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DRŽAVNI ZBOR

842.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o prometnem davku (ZPD-B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o prometnem davku (ZPD-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 7. marca 1996.

Št. 001-22-27/96
Ljubljana, dne 15. marca 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

PROMETNEM DAVKU (ZPD-B)

1. člen

V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92,
9/92-popravek, 12/93 – odločba US in 71/93) se v prvem
odstavku 6. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:

“1) prodaja proizvodov pravni osebi ali zasebniku, re-
gistriranima za opravljanje trgovske dejavnosti oziroma pro-
meta z blagom, ki te proizvode kupujeta za nadaljnjo proda-
jo, razen prodaje naslednjih proizvodov:

– brezalkoholnih pijač in piva iz tarifne številke 1 tarife
davka od prometa proizvodov;

– mineralnih vod iz tarifne številke 2 tarife davka od
prometa proizvodov;

– sadnih sokov in sadnih napitkov iz tarifne številke 3
tarife davka od prometa proizvodov;

– tobačnih izdelkov iz tarifne številke 6 tarife davka od
prometa proizvodov in

– alkoholnih pijač in vinskega destilata iz tarifne števil-
ke 7 tarife davka od prometa proizvodov.”

5. točka se spremeni tako, da se glasi:

“5) uvoz proizvodov za prodajo, reprodukcijo ali pre-
delavo, razen uvoza:

– brezalkoholnih pijač in piva iz tarifne številke 1 tarife
davka od prometa proizvodov;

– mineralnih vod iz tarifne številke 2 tarife davka od
prometa proizvodov;

– sadnih sokov in sadnih napitkov iz tarifne številke 3
tarife davka od prometa proizvodov;

– tobačnih izdelkov iz tarifne številke 6 tarife davka od
prometa proizvodov in

– alkoholnih pijač in vinskega destilata iz tarifne števil-
ke 7 tarife davka od prometa proizvodov.”

 2. člen

V 7. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo v
oklepaju spremeni tako, da se glasi:

“(z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca, če pa je
kupec kmet, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka
6. člena, pa z nakazilom na žiro račun prodajalca);”.

3. člen

V 13. členu se v prvem odstavku na koncu doda stavek,
ki se glasi:

“Ne glede na prejšnji stavek je zavezanec za davek od
prometa proizvodov proizvajalec oziroma uvoznik proizvo-
dov, če je tako določeno s tem zakonom.”

4. člen

V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:

“Zavezanec za davek od prometa proizvodov je pri
prometu brezalkoholnih pijač in piva, mineralnih vod, sad-
nih sokov in sadnih napitkov ter alkoholnih pijač in vinskega
destilata proizvajalec oziroma uvoznik navedenih proizvo-
dov.”

Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do
osmi odstavek.

5. člen

V 26. členu se v drugem odstavku v 3. točki namesto
podpičja postavi vejica in doda naslednje besedilo:

“brezalkoholnih pijač in piva iz tarifne številke 1, mi-
neralnih vod iz tarifne številke 2, sadnih sokov in sadnih
napitkov iz tarifne številke 3 ter alkoholnih pijač in vinskega
destilata iz tarifne številke 7 tarife davka od prometa pro-
izvodov;”.

6. člen

V 41. členu se v prvem odstavku v drugem stavku
črtata besedi “in žganja”.

7. člen

V tarifni številki 1 tarife davka od prometa proizvodov,
se doda drugi odstavek, ki se glasi:

“Ne glede na prejšnji odstavek, se od piva in brezalko-
holnih pijač, razen naravnih sadnih sokov in sadnih napit-
kov, plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 26%.”

1. točka opombe se spremeni tako, da se glasi:

“1) Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi
osebni avtomobili z delovno prostornino bencinskega mo-
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torja do 1,8 litra in dieselskega motorja do 1,9 litra ter druga
motorna vozila in plovila, za katera je potrebna registracija.

Davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od uvoženih
rabljenih osebnih avtomobilov ter drugih uvoženih rabljenih
motornih vozil in plovil iz prejšnjega odstavka.

Osebni avtomobili so avtomobili za prevoz potnikov,
ki imajo skupaj s sedežem za voznika največ devet sedežev
in ki so izdelani po veljavnih standardih.”

8. člen

V tarifni številki 2 tarife davka od prometa proizvodov,
se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Ne glede na prejšnji odstavek, se od mineralnih vod
plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 13%.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

9. člen

V tarifni številki 3 tarife davka od prometa proizvodov
se 28. točka spremeni tako, da se glasi:

“28) od prometa enega novega osebnega avtomobila s 5
ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupijo osebe,
ki imajo v družini tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let;

Nakup po tej točki se uveljavi na podlagi potrdila o
skupnem gospodinjstvu pristojnega organa za notranje zade-
ve. Pravico do nakupa imajo osebe, ki vzdržujejo tri ali več
mladoletnih otrok. Da je vozilo kupljeno po tej točki kot
družinsko vozilo, se vpiše v prometno dovoljenje in register
gospodinjstev. Če lastnik avtomobil proda ali ga brezplačno
ali kako drugače odtuji in ga da v rabo komu drugemu pred
potekom triletnega roka od dneva nakupa, mora plačati razli-
ko med davkom od prometa novega osebnega avtomobila po
znižani stopnji in davkom po polni davčni stopnji, obresto-
vano po temeljni obrestni meri v skladu z zakonom o predpi-
sani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(Uradni list RS, št. 45/95). Ob izpolnjevanju osnovnih pogo-
jev se pravica na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu.”

Doda se drugi odstavek, ki se glasi:

 “Ne glede na prejšnji odstavek, se od naravnih sadnih
sokov in sadnih napitkov, plačuje davek od prometa pro-
izvodov po stopnji 6,5%.”

Doda se nova 1. točka opomb, ki se glasi:

“1) Med proizvode iz 3. točke prvega odstavka te tarif-
ne številke, ne spadajo rabljeni uvoženi osebni avtomobili,
druga rabljena uvožena motorna vozila in rabljena uvožena
plovila.”

Dosedanje točke 1) do 9) opomb postanejo točke 2) do
10).

10. člen

V tarifni številki 4 tarife davka od prometa proizvodov
se v 1. točki za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:

“Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi uvo-
ženi rabljeni osebni avtomobili z delovno prostornino ben-
cinskega motorja nad 1,8 litra in dieselskega motorja nad 1,9
litra.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

11. člen

V tarifni številki 7 tarife davka od prometa proizvodov
se stopnja “80%” nadomesti s stopnjo “104%”.

PREHODNE, KAZENSKE IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

Pravne osebe in zasebniki, ki imajo na zalogi proizvo-
de, za katere se s tem zakonom določa, da so zavezanci za
obračun in plačilo davka od prometa proizvodov proizvajal-
ci oziroma uvozniki, morajo na dan uveljavitve tega zakona
popisati vse proizvode na zalogi in oblikovati nove prodajne
cene tako, da obračunajo prometni davek po stopnjah iz tega
zakona od nabavne vrednosti zalog. Obračunani davek mo-
rajo vplačati na predpisan račun v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona.

Pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo gostinsko de-
javnost in imajo na zalogi pijače, za katere se s tem zakonom
določa, da so zavezanci za obračun in plačilo davka od
prometa proizvodov proizvajalci oziroma uvozniki, morajo
na dan uveljavitve tega zakona popisati vse pijače na zalogi,
izvzeti davek od prometa proizvodov, plačan pri nabavi, in
oblikovati nove nabavne cene z vračunanim prometnim dav-
kom po tem zakonu. Razliko v davku morajo vplačati na
predpisan račun v roku iz prejšnjega odstavka.

13. člen

Drugi odstavek 1. točke opombe k tarifni številki 1 in
drugi odstavek 1. točke opomb k tarifni številki 4 tarife
davka od prometa proizvodov se ne nanašata na uvožene
rabljene osebne avtomobile, druga rabljena uvožena motor-
na vozila in rabljena uvožena plovila, če davčni zavezanec
dokaže, da je bila od teh vozil oziroma plovil plačana uvozna
taksa v skladu z uredbo o plačilu posebne takse za uvoženo
blago v letu 1995 (Uradni list RS, št. 8/94, 3/95, 8/95, 19/95,
32/95, 37/95, 45/95, 52/95, 55/95 in 60/95).

14. člen

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba in zasebnik:

1. če ne popiše proizvodov na zalogi in ne obračuna
prometnega davka ter ga ne vplača na predpisani račun v 30
dneh po uveljavitvi tega zakona (prvi odstavek 12. člena);

2. če ne popiše pijač na zalogi in ne vplača razlike v
davku na predpisan račun v predpisanem roku (drugi odsta-
vek 12. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za pre-
kršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

15. člen

Organi uprave, ki izvajajo inšpekcijski nadzor, so dolž-
ni davčnemu organu tekoče poročati o svojih ugotovitvah, ki
zadevajo stanje v proizvodnji in prometu alkoholnih in brez-
alkoholnih pijač.

16. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 434-02/91-7/90
Ljubljana, dne 7. marca 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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843.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

zakona o veterinarstvu (ZVet-B)

Razglašam zakon o spremembah zakona o veterinars-
tvu (ZVet-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 12. marca 1996.

Št. 001-22-32/96
Ljubljana, dne 20. marca 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VETERINARSTVU

(ZVet-B)

1. člen

V zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in
21/95) se četrti odstavek 148. člena spremeni tako, da se
glasi:

“(4) Preostanek družbenega kapitala veterinarskega za-
voda se v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 22. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) lastnini na način prodaje
delnic veterinarskega zavoda za gotovino, pri čemer se pro-
dajna cena delnic določi na podlagi otvoritvene bilance vete-
rinarskega zavoda. Pri tem veterinarski zavod zagotovi pred-
nostno pravico nakupa teh delnic zaposlenim, bivšim
zaposlenim in upokojenim delavcem veterinarskega zavo-
da.”

2. člen

Drugi odstavek 149. člena se spremeni tako, da se glasi:
(2) Z vpisom lastninskega preoblikovanja veterinarske-

ga dela veterinarsko-kmetijskega zavoda v sodni register se
nove veterinarske družbe izločijo iz sestave mešanega zavo-
da in se nanje prenesejo sredstva, obveznosti do virov sred-
stev, bremena in delavci, ki so namenjeni za veterinarsko
dejavnost. Kmetijski del zavoda nadaljuje z delom, dokler ne
uskladi svoje organiziranosti s posebnimi predpisi.”

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 510-01/92-2/10
Ljubljana, dne 12. marca 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

844.

Na podlagi 6. člena zakona o Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in 172. člena
svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 14. marca 1996 sprejel

O D L O K
o soglasju k programu dela Družbe za avtocestev
Republiki Sloveniji d.d. za leto 1996 (OdPDDA)

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k pro-
gramu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za
leto 1996.

Št. 300-01/93-14/12
Ljubljana, dne 14. marca 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

845.

Na podlagi točke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenova-
nja in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in
povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije,
št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93, 34/
93 in 35/94) in točke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih in
povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slo-
venije predsednik Komisije Državnega zbora Republike Slo-
venije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ob-
javlja

Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev

Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev
služb Državnega zbora Republike Slovenije

Za mesec april 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 35.864 SIT;

– za 20 let delovne dobe 53.796 SIT;
– za 30 let delovne dobe 71.728 SIT;
2. regres za prehrano med delom 11.191 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Slove-

niji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.947 SIT;
– 8 do 12 ur 2.798 SIT;
– nad 12 ur 5.596 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.891 SIT;
– brez računa 1.679 SIT;

5. kilometrina (30% cene bencina) 24,66 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) 12,33 SIT;

7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 20.145 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 24.621 SIT;
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8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziro-
ma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega
člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne ne-
sreče ali požara 71.728 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 19. marca 1996.

Predsednik
Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije
za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

846.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in 1. člena zakona o pomilostitvi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obsojenca

Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno obsodbo:
Alojzu Toplaku, roj. 7. 7. 1928 v Cogetincih, se kazen

1 leta in 6 mesecev zapora spremeni v pogojno obsodbo s
tem, da se kazen ne bo izvršila, če obsojenec v 2 letih ne bo
storil novega kaznivega dejanja.

Št. 714-02/96-1
Ljubljana, dne 14. marca 1996.

Predsednik
Milan Kučan l. r.

VLADA

847.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93), v zvezi z 98. členom zakona o
pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77, 13/
82, 30/85, 80/89 in 29/90) in 4. členom ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis-
nosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) je Vlada
Republike Slovenije na 187. seji dne 7. marca 1996 izdala

S K L E P
o začasni določitvi organizacij za opravljanje strokovno

tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ladij
in plovnih objektov za plovbo

1. člen

Za ugotavljanje sposobnosti ladij za plovbo in plovnih
objektov za uporabo, opravljanje izmeritev ladij in plovnih

objektov, ugotavljanje varnosti kontejnerjev, izdajanje pred-
pisanih listin in knjig, ki se nanašajo na varstvo človekovega
življenja, okolja in premoženja, se na območju Republike
Slovenije na ladjah in plovnih objektih, vpisanih v vpisnik
Republike Slovenije, določita:

‘Hrvatski registar Brodova, d.o.o.’, Split, Marasoviče-
va 67, s podružnico v Republiki Sloveniji, Fornače 33, Piran
in

‘Germanischer Lloyd’, Vorsetzen 32, Hamburg, ki
vključuje slovensko družbo ‘Slovenija Lloyd, d.o.o.’, Jakši-
čeva 5, Ljubljana.

2. člen

Za opravljanje storitev za izdajanje statutarnih spričeval
v imenu Republike Slovenije se sklene med Republiko Slove-
nijo in z vsako od organizacij iz 1. člena tega sklepa, poseben
sporazum, v katerem se natančno opredelijo obseg, kriteriji,
pogoji in zahteve glede izvajanju tega pooblastila.

3. člen

Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
Vlade Republike Slovenije št. 340-03/92-8/1-8 z dne 30. 7.
1992 (Uradni list RS, št. 39/92).

4. člen

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

Št. 340-04/95-12/2-8
Ljubljana, dne 7. marca 1996.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

848.

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) ter na predlog
ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Sloveni-
je

S K L E P
o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije

v Antwerpnu

1. člen

Za častnega konzula Republike Slovenije v Antwerpnu
se postavi Harry H. Cabell.

2. člen

Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za
izvršitev tega sklepa.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.
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849.

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) ter na predlog ministra za
zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o odprtju konzulata Republike Slovenije v Antwerpnu

1. člen

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Antwerpnu
na čelu s častnim konzulom.

Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Antwerpnu obsega območje Flandrije.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-
skih in kulturnih odnosov ter sodelovanju Republike Slove-
nije s Flandrijo.

2. člen

Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za
izvršitev tega sklepa.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/95-60/1-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

Št. 900-04/95-60/1-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

850.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza

pošiljk parkljarjev, izdelkov iz surovin, ki izvirajo od
parkljarjev iz evropskih držav

I

V II. točki odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk
parkljarjev, izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz

evropskih držav (Uradni list RS, št.29/93, 59/93, 63/93 in 9/
94) se v uvodnem stavku črta besedilo “Republike Makedo-
nije”.

II

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

Št. 323-03-907/93
Ljubljana, dne 13. marca 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

851.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev
in kopitarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od

parkljarjev in kopitarjev iz Republike Makedonije

I

Zaradi nejasne epizootiološke situacije se prepoveduje
uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Repub-
like Slovenije iz Republike Makedonije in sicer:

1. domačih parkljarjev (govedi, ovac, koz in prašičev),

2. divjih parkljarjev,

3. kopitarjev,

4. živila, pridobljena iz domačih in divjih parkljarjev in
kopitarjev, razen za naslednje izdelke:

– za mleko, če je bilo termično obdelano na temperaturi
najmanj 71 stopinj Celzija, najmanj 15 sekund ali na drug
enakovreden način;

– za mlečne izdelke, če so izdelani iz mleka, ki je bilo
termično obdelano in sicer: sladoled, siri, smetana, mleko v
prahu, mlečna čokolada ipd.;

– za hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi
dosežena vrednost F3 ali več;

– za druge vrste termično obdelanih prizvodov, če je
bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70 stopinj
Celzija; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast,
mesno-kostna moka, želatina ipd.;

– za kemično povsem predelane živalske surovine, kot
wet – blue, krom strojene kože, kemično obdelana volna ipd.

II

Živila, pridobljena iz domačih in divjih parkljarjev in
kopitarjev, ki jih potniki prenašajo oziroma prevažajo čez
državno mejo Republike Slovenije in izvirajo iz Republike
Makedonije, je treba na meji odvzeti in neškodljivo odstrani-
ti oziroma uničiti.
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III

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 323-01/36/96
Ljubljana, dne 13. marca 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

852.

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

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti

stanovanja

1. člen

Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 154,80 SIT.

2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 11/96).

3. člen

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

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. marca 1996.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

853.

Na podlagi petega odstavka 11. člena zakona o vojaški
dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 74/95) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za
obrambo

P R AV I L N I K
o vojaški knjižici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se ureja oblika, vsebina in način
vodenja vojaške knjižice.

Vojaška knjižica je vezana v platnice rjave barve, veli-
kosti 88 x 125 milimetrov in ima 18 vpisnih oddelkov. Na
platnicah je napis Republika Slovenija, Vojaška knjižica, in
odtisnjen grb Republike Slovenije.

Obrazec vojaške knjižice je sestavni del tega pravilni-
ka.

2. člen

Vojaškemu obvezniku, pripadniku italijanske ali ma-
džarske narodne skupnosti, se izda vojaška knjižica na dvo-
jezičnem obrazcu, če to zahteva.

3. člen

V vojaško knjižico se vpišejo osebni podatki vojaškega
obveznika: priimek in ime, datum in kraj rojstva, država
rojstva, če ni bil rojen v Republiki Sloveniji, in enotna
matična številka.

