1,
1033/3, 1039/1, 1039/4, 1039/5, 1039/6, 1044/2, 1044/5,
1045/1, 1045/4, 1045/5, 1045/5, 1045/8, 1067/1, 1067/3,
1067/4, 1067/5, 1067/6, 1067/15, 1067/27, 1067/32,
1067/38, 1067/43, 1067/51, 1067/90, 1067/94, 1067/97,
1073/4, 1073/6, 1073/7, 1075/1, 1075/2, 1075/9, 1076/3,
1076/5, 1076/7, 1076/10, 1076/12, 1076/13, 1076/14,
1076/15, 1076/22, 1079/19, 1088/3, 1240/1, 1240/9, 1242/1,
1243/1, 1243/2, 1243/3, 1243/5, 1244/8, 1244/12, 1245/2,
1245/3, 1245/4, 1245/5, 1245/8, 1246/10, 1247, 1248, 1340,
1349/1, 1353, 1368, 1372, 1375/1, 1375/2, 1014/5, 1011/9,
857/3, 796/3, 795/8, 795/10, 285/1, 285/3, 285/2, 270/3.
5. člen
Območje reducirnih postaj (RP):
– RP Leskovec, k.o. Leskovec, parcelni številki:1073/6,
1073/7
– RP Spodnji Grič, k.o. Krško parcelne številke: 3031,
3030/1, 1244/8.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE OBJEKTOV V PROSTORU
6. člen
Predviden mestni plinovod vključuje naslednje objekte:
1. Sekundarni plinovod DN 200 in DN 100 z obratovalnim tlakom 3 bar
2. Terciarni plinovod od PE 225 do PE 32 z obratovalnim tlakom 0.1 bar
3. Reducirne postaje:
– Leskovec
– Spodnji Grič.
Sekundarni plinovod
7. člen
Plinovod bo zgrajen iz brezšivnih jeklenih cevi za srednjetlačni plinovod 3 bar.
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Premeri cevi in dolžine odsekov so:
– od MRP Krško in RP Leskovec do odcepa za Videm
– DN 200, 1320m
– od odcepa za Videm do RP Spodnji Grič – DN 100,
260m.
Terciarni plinovod
8. člen
Cevovod bo izdelan iz PE cevi, serije S5, ki dovoljuje
delovni tlak plina do 4 bar.
Premeri cevi in dolžine glavnih odsekov so:
Leskovec
– od RP Leskovec do odcepa pri
nakupovalnem centru
PE 225, l = 700m
– plinovodna krožna zanka
Leskovca od IC Žadovinek do nakupoval.
centra
PE 200, l = 2400m
– krožna zanka Leskovec in odcep
za Gmajno
PE 160, l = 1190m
– odcepi Gmajna
PE 110, l = 650m
– odcepi v Leskovcu
PE 110, l = 240m
– zanka Gmajna
PE 90, l = 600m
– odcepi Leskovec
PE 90, l = 460m
– ostali odcepi na območju
Leskovca in Gmajne
PE 63, l = 3230m
Veniše
– odcep
– odcep

PE 110 l = 760m
PE 90 l = 440m

Grič
– odcep iz RP Spodnji Grič do
blokov Sp. Grič
– odcep od krožne zanke Leskovec
pri Leskovškem potoku do blokov
Sp. Grič
– odcep pri nakupovalnem centru
– odcep v smeri Griča
– odcep v smeri leskovškega gradu
– zanka Spodnji Grič
– zanka Spodnji Grič
– odcepi Grič
– odcepi Kostak Žlapovec
– odcepi na Griču

PE 225, l = 80m
PE 200, l = 710m
PE 200, l = 210m
PE 160, l = 480m
PE 110, l = 940m
PE 110, l = 410m
PE 90, l = 440m
PE 90, l = 400m
PE 90, l = 170m
PE 63, l = 960m

Narpel
– odcepi za Narpel
– odcepi
– odcepi
– odcepi

PE 160, l = 1210m
PE 110, l = 460m
PE 90, l = 340m
PE 63, l = 880m

Žadovinek
– odcepi Žadovinek
– odcepi
– odcepi

PE 110, l = 640m
PE 90, l = 640m
PE 63, l = 140m

Reducirne postaje (RP)
RP Leskovec
9. člen
Predvidena je za reduciranje tlaka iz 3 bar/100mbar.
Območje postaje se ogradi z žično ograjo min. višine
2.0 m na min. oddaljenost 3m od objekta.
– horizontalni gabarit: 2.40 x 1.60 m (±5%)
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– vertikalni gabarit: pritličje 2.60
– streha: ravna
– fasada: grobi omet rumene barve
– dovoz: po obstoječi makadamski poljski poti do območja se uredi peš dostop dolžine 15m in širine 1m.
RP Spodnji Grič
10. člen
Predvidena je za reduciranje tlaka iz 3 bar/100mbar.
Območje postaje se ogradi z žično ograjo višine 2m na
minimalno oddaljenost od objekta 3m.
Velikost ograjenega kompleksa 9.00 x 8.20m
– horizontalni gabarit: 2.40 x 1.60 m (±5%)
– vertikalni gabarit: pritličje (2.60m)
– streha: ravna
– fasada: grobi omet rumene barve
– dovoz : z lokalne ceste L 2241, uredi se dovozno pot
dolžine 6 m in širine 3m.
11. člen
V tri metre širokem pasu trase plinovoda je prepovedano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1m globoko, oziroma pri katerih je potrebno obdelovati zemljišče
globlje kot 0.5m.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE PROSTORA
Križanja cest
Magistralna cesta
12. člen
Magistralno cesto MC 10/3 bo plinovod prečkal pri:
– stadionu Matije Gubca – dolžina zaščitne cevi 23 m
– nakupovalnem centru – dolžina zaščitne cevi 20 m
– obrtni coni Ul. MDB (Šolaja) - dolžina zaščitne cevi
12 m
– industr. coni Žadovinek (SOP) – dolžina zaščitne
cevi 15 m
Prečkanja magistralne ceste se izvedejo s prebojem.
Lokalne ceste
13. člen
Križanja z lokalnimi cestami se izvedejo :