V vojaško knjižico se vpisujejo še naslednji podatki:
datum vpisa v vojaško evidenco, ocena zdravstvene sposob-
nosti za vojaško službo, rod - služba, vojaškoevidenčna dolž-
nost, krvna skupina, služenje vojaškega roka ali razlogi,
zaradi katerih se šteje, da je vojaški obveznik opravil vojaški
rok oziroma je bil oproščen služenja vojaškega roka, o uspo-
sobljenosti za vojaškoevidenčno dolžnost, o končanih voja-
ških šolah, o razporedu, o zadolžitvi z osebnim vojaškim
orožjem in opremo, o opravljenih vojaških vajah, o udeležbi
v vojni, o podelitvi čina, o povišanju, o odvzemu čina, o
priznanjih in odlikovanjih, o zamenjavi vojaške knjižice, o
prenehanju vojaške dolžnosti in uradni zaznamki.

Državljanu, ki mu je v skladu z zakonom priznan ugo-
vor vesti vojaški dolžnosti in je opravil nadomestno civilno
službo oziroma usposabljanje za zaščito, reševanje in po-
moč, se v vojaško knjižico vpiše razlog in datum prenehanja
vojaške dolžnosti, kot uradni zaznamek pa kraj in čas oprav-
ljanja nadomestne civilne službe oziroma  usposabljanja za
zaščito, reševanje in pomoč.

Državljanu, ki je opravil služenje vojaškega roka brez
orožja, se vpiše tudi opomba, da ni usposobljen za uporabo
orožja.

4. člen

Na notranji strani platnic vojaške knjižice je izvleček iz
določb zakona o vojaški dolžnosti, ki ga ob prejemu vojaške
knjižice podpiše imetnik knjižice in s tem potrdi, da je sezna-
njen z osnovnimi dolžnostmi in pravicami v zvezi z izvrše-
vanjem vojaške dolžnosti.

5. člen

Na prvi strani vojaške knjižice so enaki napisi in ozna-
ke kot na platnicah.

6. člen

Na drugi strani se poleg osebnih podatkov vojaškega
obveznika vpišejo tudi podatki o organu, ki je izdal vojaško
knjižico, in datum izdaje. Na tej strani je tudi številka voja-
ške knjižice, ki je sestavljena iz dveh črk in registrske števil-
ke, ki ima največ šest mest. Registrske številke določa ter
vodi evidenco o izdanih vojaških knjižicah organizacijska
enota Ministrstva za obrambo, pristojna za vojaške zadeve.

Vojaška knjižica je veljavna, ko jo overi s podpisom in
pečatom pooblaščena oseba organizacijske enote Ministrs-
tva za obrambo, ki vojaškega obveznika vodi v evidenci (v
nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne
zadeve).
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Ob prihodu na služenje vojaškega roka oziroma na
usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije
se v vojaško knjižico nalepi fotografija vojaškega obveznika
v bojni uniformi brez kape. Državljan, ki mu je v skladu z
zakonom priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti in je vpokli-
can na opravljanje nadomestne civilne službe, ima v vojaški
knjižici fotografijo v civilni obleki.

II. IZDAJANJE VOJAŠKE KNJIŽICE

7. člen

Vojaškemu obvezniku se izda vojaška knjižica pravilo-
ma na naboru.

Ženskam, ki na podlagi soglasja sodelujejo v rezervni
sestavi, se izda vojaška knjižica, ko se seznanijo z vojnim
razporedom. Pripadnicam stalne sestave vojske in ženskam,
razporejenim na delovna mesta Ministrstva za obrambo, na
katerih se opravlja vojaška služba, se izda vojaška knjižica
ob imenovanju na dolžnost.

Državljanom, ki jim je priznan ugovor vesti vojaški
dolžnosti pred napotitvijo na služenje vojaškega roka, se
izda vojaška knjižica, ko postane odločba o priznanju te
pravice pravnomočna.

8. člen

Vojaški obveznik, ki izgubi vojaško knjižico ali ostane
kako drugače brez nje, mora to takoj prijaviti upravnemu
organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaš-
ki evidenci. Na podlagi prijave izda upravni organ, pristojen
za obrambne zadeve, vojaškemu obvezniku novo vojaško
knjižico.

Ne glede na prejšnji odstavek prijavi vojaški obveznik,
ki med vojaško službo izgubi vojaško knjižico ali ostane
kako drugače brez nje, izgubo vojaške knjižice vojaški enoti,
v kateri je. O izgubi oziroma pogrešitvi vojaške knjižice
obvesti pristojno poveljstvo upravni organ, pristojen za
obrambne zadeve, ki vodi vojaškega obveznika v vojaški
evidenci.

9. člen

Vojaška knjižica se zamenja, če pooblaščena uradna
oseba ugotovi, da je neuporabna zaradi dotrajanosti ali po-
škodb.

Zamenjana vojaška knjižica se uniči.

V novo vojaško knjižico se prepišejo vsi vpisi iz voja-
ške knjižice, ki se zamenja.

V uradni zaznamek nove vojaške knjižice se vpiše
opomba, da so prepisani vpisi istovetni z vpisi v zamenjani
vojaški knjižici, ter potrdi s pečatom in podpisom pooblašče-
ne osebe upravnega organa, pristojnega za obrambne zade-
ve.

10. člen

Vojaškemu obvezniku se izda nova vojaška knjižica
tudi, če v njej ni več praznih rubrik za vpisovanje podatkov.
V novo vojaško knjižico se prepišejo samo zadnji vpisi iz
posameznih rubrik.

V uradni zaznamek v novi vojaški knjižici se vpiše
opomba, da so prepisani vpisi istovetni z vpisi v stari vojaški
knjižici, ter potrdi s pečatom in podpisom pooblaščene osebe
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve.

Stara vojaška knjižica se vrne vojaškemu obvezniku.

11. člen

Vojaški obveznik, ki mu preneha vojaška dolžnost, in
državljan, ki je opravil nadomestno civilno službo oziroma
predpisano usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč,
obdrži vojaško knjižico kot dokaz, da mu je prenehala vojaš-
ka dolžnost.

Ne glede na prejšnji odstavek mora oseba, ki ji je pre-
nehalo državljanstvo Republike Slovenije, vrniti vojaško
knjižico upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zade-
ve, ki jo je vodil v vojaški evidenci, v petnajstih dneh od
dneva, ko je odločba o prenehanju državljanstva postala
pravnomočna. Na njeno zahtevo se ji izda potrdilo, da je
opravila služenje vojaškega roka ali nadomestno civilno služ-
bo.

Vojaška knjižica osebe iz prejšnjega odstavka se uniči.

III. IZPOLNJEVANJE ODDELKOV V VOJAŠKI
KNJIŽICI

12. člen

V tretji oddelek vojaške knjižice se vpiše odločitev
naborne komisije, in sicer ocena zdravstvene sposobnosti za
vojaško službo ter rod oziroma služba in vojaškoevidenčna
dolžnost.

Odločitev iz prejšnjega odstavka ima pravno naravo
odločbe po predpisih o splošnem upravnem postopku.

V rubriko številka odločbe se vpiše številka iz naborne-
ga protokola ter datum odločitve naborne komisije.

13. člen

V četrti oddelek vojaške knjižice se vpiše krvna skupi-
na, ki jo potrdi pooblaščeni zdravnik.

14. člen

V peti oddelek vojaške knjižice se vpiše enota ter čas
služenja vojaškega roka. Rubrike potrdi pooblaščena vojaš-
ka oseba v enoti.

15. člen

V šesti oddelek se vpiše pravna podlaga, na kateri se
vojaškemu obvezniku prizna služenje vojaškega roka, naziv
in kraj ustanove ter številka in datum dokumenta, ki dokazu-
je, da je vojaški obveznik končal šolo za notranje zadeve, ki
traja najmanj dve leti, da je končal študij obramboslovja in je
opravil predpisano stažiranje, oziroma končal drugo visoko-
šolsko izobraževanje doma ali v tujini, ki se šteje za šolo za
častnike, in opravil predpisano stažiranje v Slovenski vojski.

16. člen

V sedmi oddelek se v rubriko o vojaškoevidenčni dolž-
nosti vpiše šifra in naziv osnovne ali dopolnilne vojaškoevi-
denčne dolžnosti, za katero je vojaški obveznik usposobljen.

Vojaškoevidenčno dolžnost vpiše vojaška enota, v ka-
teri se je vojaški obveznik usposobil za določeno dolžnost.
Pooblaščena oseba upravnega organa, pristojnega za obramb-
ne zadeve, v to rubriko vpiše na podlagi dokazil o pridobitvi
izobrazbe oziroma znanj, znanja, pomembna za opravljanje
vojaške službe.

Vojaškim obveznikom, ki so se usposabljali v tujini,
vpiše vojaškoevidenčno dolžnost praviloma poveljstvo, ki je
vojaškega obveznika poslalo na usposabljanje.
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17. člen

V osmi oddelek se vpisujejo vojaške šole, ki jih je
končal vojaški obveznik. Pri tem se vpiše naziv šole ter
številka in datum dokumenta, ki to dokazuje.

18. člen

V devetem oddelku se izpolni veljavni kupon razpore-
da.

V rubriko enota se vpiše številčna oznaka vojne enote
Slovenske vojske, enote za zveze, enotne kurirske službe
Ministrstva za obrambo oziroma organizacijske enote Mi-
nistrstva za obrambo, v kateri se opravlja vojaška služba.

V rubriki mobilizacijsko zbirališče oziroma mesto jav-
ljanja se vpisuje kraj, ulica, hišna številka oziroma naziv
objekta, kjer je določeno zbiranje enote.

V primeru organiziranega prevoza vojaških obvezni-
kov na mobilizacijsko zbirališče oziroma posebne zahteve
pristojnega poveljstva se vpisuje mesto javljanja.

Ob ukinitvi ali spremembi razporeda pooblaščena ose-
ba upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, iztr-
ga neveljavni kupon in ga uniči. Uničenje potrdi z vpisom
datuma ter pečatom in podpisom pooblaščene osebe na hrbt-
ni strani naslednjega kupona.

19. člen

V deseti oddelek o osebni vojaški oborožitvi in opremi
se vpisuje zadolžitev in razdolžitev vojaškega obveznika v
rezervni sestavi z osebno vojaško oborožitvijo in opremo.

Rubriko izpolnjuje pooblaščena oseba v poveljstvu,
enoti ali zavodu, ki izda oziroma sprejme osebno vojaško
oborožitev in opremo. Pri izdaji osebne vojaške oborožitve
in opreme se vpiše ime izdajatelja, številka materialnega
lista ter datum izdaje osebne vojaške oborožitve in opreme.
Pri vrnitvi osebne vojaške oborožitve in opreme vojaškega
obveznika se vpiše samo datum vrnitve ter potrdi s pečatom
in podpisom pooblaščene osebe.

20. člen

V enajsti oddelek o vojaških vajah se pripadnikom
rezervne sestave vpišejo vojaške vaje, tečaji in druge oblike
vojaškega usposabljanja in vojaška služba v okviru obvez-
nosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah.

Oddelek v vojaški knjižici izpolnjuje poveljstvo, enota
ali zavod Slovenske vojske, vpiše pa se številčna oznaka
enote in od kdaj do kdaj je bil vojaški obveznik na vojaški
vaji oziroma v vojaški službi. Vpisano udeležbo vojaškega
obveznika na vojaški vaji oziroma v vojaški službi potrdi
pooblaščena oseba s pečatom in podpisom.

21. člen

V dvanajsti oddelek o udeležbi v vojni se vpiše številč-
na oznaka vojne enote in dejanski čas udeležbe v vojni, če je
bil vojaški obveznik vpoklican v vojaško službo, ki je v
izrednem ali vojnem stanju opravljala bojne naloge, na pod-
lagi posredovanih podatkov  pristojnega poveljstva, enote ali
zavoda Slovenske vojske.

Udeležba v vojni se vpisuje tudi drugim vojaškim ob-
veznikom, katerim je v skladu s predpisi priznana udeležba v
vojni. V ta oddelek se vpisuje tudi udeležba v aktivnostih
mednarodnih organizacij, ki so namenjene vzpostavitvi ali
ohranjanju miru med sprtimi stranmi.

Oddelek izpolnjuje pooblaščena oseba upravnega orga-
na, pristojnega za obrambne zadeve.

22. člen

V trinajsti in štirinajsti oddelek se vpisujejo podelitev,
povišanja oziroma odvzem čina.

Ob podelitvi, povišanju oziroma odvzemu čina poob-
laščena oseba upravnega organa, pristojnega za obrambne
zadeve, vpiše čin, odredbodajalca ter številko in datum akta
o podelitvi, povišanju oziroma odvzemu čina.

23. člen

V petnajsti oddelek se vpisujejo priznanja Ministrstva
za obrambo Republike Slovenije in državna odlikovanja za
vojaške zasluge.

Ob podelitvi priznanja ali odlikovanja pooblaščena ose-
ba upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, vpiše
naziv priznanja ali odlikovanja ter številko in datum akta, s
katerim je bilo vojaškemu obvezniku podeljeno priznanje ali
odlikovanje.

24. člen

V šestnajsti oddelek se vpiše datum in razlog izdaje
nove vojaške knjižice ter serija in številka stare vojaške
knjižice.

25. člen

V sedemnajsti oddelek se vpiše prenehanje vojaške
dolžnosti. Vpiše se razlog izbrisa iz vojaške evidence v
skladu z zakonom o vojaški dolžnosti in datum izbrisa ter
potrdi s pečatom in podpisom pooblaščene osebe upravnega
organa, pristojnega za obrambne zadeve.

26. člen

V osemnajsti oddelek se vpisujejo uradni zaznamki in
ostali vpisi v primeru, če zmanjka rubrik v ustreznih oddel-
kih vojaške knjižice.

27. člen

Napačno vpisan podatek v vojaški knjižici se prečrta,
popravek podatka pa overi s pečatom in podpisom poobla-
ščene uradne osebe.

Sprememba priimka in imena vojaškega obveznika se
vpisuje na enak način, kot je predviden za popravek napač-
nega podatka.

IV. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Vojaške knjižice, izdane v skladu s pravilnikom o vo-
jaški knjižici (Uradni list RS, št. 27/91), ostanejo v veljavi.

29. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-
vilnik o vojaški knjižici (Uradni list RS, št. 27/91).

30. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 831-115/96
Ljubljana, dne 14. marca 1996.

Minister
za obrambo

Jelko Kacin l. r.
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854.

Na podlagi tretjega odstavka 114. člena zakona o var-
stvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/
94) izdaja minister za obrambo

P R AV I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne
organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. člen

Ta pravilnik ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s po-
dročja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, posto-
pek za pridobitev in veljavnost pooblastila za izvajanje pro-
gramov usposabljanja ter nadzor nad njihovim izvajanjem.

2. člen

Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč obsega pridobivanje znanj,
spretnosti in veščin, pomembnih za izvajanje nalog varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Usposabljanje poteka
na podlagi programov usposabljanja, ki jih v skladu z zako-
nom predpiše minister za obrambo.

3. člen

Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč izvajajo strokovni delavci, ki
organizirajo usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: organiza-
torji usposabljanja), predavatelji strokovnoteoretičnih vse-
bin, predavatelji praktičnega pouka, spretnosti in veščin ter
inštruktorji in organizatorji praktičnega pouka.

4. člen

Izobraževalna organizacija, ki izvaja programe uspo-
sabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– registrirana mora biti za opravljanje dejavnosti izo-
braževanja odraslih;

– imeti mora organizatorja usposabljanja z visokošol-
sko izobrazbo ustrezne smeri, pedagoško-andragoško izo-
brazbo ter strokovnim izpitom, predpisanim za področje izo-
braževanja;

– predavatelji strokovnoteoretičnih vsebin ter praktič-
nega pouka, spretnosti in veščin, ki sodelujejo pri usposab-
ljanju, morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne
smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo;

– inštruktorji in organizatorji praktičnega pouka, ki so-
delujejo pri usposabljanju, morajo imeti najmanj srednjo
strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoš-
ko izobrazbo;

– razpolagati mora s prostori, opremo in učnimi sred-
stvi, predpisanimi za izvedbo posameznega programa uspo-
sabljanja.

5. člen

Organizacije, ki želijo izvajati programe usposabljanja
pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševa-
nje in pomoč, vložijo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev iz 4. člena tega pravilnika pri Upravi Republike Sloveni-
je za zaščito in reševanje.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
izda v šestdesetih dneh od vložitve vloge izobraževalni orga-
nizaciji, ki izpolnjuje predpisane pogoje, pooblastilo za izva-
janje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite
in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma njeno
vlogo zavrne.

6. člen

Pooblastilo velja pet let od dneva izdaje.
Pooblastilo se lahko predčasno odvzame, če izobraže-

valna organizacija ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, na
podlagi katerih je bilo izdano pooblastilo, ali če so pri izva-
janju programov usposabljanja ugotovljene večje nepravil-
nosti.

7. člen

Izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civil-
ne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč nadzo-
ruje Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 223-257/96
Ljubljana, dne 5. marca 1996.

Minister
za obrambo

Jelko Kacin l. r.

855.

Na podlagi 7. točke drugega odstavka 2. člena uredbe o
določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
(Uradni list RS, št. 75/95) izdaja minister za ekonomske
odnose in razvoj

N A V O D I L O
o spremembi in dopolnitvi navodila o postopku za

uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani
carinskih stopnji

1

V podtočki a točke 2.1 navodila o postopku za uveljav-
ljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji
(Uradni list RS, št. 14/96) se za besedilom v oklepaju doda
besedilo, ki se glasi:

“ali šifra “3” (ponovni izvoz blaga)”.