Prekop lokalnih cest je dovoljen v primerih, kjer prevrtanje ni tehnično izvedljivo.
Pri prekopu moderniziranih cest se izkopani material
nadomesti s pustim betonom, zadnja plast se obnovi v asfaltni izvedbi.
Pri vzdolžnem poteku plinovoda v cestišču se plinovod
polaga v zaščitni cevi.
Komunalne ceste
14. člen
Križanja komunalnih cest se izvajajo s prekopi.
Na mestih prekopa se asfalt strojno reže, izkopani material se nadomesti s ustim betonom, vrhanja plast se ponovno asfaltira.
Makadamske ceste se prekopljejo, vozišče pa se po
končanih delih vzpostavi v prvotno stanje.
Prekopi se praviloma izvajajo fazno do polovice vozišča. Druga polovica se prekoplje, ko je prva usposobljena za
promet.
V primeru, ko je cestišče potrebno prekopati po celotni
širini, je investitor dolžan pridobiti dovoljenje za zaporo
prometa in zagotoviti ter označiti ustrezen obvoz.
Križanja z energetskimi vodi
15. člen
Horizontalni odmik plinovodne cevi od visokonapetostnih kablov je min. 0.50m, oziroma po diagonali 0.7m.
Odmik od nizkonapetostnih kablov je po diagonali
0.4 m.
Pred izkopom se podzemni elektroenergetski vodi zakoličijo, ročno odkopljejo in pred položitvijo plina ustrezno
zaščitijo s PVC polcevmi.
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Križanja s telefonskim in KDS omrežjem
16. člen
Križanja plinovoda s podzemnimi telefonskimi in KDS
kabli se izvede tako, da poteka plinovod pod omenjenimi
kabli na razmaku 1 m.
Kjer tega ni možno izvesti, so dopustni manjši razmaki
in sicer minimalno 0.5 m oziroma 0.6 m po diagonali, potrebna pa je ustrezna zaščita.
Na mestih križanj PTT in KDS kablov se te predhodno
zakoliči, ročno odkoplje v dolžini do 3m in pred položitvijo
plinovoda ustrezno zaščiti s PVC polcevmi.
Vsa dela v bližini kablov se izvajajo izključno ročno.
Križanja vodovoda
17. člen
Križanja plinovoda in vodovoda morajo biti praviloma
izvedena pod pravim kotom.
Kjer tega pravila ni možno upoštevati, je kot križanj
lahko drugačen, vendar ne manjši od 45 stopinj in ne večji
od 135 stopinj.
Plinovod se praviloma položi 0.5m pod vodovodom v
ustrezni zaščiti.
Minimalni horizontalni odmik plinovoda od vodovoda
pri vzporednem poteku znaša 1m.
Vsa dela v bližini vodovoda se izvajajo ročno.
Križanja kanalizacije
18. člen
Mesto križanja kanalizacije s plinovodom se zakoliči,
odkop jarka okoli kanalizacije se izvaja ročno in pod nadzorom upravljalca v dolžino do 3m.
Minimalni horizontalni odmik plinovoda od kanalizacije znaša 2.5m.
Minimalni vertikalni odmik od kanalizacije znaša 0.5m
ob potrebni zaščiti.
Križanja se izvajajo tako da poteka plinovod nad kanalizacijo.
Križanja plinovoda
19. člen
Predviden plinovod prečka naslednje obstoječe plinovode:
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Pri prečkanju obstoječega plinovoda je potrebno izvesti najmanj 0.5m vertikalnega odmika, pri vzporednem poteku pa 2m odmika.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V
PROSTOR
Križanja vodotokov
20. člen
Plinovod se na mestu, kjer prečka regulirano strugo
Leskovškega potoka, položi najmanj 0.8m pod dnom potoka, oziroma se na drugem mestu, kjer je potok kanaliziran v
cevi, položi nad potokom in sicer 0.6 m pod terenom.
Na mestu kjer prečka nereguliran potok se položi najmanj 1m pod obstoječim dnom.
Zaščita mora biti s polaganjem v cevi, katere morajo
segati na obeh straneh čez brežine na okoliški teren.
Dno potoka in brežine je po končanih delih potrebno
utrditi ter brežine zasaditi s primerno vegetacijo.
Naravna in kulturna dediščina
21. člen
Na območju arheološke dediščine A28 – Žadovinek in
A27 – Leskovec pri Krškem je pri posegu v zemeljske plasti
– izkopu trase plinovoda potreben nadzor s strani LRZNVKD.
Gradnja drugih objektov v koridorju plinovoda
22. člen
Na traso plinovoda ni dovoljeno postavljanje objektov.
Za gradnjo objektov in naprav v 6 m pasu (3 m od osi
plinovoda) trase plinovoda je potrebno pridobiti soglasje
upravljalca plinovoda.
Podtalnica
23. člen
Podtalnico in tla se varuje pred onesnaženjem s preprečitvijo razlivov naftnih derivatov v času gradnje plinovoda.
V primeru razlitja se kontaminirano zemljino takoj odstrani in odvaža na sanitarno deponijo, ker se izvrši dekontaminacijo.
Hrup
24. člen
V nočnem času niso dovoljena dela na trasi plinovoda.
Ureditev gradbišča
25. člen
Pri izkopu z mehanizacijo je gradbiščni pas zemljišče
3m na vsako stran osi plinovoda.
V gradbiščnem pasu se izvaja izkop, deponira prst,
matični substrat in material potreben pri gradnji.
V času gradnje se mora zagotoviti dostop do vseh
objektov in zemljišč.
Izkopane jarke se mora označiti in zavarovati zaradi
varnosti prometa, kar posebno velja za nočni čas.
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26. člen
V času gradnje se odpadki zbirajo in odvažajo na deponijo komunalnih ali posebnih odpadkov.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
27. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka morajo
investitorji posegov v prostor in izvajalci LN:
– pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljalce
energetskih, komunalnih naprav in cest ter skupno z njimi
zakoličiti tangirane podzemne vode
– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in
pod nadzorom upravljalcev
– izvesti vse potrebne zaščite obstoječih tangiranih naprav
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
negativne posledice in poravnati vse odškodnine v prostoru,
ki bi nastale zaradi graditve ali obratovanja plinovoda
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja
do prometnega zastoja, zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in kmetijskih zemljišč
– pri vzdolžnih prekopih cest, kjer se posega več kot
25% na modernizirano cestišče, je investitor dolžan preplastiti celotno širino vozišča v debelini obstoječega asfalta
– pri prekopih cest po celotni širini vozišča je potrebno
pridobiti soglasje upravljalca ceste
– po končani gradnji vzpostaviti teren in zemljišče v
prvotno stanje.
VII. TOLERANCE
28. člen
Odstopanja od trase so dopustna za širino delovnega
pasu v okviru parcelnih številk zajetih s tem lokacijskim
načrtom.
Dopustna so tudi večja odstopanja, za katera je potrebno narediti lokacijsko preverbo trase in pridobiti soglasje
lastnikov zemljišč.
VIII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Lokacijski načrt Plinifikacija mesta Krško I. faza, št.
104/94 je stalno na vpogled občanom, organizacijam in
skupnostim pri upravnem organu prostojnim za urejanje
prostora občine Krško.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo
pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 5-352-11/94
Krško, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Branimir Vodopivc l. r.
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VLADA
273.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v
mestnem potniškem prometu
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem
prometu.
Ta uredba določa tudi način in postopek za pridobitev
soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem
prometu.
2. člen
Soglasje iz prejšnjega člena daje Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza
potnikov v mestnem potniškem prometu, vložijo zahtevek za
soglasje k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem
prometu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto,
na območju katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen z mnenjem in opravljeno analizo cen ter
mnenjem župana občine, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež pravne osebe s navedbo dejavnosti, za
katero je pravna oseba registrirana in matično številko iz
poslovnega registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot
javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije, če je zavezanec koncesionar,
– cene po vrstah vozovnic, ki se uporabljajo na dan
vložitve zahtevka in povečanje teh cen v letu 1994 in 1995,
– predlagano povečanje cen po vrstah vozovnic,
– cene po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek
z datumom predvidene uveljavitve,
– povprečno doseženo ceno prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu in njeno strukturo,
– povprečno ceno prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, za katero se vlaga zahtevek in njeno strukturo,
– fizični obseg prepeljanih potnikov in prevoženih kilometrov po mesecih v letu 1993, 1994 in 1995,
– stanje in število vozil v voznem parku ter predvidene
investicije za nakup novih vozil v letu 1996,
– število prog in njihova skupna dolžina v letu 1993,
1994, 1995 in v letu 1996 za obdobje do vložitve zahtevka,
– povprečno število zaposlenih, ki bremenijo stroškovnega nosilca mestni potniški promet in povprečno bruto
plačo na delavca za mesece december 1993, december 1994,
december 1995 in za mesec pred vložitvijo zahtevka,
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– podatke o najnižji in najvišji izplačani bruto plači v
podjetju po mesecih v letu 1995,
– strukturo povprečnega mesečnega prihodka in odhodkov stroškovnega nosilca mestni potniški promet v letu
1993, v letu 1994 in v letu 1995.
5. člen
Pravne in fizične osebe, ki na območju občine prvič
opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, vložijo zahtevek, ki mora vsebovati podatke
navedene v 1., 2., 3., 6. in 8. alinei 4. člena in dodatno:
– predvideni fizični obseg prepeljanih potnikov in prevoženih kilometrov po mesecih za obdobje enega leta,
– predvideno število avtobusov in število prog ter njihova skupna dolžina,
– predvideno število zaposlenih za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu,
– predvideni viri financiranja dejavnosti.
6. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o
tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku,
ki ga določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se
šteje, da zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za
rešitev zahtevka zavezanca.
7. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. februarja 1996.
Št. 380-05/93-8/22-8
Ljubljana, dne 25. januarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

’0203
0203 11
0203 12
0203 22
0203 19
0203 29
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274.
Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka
3. člena in 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS,
št. 74/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada
Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi
sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in
sporazuma o pristopu Republike Slovenije k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA)
1. člen
V prilogi 1 k uredbi o začasni uporabi sporazuma med
Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA) (Uradni list RS, št. 76/95) se pri tarifnih
oznakah 3004 20 900, 3004 31 900, 3004 32 900, 3004 39
900, 3004 40 900 in 3004 50 900 carinska stopnja ’12.0'
nadomesti s carinsko stopnjo ’pr’.
2. člen
V prilogi 3 k tej uredbi se za besedilom:
’0304 20 960
– – drugi
prosto
– Drugo:’
doda besedilo, ki se glasi:
’0304 90 050
– – surimi

prosto’.

3. člen
V prilogi 6 k tej uredbi se pri poimenovanju blaga ’z
maso nad 300 kg: telice (samice goveda, ki še niso telile):’
pred besedo ’za zakol’ doda tarifna oznaka ’0102 905 10’ in
pred besedo ’druge’ tarifna oznaka ’0102 90 590’.
Črta se celotno besedilo pod tarifno oznako 0203,
vključno s carinskimi stopnjami in carinskimi kvotami, in se
nadomesti z besedilom, ki se glasi:

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– sveže ali ohlajeno:
– – trupi in polovice
– sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
– sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:
– – drugo
– – drugo

7,5

1.800
500

7,5
7,5
600
7,5
7,5

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-01/94-8/10-8
Ljubljana, dne
25. januarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

’.
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Popravek

Popravek

V odloku o krajevni turistični taksi v Občini Bled,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1-32/96 z dne 12. I.
1996 se prvi in drugi odstavek 4. člena pravilno glasita:
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje gostov na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne
in fizične osebe) so dolžne predložiti mesečno poročilo o
obračunani krajevni turistični taksi tudi upravi Občine Bled,
in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec, na obrazcu, ki je
sestavni del tega odloka.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, mesec
in leto, na katerega se poročilo nanaša, število domačih in
tujih prenočitev, število domačih in tujih gostov, število
prenočitev po 1. in 2. točki 5. člena zakona o turistični taksi
in znesek obračunane krajevne turistične takse.
Objavi se tudi obrazec “Poročilo o prenočitvah”, ki je
sestavni del odloka.

V odloku o taksah za priključitev na javno vodovodno
in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 47-2233/95 z dne 11. VIII. 1995 se 3.
člen pravilno glasi:
“Zavezanci – gospodinjstva v krajevni skupnosti, ki so
investitor primarnega vodovodnega omrežja in združujejo
dodatna sredstva po gospodinjstvih ter upokojenci in invalidi s podpovprečnimi pokojninami in invalidninami, plačajo
le 50% takse iz 1. člena točke 1.1. tega odloka, kar dokažejo
z ustreznim potrdilom.”