2

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 922-30/96
Ljubljana, dne 13. marca 1996.

Minister
za ekonomske odnose in razvoj

Janko Deželak l. r.
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REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

856.

Glede na sklep Državnega zbora Republike Slovenije z
dne 15. 2. 1996, da je dr. Radu Bohincu prenehal mandat na
podlagi zadnje alinee prvega odstavka 9. člena zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92), je Republiška volilna
komisija na 34. seji dne 5. marca 1996, na podlagi 5. točke
37. člena in skladno z določbami 17. člena zakona o volitvah
v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95)

u g o t o v i l a,

da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na na-
slednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista: De-
lavska stranka, Demokratična stranka upokojencev, Social-
demokratska unija, SDP Slovenije v III. volilni enoti za
volitve poslancev Državnega zbora.

To je mag. Janez Kocijančič, roj. 20. 10. 1941, dipl.
pravnik, stanujoč v Ljubljani, Podrožniška 1.

Kandidat je 28. 2. 1996 podal izjavo, da sprejema man-
dat.

Št. RVK 1-1/92
Ljubljana, dne 5. marca 1996.

Predsednica
Marija Ude-Marinček l. r.

Člani:
Miroslava Palhartinger l. r.
Janez Srebot l. r.
Peter Juren l. r.
Miroslav Bandelj l. r.
Aleksej Cvetko l. r.

SODNI SVET

857.

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 61. člena in prvim odstavkom 66. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 50. seji dne 29. 2. 1996 sprejel

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta:

– podpredsednika Delovnega sodišča v Kopru,

– predstojnika Okrajnega sodišča v Murski Soboti,

– namestnike predstojnikov: Okrajnega sodišča v Bre-
žicah, Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, Okrajnega so-
dišča v Lenartu, Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega
sodišča v Murski Soboti, Okrajnega sodišča v Piranu, Okraj-
nega sodišča v Sevnici, Okrajnega sodišča v Sežani, Okraj-
nega sodišča v Slovenski Bistrici, Okrajnega sodišča v Šent-
jurju pri Celju.

Rok za prijave je 15 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Pisne prijave sprejema Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

858.

Sodni svet Republike Slovenije je na 50. seji dne 29. 2.
1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na višje sodniško mesto višje

sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Kopru se imenuje:

Nataša BUTINA MRAKIČ z 29. 2. 1996,

o imenovanju sodnika na višje sodniško mesto okrož-
nega sodnika.

Na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču v Kopru se imenuje:

Matevž GROS z 29. 2. 1996.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

859.

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 48. seji dne 15. 2. 1996 in 50. seji dne 29. 2.
1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega

sodišča

Na položaj svetnika okrajnega sodišča se imenuje:

Franc Krivic, okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v
Grosupljem,

o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega
sodišča:

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se imenuje:

Jelka Rozman, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v
Ljubljani.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.
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860.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih
sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93) je Sodni svet na 50. seji
dne 29. 2. 1996 na predlog Ministrstva za pravosodje določil

Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

Za mesec marec 1996 znašajo:

1. nagrade ob delovnih jubilejih:

– za 10 let delovne dobe 35.371 SIT;

– za 20 let delovne dobe 53.056 SIT;

– za 30 let delovne dobe 70.741 SIT;

2. regres za prehrano med delom 11.040 SIT;

3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Slove-
niji, ki traja:

– 6 do 8 ur 1.921 SIT;

– 8 do 12 ur 2.760 SIT;

– nad 12 ur 5.520 SIT;

4. povračilo stroškov prenočevanja:

– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe
kategorije do 4.825 SIT;

– brez računa 1.656 SIT;

5. kilometrina 23 SIT;

6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 11,50 SIT;

7. nadomestilo za ločeno življenje:

– povračilo stroškov stanovanja 19.872 SIT;

– povračilo stroškov prehrane 24.288 SIT;

8. solidarnostna pomoč 70.741 SIT.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

861.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih
sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93) je Sodni svet na 51. seji
dne 11. 3. 1996 na predlog Ministrstva za pravosodje sprejel

S K L E P

Sodni svet zaradi spremembe cene bencina od 1. 3.
1996 dalje določi spremembo zneskov drugih osebnih pre-
jemkov in povračil sodnikom za mesec marec 1996 v 5. in 6.
točki tako,

5. kilometrina 24,66 SIT;

6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 12,33 SIT.

Predsednik
Janez Metelko l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

862.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena, tretjega odstav-
ka 102. člena, drugega odstavka 105. člena in drugega od-
stavka 113. člena zakona o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za
trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju

investicijskih skladov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem sklepom se predpisuje vsebina, način in roki
poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljeva-
nju: agencija) in obveščanja javnosti o poslovanju investicij-
skih skladov.

II. DNEVNO POROČANJE IN OBVEŠČANJE
JAVNOSTI

2. člen

(1) Družba za upravljanje mora vsak delovni dan poro-
čati agenciji o podatkih o vrednosti enote premoženja vza-
jemnega sklada (v nadaljevanju: VEP) na obrazcu VS/D -
Dnevno poročanje vzajemnih skladov.

(2) Vsebina obrazca VS/D in navodila za njegovo iz-
polnjevanje so določena v prilogi 1 k temu sklepu.

(3) Družba za upravljanje mora vsak delovni dan v
dnevnem časopisu, ki se prodaja na območju celotne Slove-
nije, objaviti podatke o VEP. Objavljeni podatki morajo biti
enaki tistim, ki jih je družba za upravljanje posredovala
agenciji na podlagi prvega odstavka tega člena, pri čemer
lahko izpusti zgolj navedbo osebe, odgovorne za resničnost,
popolnost in istovetnost podatkov.

(4) Agencija lahko odredi, da mora posamezna družba
za upravljanje ali vse družbe za upravljanje, sočasno s podat-
ki iz tretjega odstavka tega člena objaviti oziroma objavljati
tudi druge podatke, ki so pomembni za pravilno in popolno
obveščenost investitorjev in ki jih v odredbi določi agencija.

(5) Družba za upravljanje mora agenciji poročati o po-
datkih o VEP istega dne, za katerega se računa VEP, javno
pa jih objavi naslednji delovni dan.

(6) Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih
skladov lahko pri javnem objavljanju podatkov o VEP teh
skladov obrazec VS/D priredi tako, da vsebuje podatke za
več skladov in mu za vsak nadaljnji sklad doda nov stolpec.
V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru po-
trebno vpisati ime vzajemnega sklada, za katerega veljajo
podatki v tem stolpcu, podatki v tretji do enajsti vrstici pa se
izpolnijo na enak način kot v obrazcu VS/D za posamezen
sklad.
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III. MESEČNO POROČANJE IN OBVEŠČANJE
JAVNOSTI

3. člen

(1) Družba za upravljanje mora agenciji najkasneje do
osmega dne v mesecu sporočati podatke o investicijskih
skladih za prejšnji mesec na naslednjih obrazcih:

1. obrazcu IS/M-1 - Agregatni mesečni prikaz strukture
sredstev investicijskega sklada,

2. obrazcu IS/M-2a - Mesečni prikaz strukture in spre-
membe naložb investicijskih skladov v kratkoročne vred-
nostne papirje,

3. obrazcu IS/M-2b - Mesečni prikaz strukture in spre-
membe naložb investicijskih skladov v dolgoročne vrednost-
ne papirje,

4. obrazcu IS/M-2c - Mesečni prikaz naložb investicij-
skih skladov v dolgoročne vrednostne papirje po poslih,
sklenjenih izven organiziranega trga,

5. obrazcu IS/M-3 - Drugi mesečni podatki.

(2) Vsebina obrazcev iz prvega odstavka tega člena in
navodila za njihovo izpolnjevanje so določena v prilogi 2 k
temu sklepu.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko družba za upravljanje sporoča agenciji podatke o poob-
laščeni investicijski družbi iz prvega odstavka tega člena
trimesečno, dokler ima pooblaščena investicijska družba v
strukturi svojih sredstev več kot 50% neizkoriščenih lastnin-
skih certifikatov oziroma najkasneje do 31. 12. 1996.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
družba za upravljanje na obrazcu IS/M-2c poroča samo o
tistih poslih nakupa in prodaje vrednostnih papirjev, sklenje-
nih izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, o katerih
ne poroča v rokih in na način, določen s sklepom o določitvi
postopka medsebojnega trgovanja pooblaščenih investicij-
skih družb, slovenskega odškodninskega sklada in kapital-
skega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Uradni list RS, št. 44/95).

4. člen

(1) Družba za upravljanje mora na zahtevo vsakega
imetnika kuponov vzajemnega sklada temu omogočiti vpo-
gled v mesečna poročila iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega
odstavka 3. člena tega sklepa in mu na posebno zahtevo
izročiti kopijo teh poročil proti povrnitvi dejanskih stroškov
kopiranja.

(2) Družba za upravljanje mora v roku iz prvega oziro-
ma tretjega odstavka 3. člena tega sklepa poročila iz prvega
odstavka 3. člena tega sklepa dostavi članom nadzornega
sveta pooblaščene investicijske družbe.