Župan
Občine Bled
Vinko Golc, dipl. inž. l. r.
Rok oddaje: 10. v mesecu za pretekli mesec
Na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 64260 Bled
POROČILO O PRENOČITVAH
za _______________________

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
Popravek
V odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 73-3401/95 z dne 23. XII. 1995, se 23. člen pravilno
glasi:
Ta odlok je istočasno tudi akt o ustanovitvi Javnega
komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

(mesec in leto)

________________________________________________
(prijavitelj)

NASLOV: _______________________________________
ŠTEVILO SOB:______ ŠTEVILO APARTMAJEV: ______
ŠTEVILO LEŽIŠČ: __________
ŠTEVILO PRENOČITEV: ___________
– od tega tujih: ______________

Popravek
V odloku o sestavi in številu članov organov krajevnih
skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58-2750/95 z dne 13.
X. 1995, se v 3. členu v zadnjem odstavku besedilo “...Ivanjševci 5 članov... nadomesti z besedilom: “...Ivanjševci 3
člane...”.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

Število prenočitev po 1. točki 5. člena
zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91): ________
Popravek
Število prenočitev po 2. točki 5. člena
zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91): _______
ŠTEVILO GOSTOV: __________
– od tega tujih: ____________
OBRAČUNANA KRAJEVNA TURISTIČNA TAKSA, KI
BO NAKAZANA DO 20. V MESECU ZA PRETEKLI
MESEC: (v SIT)
________________________________________________
OPOMBE: _______________________________________
________________________________________________
_______________________
(ime in priimek
kontaktne osebe)

_____________________________
(podpis odgovorne osebe)

tel. _______________________________

V odloku o taksah za priključitev na javno vodovodno
in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 72-3359/95 z dne 15. XII. 1995, se 6.
člen pravilno glasi:
Na pismeno prošnjo z obrazložitvijo se poda pisni predlog svetu občine za oprostitev plačila taks za priključitev na
javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič.
Sekretar
Občinskega sveta
občine Semič
Marjanca Lamut l. r.
Popravek
V poslovniku Občinskega sveta občine Destrnik-Trnovska vas, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66-3039/
95 z dne 17. XI. 1995 se podpisnik pravilno glasi:
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Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.
Župan
Občine Destrnik-Trnovska vas
Franc Pukšič, dipl. inž. el. l. r.

Popravek

25. 10. 1995 in Občinski svet občine Komen na seji dne
21. 9. 1995 sprejel”...
Podpisniki pa so pravilno:
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

V odloku o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Litija, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 67-3085/95 z dne 23. XI. 1995, se tretja alinea
2. člena pravilno glasi:
– in trije člani iz strani predstavnikov uporabnikov, ki
jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
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Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Vitomir Počkaj l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
Občine komen
Ivo Žvokelj l. r.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
208. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije in delavcev služb Državnega zbora
Republike Slovenije

Stran
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Popravek
Pri objavi sklepa Občine Gorenja vas-Poljane, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3261/95 z dne 8. XII.
1995 se naslov glasi pravilno:
Sklep o uvedbi samoprispevka.
Namestnik predsednika
sveta Krajevne skupnosti Poljane
Franc Dolenec l. r.

Popravek
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Sevnica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 582763/95 z dne 13. X. 1995 se v drugem odstavku 1. člena za
imenom naselja “Radna” doda ime naselja “Log”.
Strokovna sodelavka
Občinskega sveta
občine Sevnica
Marjeta Gunstek l. r.

VLADA
273. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov
potnikov v mestnem potniškem prometu
274. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo
in državami EFTE in sporazuma o pristopu
Republike Slovenije k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
MINISTRSTVA
209. Pravilnik o omrežju GSM

210.
211.
212.
213.
214.
215.

Popravek
V odloku o spremembi odloka o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine
Sežana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68-3115/95 z
dne 24. XI. 1995 se preambula odloka pravilno glasi:
“Na podlagi 1. točke IV. poglavja 3. člena zakona o
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list RS, št. 1/81),
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in
35/95), 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list
RS, št. 33/95), 9. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 38/95) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 10/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
7. 11. 1995, Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji
dne 19. 10. 1995, Občinski svet občine Divača na seji dne

216.

217.
218.
219.
220.
221.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
Sklep o uskladitvi pokojinin
Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
Sklep o najvišji pokojninski osnovi
Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
OBČINE
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 1995
Redne volitve v organe Krajevnih skupnosti
Občine Brezovica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto
1995
Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(Cerkno)
Sklep o podaljšanju sklepa o financiranju
političnih strank (Dobrepolje)

330

331

273

275
276
276
276
276
277
277

278
278
278
278
279
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222. Sklep o soglasju k statutu JVIZ Osnovne
šole Dobrepolje
223. Spremembe in dopolnitve statuta (Dobrepolje)
224. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1995
225. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995
226. Odlok o plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina
227. Odlok o odmeri odškodnine za uzurpirano
stavbno zemljišče (Hrpelje-Kozina)
228. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj
in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Mestni občini Kranj za leto
1996
229. Odredba o določitvi akontacijske vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 1996 (Krško)
272. Odlok o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Krško I. faza
230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Kuzma za leto 1995
231.Odlok o začasnem financiranju javne porabe
v Občini Laško v I. trimesečju leta 1996
232. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada
Občine Laško
233. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč
Občine Laško
234. Odlok o občinskem nadzoru v Občini Laško
235. Sklep o določitvi cene oskrbnih stroškov na
otroka in višini subvencije Občine Laško k
oskrbnini na otroka v Vrtcu Laško
236. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
237. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Laško)
238. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško
239. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak (Lenart)
240. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Benedikt (Lenart)
241.Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lenart (Lenart)
242. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lokavec (Lenart)
243. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol (Lenart)
244. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah
(Lenart)
245. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Trojica (Lenart)
246. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje celotne
Krajevne skupnosti Voličina, ki zajema na-
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selja Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak,
Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja Voličina (Lenart)
Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma (Lenart)
Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti
Občine Lendava
Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Metlika
Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo
koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom (Miren-Kostanjevica)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
(Murska Sobota)
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu,
ki je bil izveden 14. januarja 1996 za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci (Murska Sobota)
Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno
skupnost Straža (Novo mesto)
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 14. januarja 1996 (Novo mesto)
Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti
za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi (Odranci)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o PUP za območje izven ureditvenih naselij v
Občini Odranci, ki se ne urejajo s PIN
Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč
Občine Radeče
Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v Mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina
Odlok o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih
zemljišč Občine Sežana
Razpis rednih volitev v organe krajevnih
skupnosti na območju Občine Šentjur pri
Celju
Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj
v najem v Občini Škofja Loka
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Škofja Loka)
Pravilnik o dodeljevanju občinskih neprofitnih in profitnih stanovanj v najem (Škofja
Loka)
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Štore za leto 1995
Odlok o pokopališkem redu (Štore)
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1995
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselja Veržej,
Banovci in Bunčani (Veržej)
Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 1995
Razpis nadomestnih volitev za člane občinskega sveta v 4. volilni enoti Občine Vuzenica
Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske
volilne komisije v Občini Žalec
Sklep o določitvi višine komunalnih taks
(Žalec)
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Popravek odloka o krajevni turistični taksi v
Občini Bled
Popravek odloka o taksah za priključitev na
javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje
v Občini Črnomelj
Popravek odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Popravek odloka o sestavi in številu članov
organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice
Popravek odloka o taksah za priključitev na
javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje
v Občini Semič
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Popravek poslovnika Občinskega sveta občine Destrnik-Trnovska vas
Popravek odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Litija
Popravek sklepa Občine Gorenja vas-Poljane
Popravek odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
Popravek odloka o spremembi odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju Občine Sežana
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Pravkar izšlo!