5. člen

(1) Družba za upravljanje oziroma pooblaščena družba
za upravljanje mora enkrat na mesec, in sicer do desetega
dne v naslednjem mesecu, v časopisu, ki izhaja najmanj
enkrat tedensko in se prodaja na območju celotne Slovenije,
objaviti podatke, vsebovane v obrazcu IS/M-1. Objavljeni
podatki morajo biti enaki tistim, ki jih je družba za upravlja-
nje posredovala agenciji na podlagi 1. točke prvega odstavka
3. člena tega sklepa, pri čemer lahko izpusti zgolj navedbo
osebe, odgovorne za resničnost, popolnost in istovetnost
podatkov.

(2) Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih
skladov oziroma pooblaščenih investicijskih družb lahko pri
javnem objavljanju podatkov iz prvega odstavka tega člena
obrazec IS/M-1 priredi tako, da vsebuje podatke za več vza-
jemnih skladov oziroma pooblaščenih investicijskih družb in
mu za vsak nadaljnji vzajemni sklad oziroma pooblaščeno
investicijsko družbo doda nov stolpec. V drugi vrstici doda-
nih stolpcev je v takšnem primeru potrebno vpisati ime vza-
jemnega sklada oziroma pooblaščene investicijske družbe,
za katero veljajo podatki v tem stolpcu, preostale vrstice v
dodanih stolpcih pa se izpolnijo na enak način kot v obrazcu
IS/M-1 za posamezen vzajemni sklad oziroma pooblaščeno
investicijsko družbo.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena družba za
upravljanje v primeru iz tretjega odstavka 3. člena tega skle-
pa objavi podatke iz prvega odstavka tega člena enkrat na tri
mesece, in sicer za zadnji mesec prejšnjega trimesečja.

IV. OBVEŠČANJE JAVNOSTI O LETNIH IN
POLLETNIH POROČILIH INVESTICIJSKEGA SKLADA

6. člen

(1) Družba za upravljanje mora v roku 15 dni po preje-
mu poročila revizorja o revidiranju poslovanja investicijske-
ga sklada v časopisu, ki se prodaja na območju cele države,
objaviti naslednje podatke:

– povzetek vsebine mnenja revizorja, ki obsega samo
navedbo ali je mnenje pozitivno (podano brez pridržka),
podano s pridržkom oziroma negativno;

– navedbo, da je celotno letno poročilo vsem zaintere-
siranim osebam brezplačno na voljo na sedežu družbe za
upravljanje.

(2) V roku iz prvega odstavka tega člena mora družba
za upravljanje izdelati tudi prečiščeno besedilo prospekta,
dopolnjeno s podatki iz revidiranega letnega poročila in
morebitnimi drugimi spremembami podatkov, vsebovanih v
prospektu.

(3) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da je na
njenem sedežu letno poročilo in prečiščeno besedilo pros-
pekta brezplačno na voljo vsaki zainteresirani osebi od dne-
va objave iz prvega odstavka tega člena dalje.

7. člen

(1) Družba za upravljanje mora v roku 15 dni po izdela-
vi polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada v
časopisu, ki se prodaja na območju cele države, objaviti da je
izdelano polletno poročilo in da je celotno polletno poročilo
vsem zainteresiranim osebam brezplačno na voljo na sedežu
družbe za upravljanje.

(2) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da je na
njenem sedežu polletno poročilo brezplačno na voljo vsaki
zainteresirani osebi od dneva objave iz prvega odstavka tega
člena dalje.

V. POROČANJE O BISTEVNIH SPREMEMBAH
VREDNOSTI VEP VZAJEMNEGA SKLADA OZIROMA

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

8. člen

(1) Če se VEP vzajemnega sklada oziroma knjigovod-
ska vrednost delnice pooblaščene investicijske družbe v ob-
dobju krajšem od treh mesecev spremeni za več kot 10%
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oziroma v obdobju krajšem od enega meseca spremeni za
več kot 5%, mora družba za upravljanje agenciji najkasneje
v roku osem dni pisno pojasniti razloge za takšno spremem-
bo.

(2) Kadar je družba za upravljanje na podlagi tretjega
odstavka 3. člena tega sklepa upravičena agenciji poročati
trimesečno, je ne glede na prvi odstavek tega člena dolžna
pojasniti razloge za spremembo knjigovodske vrednosti del-
nice pooblaščene investicijske družbe, če se ta vrednost spre-
meni za več kot 10% v zadnjih treh mesecih.

VI. POROČANJE O PLAČILNI SPOSOBNOSTI
INVESTICIJSKEGA SKLADA

9. člen

(1) Družba za upravljanje mora obvestiti agencijo o
težavah s plačilno sposobnostjo oziroma plačilni nesposob-
nosti investicijskega sklada, ki ga upravlja, na obrazcu IS/L-
1 najkasneje v roku 48 ur od nastopa težav s plačilno sposob-
nostjo oziroma plačilne nesposobnosti.

(2) Družba za upravljanje mora obvestiti agencijo na
način določen v prvem odstavku tega člena najkasneje na-
slednji delovni dan tudi v naslednjih primerih:

1. če investicijski sklad ne more izplačati tekočih ob-
veznosti, ki so dospele na posamezen dan,

2. če je dnevni kratkoročni koeficient investicijskega
sklada manjši kot 1,

3. če se je število enot vzajemnega sklada v obtoku v
zadnjih petih dneh zmanjšalo za več kot 10%,

4. če se je čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v
zadnjih 30 dneh zmanjšala za več kot 20%.

(3) Družba za upravljanje mora obvestiti agencijo na
način in v rokih iz prvega odstavka tega člena tudi v prime-
rih, ko utemeljeno pričakuje, da bo:

1. čista vrednost sredstev vzajemnega sklada padla pod
raven 50.000.000 SIT;

2. vrednost naložb vzajemnega sklada v likvidna sred-
stva in kratkoročne vrednostne papirje z rokom dospelosti do
vključno 6 mesecev padla na oziroma pod 5% vseh naložb
vzajemnega sklada.

(3) Vsebina obrazca IS/L-1 in navodila za njegovo iz-
polnjevanje so določena v prilogi 3 k temu sklepu.

(4) Poleg podatkov, vsebovanih v obrazcu IS/L, mora
družba za upravljanje podrobneje obrazložiti vzroke za na-
stanek okoliščin iz prvega, drugega oziroma tretjega odstav-
ka tega člena. Agencija lahko od družbe za upravljanje zah-
teva tudi druge podatke, potrebne za ugotovitev vzrokov
okoliščin iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

VII. DRUGE DOLOČBE

10. člen

Ko bodo za to izpolnjeni ustrezni tehnični pogoji lahko
agencija predpiše, da se podatki, o katerih so družbe za
upravljanje dolžne poročati na podlagi tega sklepa pošiljajo
na ustreznih elektronskih medijih. Pri tem lahko določi tudi
dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikaci-
je izdajatelja in vrednostnega papirja.

11. člen

Družba za upravljanje lahko v sredstvih javnega obve-
ščanja objavi grafični prikaz dnevnega gibanja VEP vzajem-
nega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnice poob-
laščene investicijske družbe za obdobje, ki ne sme biti krajše
od treh mesecev. Kot izhodiščno (začetno) stanje prikaza
mora uporabiti VEP oziroma knjigovodsko vrednost delnice
pooblaščene investicijske družbe na delnico na enega od
naslednjih dni v posameznem letu: 1.1., 1.4., 1.7. ali 1.10.

12. člen

Vsa obvestila, objavljena na podlagi tega sklepa, mora-
jo vsebovati navedbo, da so objavljena na podlagi tega skle-
pa. Obvestila ne smejo vsebovati nobenih dodatnih podat-
kov, ki niso določeni s tem sklepom.

13. člen

(1) Ta sklep začne veljati 1. 4. 1996.

(2) Družba za upravljanje mora agenciji prvič poročati
v skladu s tem sklepom o VEP vzajemnega sklada 1. 4. 1996
in objaviti ta podatek 2. 4. 1996.

(3) Družba za upravljanje mora agenciji prvič poročati
v skladu s tem sklepom o podatkih iz prvega odstavka 3.
člena tega zakona za mesec marec 1996 oziroma za prvo
trimesečje 1996. leta.

(4) Ne glede na določbo prvega oziroma tretjega od-
stavka 3. člena tega sklepa mora pooblaščena družba za
upravljanje poleg poročanja o podatkih na dan 31. 3. 1996
poročati agenciji na obrazcu IS/M-1 tudi o podatkih, vsebo-
vanih v tem obrazcu na dan 1. 4. 1996, in sicer najkasneje do
15. 4. 1996.