CIVILNI POSTOPKI
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Lojzeta Udeta

ZAKON O IZVRŠILNEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Dragice Wedam-Luki}

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU
Ključne zakone, ki določajo pravila igre tako za sodnike kot za stranke na civilnih in
nepravdnih oddelkih sodišč, smo tokrat izdali v eni knjigi Zbirke predpisov. Avtorja
uvodnih pojasnil k zakonoma o pravdnem in izvršilnem postopku pa odgovarjata predvsem na vprašanje, katere določbe omenjenih zakonov, ki veljata že skoraj dvajset let,
sodijo v slovenski pravni red.
Po mnenju prof. dr. Udeta smiselna uporaba bivših zveznih predpisov, o kateri govori ustavni
zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, vključuje tudi prenos pristojnosti z nekdanjega zveznega sodišča SFRJ na Vrhovno sodišče
RS. Zaradi tega je pregled smiselne uporabe, ki ga ponuja dr. Ude, toliko širši.
Poleg tega pa uvodna pojasnila k zakonu o pravdnem postopku opozarjajo tudi na
zakone: o sodiščih, o delovnih in socialnih sodiščih in državnem tožilstvu ter na pooblastila družbenega pravobranilca, ki posegajo na potek obravnavanja posamezne civilne
zadeve.
Cena 2100 SIT

(10331)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p.
379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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NOVO!

KOMPLET MAP ZA SHRANJEVANJE
URADNEGA LISTA RS 1995
MAPE ZA SHRANJEVANJE URADNEGA LISTA RS bodo od letos dalje izhajale redno vsako leto in bodo prilagojene
številkam izvodov URADNEGA LISTA. Vsaka mapa posebej bo označena z zajetimi številkami URADNEGA LISTA.
PREDNOST KOMPLETA MAP:
– ENOSTAVNEJŠA UPORABA V PRIMERJAVI Z VEZAVO
– SPROTNO VLAGANJE ZA STALNE NAROČNIKE MAPE ZA URADNI LIST
– POSAMEZNI IZVOD LAHKO ENOSTAVNO VZAMEMO IZ MAPE ZA LAŽJE FOTOKOPIRANJE
– PRAKTIČNOST IN LEP VIDEZ MAPE
– EKONOMIČNOST: MAPA JE NEKAJKRAT CENEJŠA OD VEZAVE!
Komplet 7 map za shranjevanje URADNEGA LISTA letnika 1995:
redna cena = 6.990,00 SIT
prednaročniška cena = 5.390,00 SIT
Naročite lahko tudi mape za ločeno shranjevanje uredbenega dela (6), razglasnega dela (3) in mednarodnih pogodb (1).
Vse informacije v zvezi z naročilom dobite na tel: 061/483-689, 061/483-311, 061/483-668 ali naročite na naslov
PERITUS D.O.O., Vevška 52, P.P. 83, Ljubljana
PONUDBO Z NAROČILNICO BOSTE DOBILI TUDI PO POŠTI!

13.000 strani
uradnega lista letnika 1995 na enem CD-ROMU
Januarja 1996 bo izšel CD-ROM s celotno vsebino vseh številk uradnega lista letnika 1995. Značilnost te prve tovrstne
izdaje v Sloveniji je izredna prijaznost pri uporabi v okolju Windows (kot tudi DOS, Unix, Macintosh).
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo v točno takšni obliki, kot na papirju! Letno kazalo predpisov
(register) je v celoti povezano s posameznimi številkami, tako da je s klikom miške možno takoj dobiti tisto stran, kjer je
predpis objavljen. Znotraj ene številke je možno iskanje po polnem besedilu (razen delov, ki so v grafični obliki),
kopiranje besedil in tiskanje posameznih strani.
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem obsegu. Če je arhiviranje
nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej zadostoval manjši predal. CD-ROM je za
arhiviranje idealen tudi zaradi popolne trajnosti in nespremenljivosti laserskega zapisa na njem.
CENA: 48.000 SIT; do 31. januarja 1996 pa velja promocijska cena 38.000 SIT.
Cene za večuporabniško rabo CD ROM-a – licence
Št uporabnikov

2–5
6–10
11–25
26–50

Cena
po 31. 1. 1996

57.600
72.000
96.000
144.000

Naročila sprejema: Uradni list RS, Slovenska 9, 61000 Ljubljana, tel. 125 02 94, telefaks 125 14 18
Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1996 je 12.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu
vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št.
4-245/92 z dne 25. I. 1992)