(5) Družba za upravljanje mora objaviti podatke iz pr-
vega odstavka 4. člena tega sklepa o vzajemnem skladu
prvič za 31. 3. 1996. Družba za upravljanje mora objaviti
podatke iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa o pooblašče-
ni investicijski družbi prvič za 1. 4. 1996, v naslednjih obja-
vah pa za zadnji dan meseca oziroma trimesečja, če na pod-
lagi tretjega odstavka 5. člena tega zakona te podatke objavlja
trimesečno.

14. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih pa-
pirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skla-
dov (Uradni list RS, št. 5/95, pop. 8/95 in 23/95).

Št. 38/96
Ljubljana, dne 13. marca 1996.

dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta

PRILOGA 1 k sklepu o poročanju in obveščanju javnosti o
poslovanju investicijskih skladov

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VS/D
(1) V posamezne rubrike obrazca se vpisujejo naslednji

podatki:
1: firma družbe za upravljanje
2: ime vzajemnega sklada
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3: dan, mesec in leto izračuna VEP (tekoči dan)

4: VEP na tekoči dan

5: cena, po kateri se bo prodajala enota premoženja
vzajemnega sklada (vključuje prodajno provizijo in promet-
ni davek) naslednji delovni dan od dneva izračuna VEP

6: cena, po kateri se bo odkupovala enota premoženja
vzajemnega sklada (vključno z odkupno provizijo in pro-
metni davek) naslednji delovni dan od dneva izračuna VEP

7: sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni
mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne /
VEP prejšnjega dne) * 100 - 100

8: sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni
mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne /
VEP zadnjega dne v prejšnjem mesecu) * 100 - 100

9: sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni
mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP zadnjega dne
v prejšnjem mesecu / VEP zadnjega dne v predprejšnjem
mesecu) * 100 - 100

10: sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni
mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne /
VEP zadnjega dne v prejšnjem letu) * 100 - 100

11: število enot vzajemnega sklada v obtoku na dan
izračuna VEP

12: navedba podatkov, ki jih je družba za upravljanje
dolžna objaviti na podlagi četrtega odstavka 2. člena sklepa.

(2) Na koncu obrazca se s tiskanimi črkami vpisuje ime
in priimek direktorja družbe za upravljanje oziroma ime in
priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg
imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.

PRILOGA 2 k sklepu o poročanju in obveščanju javnosti o
poslovanju investicijskih skladov

MESEČNO POROČANJE INVESTICIJSKIH SKLA-
DOV

Navodilo za izpolnjevanje obrazca IS/M - 1

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom nasled-
njih podatkov:

– prvi dve vrstici: firma, sedež in telefonska številka
družbe za upravljanje;

– tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma
pooblaščene investicijske družbe;

– zadnja vrstica: mesec in leto, za katerega veljajo po-
datki iz preglednice.

(2) V posamezne stolpce preglednice se vpisujejo po-
datki na naslednji način:

– 3. stolpec: skupna vrednost posamezne vrste naložb
oziroma drugih sredstev v tolarjih na zadnji dan meseca, na
katerega se nanaša poročilo, kot je izkazana v bilanci stanja
investicijskega sklada;

– 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti
natančno), ki jo predstavlja vrednost posamezne vrste naložb
v skupni vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.

(3) V posamezne vrstice preglednice NALOŽBE se
vpisujejo podatki za posamezne vrste naložb oziroma drugih
sredstev, pri čemer se podatki v točki 7. in 8. vpisujejo samo
za pooblaščene investicijske družbe.

(4) Preglednica KNJIGOVODSKA VREDNOST DEL-
NICE se izpolni samo za pooblaščene investicijske družbe.
Vrednosti se izračunavajo po stanju na zadnji dan meseca, na
katerega se nanaša poročilo, po naslednji enačbi:

– prva alinea (knjigovodska vrednost ob upoštevanju
neizkoriščenih lastninskih certifikatov):

celotna sredstva - (obveznosti + rezervacije)

število delnic

– druga alinea (knjigovdska vrednost brez upoštevanja
neizkoriščenih lastninski certifikatov):

celotna sredstva - certifikati - (obveznosti + rezervacije)

število delnic

(2) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje
ime in priimek direktorja družbe za upravljanje oziroma ime
in priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje.
Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.
Na drugo vrstico pod preglednico se vpisuje kraj in datum,
ko je bil obrazec sestavljen.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
IS/M-2a, IS/M-2b in IS/M-2c

(1) Zgornji del obrazcev se izpolnjuje z vnosom nasled-
njih podatkov:

– prvi dve vrstici: firma, sedež in telefonska številka
družbe za upravljanje;

– tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma
pooblaščene investicijske družbe;

– zadnja vrstica: mesec in leto, za katerega veljajo po-
datki iz preglednice.

(2) V posamezne obrazce se vnašajo podatki o nasled-
njih vrednostnih papirjih:

– IS/M-2a: kratkoročni vrednostni papirji;

– IS/M-2b: dolgoročni vrednostni papirji

– IS/M-2c: posli z dolgoročnimi vrednostnimi papirji, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu.

(3) V posamezne stolpce preglednic obrazcev IS/M-2a
in IS/M-2b se vpisujejo naslednji podatki o posameznem
vrednostnem papirju:

– 2. stolpec: firma izdajatelja vrednostnega papirja. V
primeru, da gre za tuj vrednosti papir tudi država sedeža
izdajatelja;

– 3. stolpec: oznaka vrednostnega papirja. Za označe-
vanje vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na A, B ali C
segmentu trga, se uporabljajo oznake, ki jih je določil orga-
nizator tega trga. Oznako vrednostnega papirja, s katerim se
trguje izven organiziranega trga (N segment) določi agencija
na predlog družbe za upravljanje;

– 3a. stolpec (samo obrazec IS/M-2b): segment trga, na
katerem se trguje z vrednostnim papirjem, na katerega se
nanaša podatek, ki se označi z uporabo naslednjih kratic:

A: borzna kotacija A

B: borzna kotacija B
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C: OTC trg;

N: izven organiziranih trgov

– 4. stolpec: celotna količina (seštevek) mesečnih na-
kupov vrednostnega papirja v lotih;

– 5. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti;

– 6. stolpec: celotna količina (seštevek) mesečnih pro-
daj vrednostnih papirjev v lotih;

– 7. stolpec: seštevek prodajnih cen;

– 8. stolpec: količina naložb investicijskega sklada v
posamezen vrednostni papir (v lotih) na zadnji dan v mese-
cu;

– 9. stolpec: skupna vrednost naložb investicijskega
sklada v posamezen vrednostni papir (v tolarjih) na zadnji
dan v mesecu. V obrazcu ISM/2b se v zadnje vrstice stolpca
(A, B, C, N) vnese tudi skupna vredost naložb investicijske-
ga sklada v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na ustrez-
nem segmentu trga;

– 10. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti
natančno), ki jo predstavlja vrednost posamezne naložbe v
vrednostni papir v skupni vrednosti sredstev investicijskega
sklada. V obrazcu ISM/2b se v zadnje vrstice stolpca (A, B,
C, N) vnese tudi skupni delež naložb v vrednostne papirje, s
katerimi se trguje na ustreznem segmentu trga, v skupni
vrednosti sredstev investicijskega sklada;

– v vrstico preglednice “SKUPAJ” se vnesejo seštevki
vrednosti, vpisanih v 5., 7., 9. in 10. stolpcu.

(4) Preglednica obrazca IS/M-2c se izpolni na naslednji
način:

– 2., 3., 8., 9. in 10. stolpec: za posamezne vrednostne
papirje na enak način kot je za ustrezne stolpce določeno v
tretjem odstavku tega navodila;

– 4., 5., 6. in 7. stolpec: za posamezen posel z enakimi
podatki kot je za ustrezne stolpce določeno v tretjem odstav-
ku tega navodila;

– 11. stolpec: datum sklenitve posla o nakupu oziroma
prodaji vrednostnega papirja;

– 12. stolpec: druga pogodbena stranka, s katero je bil
posel sklenjen;

– 13. stolpec: kadar se plačilo izvrši v denarju se nave-
de zgolj rok (v dnevih) za izpolnitev. Kadar se plačilo izvrši
v drugih vrednostnih papirjih (menjava) se navede tudi koli-
čina in vrsta teh vrednostnih papirjev.

(5) Podatki o vrednostnih papirjih se v obrazce vnašajo
v takšnem zaporedju kot je predpisan v kontnem načrtu za
vzajemne sklade, investicijske družbe in pooblaščene inve-
sticijske družbe (Priloga 2 k sklepu o vsebini letnega in
polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada). V
primeru, da ima investicijski sklad svoje naložbe v več kot
25 vrednostnih papirjih, za katere se izpolnjuje posamezen
obrazec, oziroma je sklenil več kot 25 poslov (obrazec
IS/M-2c) se poročilo izpolni na ustreznemu številu obrazcev
tako, da se posamezne vrstice na prvem dodatnem obrazcu v
1. stolpcu oštevilčijo od 26 do 50, na drugem od 51 do 75 in
tako dalje.

(6) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje
ime in priimek direktorja družbe za upravljanje oziroma ime
in priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje.
Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.
V drugo vrstico pod preglednico se vpisuje kraj in datum, ko
je bil obrazec sestavljen.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/M-3

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom nasled-
njih podatkov:

– prvi dve vrstici: firma, sedež in telefonska številka
družbe za upravljanje;

– tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma
pooblaščene investicijske družbe;

– zadnja vrstica: mesec in leto, za katerega veljajo po-
datki iz preglednice.

(2) Preglednici pod “1. SPLOŠNO” se izpolnita za vza-
jemni sklad in pooblaščeno investicijsko družbo, pregledni-
ca “2. VZAJEMNI SKLAD” samo za vzajemni sklad in
preglednica “3. POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE
DRUŽBE” za pooblaščene investicijske družbe.

(3) V obe preglednici pod “1. SPLOŠNO” se vpisujejo
podatki po stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega veljajo
podatki iz preglednice.

(4) V prvi preglednici pod “1. SPLOŠNO” se v posa-
mezne vrstice vpisuje ustrezno število lastnikov enot premo-
ženja vzajemnega sklada oziroma imetnikov delnic poobla-
ščene investicijske družbe glede na njihov delež (odstotek)
vseh enot premoženja vzajemnega sklada oziroma delnic
pooblaščene investicijske družbe.

(5) V drugi preglednici se v posamezne vrstice vpisuje-
jo naslednji podatki:

– 1.: skupna vrednost vseh sredstev investicijskega skla-
da (enaka kot v 9. točki preglednice obrazca IS/M-1). V
primeru pooblaščene investicijske družbe se od skupne vred-
nosti vseh sredstev odšteje vrednost neizkoriščenih lastniš-
kih certifikatov (enaka kot v 10. točki preglednice obrazca
IS/M-1);

– 2.: skupno stanje vseh terjatev investicijskega sklada,
katerih struktura je razčlenjena v naslednjih podtočkah točke
1.;

– 2.1: skupno stanje izkazano na kontu 11

– 2.2: skupno stanje izkazano na kontu 12

– 2.3: skupno stanje izkazano na kontu 13

– 2.4: skupno stanje izkazano na kontu 14

– 2.5: skupno stanje izkazano na kontu 15

– 2.6: skupno stanje izkazano na kontu 16

– 3.: skupno stanje vseh obveznosti investicijskega skla-
da;

– 4.: skupno stanje vseh kratkoročnih obveznosti;

– 4.1.: skupno stanje izkazano na kontu 20

– 4.2.: skupno stanje izkazano na kontu 21

– 4.3.: skupno stanje izkazano na kontu 22

– 4.4.: skupno stanje izkazano na kontu 24

– 4.5.: skupno stanje izkazano na kontu 260

– 5.: skupno stanje vseh rezervacij;

– 6.: čista vrednost sredstev, ki se ugotovi tako, da se
od sredstev, izkazanih v 1. točki odštejejo obveznosti izka-
zane v 3. točki in rezervacije izkazane v 5. točki;

– 7.: skupni znesek izplačan iz naslova obveznosti do
družbe za upravljanje v mesecu, na katerega se nanaša poro-
čilo.
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(6) V preglednici “2. VZAJEMNI SKLADI” se v posa-
mezne vrstice vpisujejo naslednji podatki:

– 1. alinea: skupni znesek vplačan za vse prodane enote
vzajemnega sklada v mesecu, na katerega se nanaša poroči-
lo;

– 2. alinea: skupni znesek izplačan za vse odkupljene
enote vzajemnega sklada v mesecu, na katerega se nanaša
poročilo;

– 3. alinea: datum izplačila in višina izplačanega čiste-
ga dobička na enoto premoženja vzajemnega sklada, če je
bilo izplačilo opravljeno v mesecu, na katerega se nanaša
poročilo.

(7) V preglednici “3. POOBLAŠČENE INVESTI-
CIJSKE DRUŽBE” se v vpisuje datum izplačila in višina
izplačanega čistega dobička na delnico pooblaščene investi-
cijske družbe, če je bilo izplačilo opravljeno v mesecu, na
katerega se nanaša poročilo.

(8) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje
ime in priimek direktorja družbe za upravljanje oziroma ime
in priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje.
Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.
Na drugo vrstico pod preglednico se vpisuje kraj in datum,
ko je bil obrazec sestavljen.

PRILOGA 3 k sklepu o poročanju in obveščanju javnosti o
poslovanju investicijskih skladov

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/L-1

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom nasled-
njih podatkov:

– prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;

– druga vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma
pooblaščene investicijske družbe;

– tretja vrstica: datum, za katerega veljajo podatki iz
preglednice;

– zadnja vrstica: čista vrednost sredstev ugotovljena na
enak način kot v 4. točki petega odstavka navodil za izpol-
njevanje obrazca IS/M-3 na dan, za katerega veljajo podatki
iz preglednice.

(2) V posamezne stolpce preglednice se vpisujejo po-
datki pri vseh točkah preglednice, če ni za posamezne stolp-
ce na preglednici drugače označeno. Podatki, ki se v posa-
mezne stolpce vpisujejo, so naslednji:

– 3. stolpec: vrednost posameznih vrst kratkoročnih
sredstev oziroma stanje posameznih vrst kratkoročnih ob-
veznosti po stanju na dan, na katerega se nanaša preglednica;

– 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti
natančno), ki jo predstavlja vrednost posamezne vrste krat-
koročnih sredstev v čisti vrednosti sredstev investicijskega
sklada, oziroma višina posamezne vrste obveznosti glede na
čisto vrednost sredstev investicijskega sklada;

– 5., 6., 7. in 8. stolpec: delež (v odstotku na dve deci-
malni mesti natančno), ki jo predstavlja posamezna vrsta
kratkoročnih sredstev iz podtočk 3. točke oziroma kratko-
ročnih obveznosti iz podtočk 6. točke z ustreznim rokom
zapadlosti, označenem v naslovu stolpcev, v skupni vredno-
sti posamezne vrste kratkoročnih sredstev iz podtočk 3. toč-
ke oziroma skupni višini posamezne vrste obveznosti iz pod-
točk 6. točke.

(3) V posamezne vrstice preglednice se vpisujejo po-
datki o ustrezni vrsti kratkoročnih sredstev oziroma obvez-
nosti, pri čemer se v posamezne od teh vpišejo naslednji
podatki:

– 2. točka: vsa kratkoročna sredstva, ki se lahko vnov-
čijo v roku do vključno 5 delovnih dni;

Med kratkročnimi sredstvi se ne upoštevajo terjatve za
vplačilo investicijskih kuponov;

– 3. točka in podtočke: vsa druga kratkoročna sredstva,
ki niso zajeta v 2. točki;

– 4. točka: seštevek vrednosti oziroma deležev navede-
nih v 1., 2. in 3. točki;

– 5. točka: vse kratkoročne obveznosti, ki zapadejo v
plačilo v roku do vključno 5 delovnih dni;

– 6. točka in podtočke: vse druge kratkoročne obvezno-

sti, ki niso zajete v 5. točki;

– 7. točka: seštevek vrednosti oziroma deležev navede-
nih v 5. in 6. točki;

– 8. točka: kratkoročni koeficient izražen kot razmerje
(v odstotku na dve decimalni mesti natančno) med vrednost-
mi (3. stolpec) navedenimi v ustreznih točkah preglednice po
naslednji enačbi:

1. točka + 2. točka + (3. točka * delež iz 5. stolpca)

5. točka + (6. točka * delež iz 5. stolpca)

(4) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime
in priimek direktorja družbe za upravljanje oziroma ime in
priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg
imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše. Na
drugo vrstico pod preglednico se vpisuje kraj in datum, ko je
bil obrazec sestavljen.
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863.

Na podlagi tretjega odstavka 27. člena in drugega od-
stavka 82. člena zakona o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za
trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti

sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote
premoženja vzajemnega sklada

1. člen

Sklep o metodologiji za izračun čiste vrednosti sredstev
investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vza-
jemnega sklada (Uradni list RS, št. 5/95 in 23/95) se spreme-
ni tako, da se črta 5. člen.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se za ugotavljanje čiste vrednosti
sredstev pooblaščene investicijske družbe od 1. 4. 1996.

Št. 41/96
Ljubljana, dne 13. marca 1996.

dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta

864.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o inve-
sticijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega

poročila o poslovanju investicijskega sklada

1. člen

(1) V sklepu o vsebini letnega in polletnega poročila o
poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95 in
23/95) se v prilogi 1 k navedenemu sklepu za devetim od-
stavkom 7. točke B dela I. poglavja (računovodske rešitve v
investicijskih skladih) doda nov deseti in enajsti odstavek, ki
glasita:

“Zadnja objavljena knjigovodska vrednost iz prejšnje-
ga odstavka je v primeru, da izdajatelj delnic ni zavezan k
revidiranju, knjigovodska vrednost, ugotovljena na podlagi
letnega poročila, ki ga je izdajatelj predložil Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju:
APPNI) na podlagi prvega odstavka 70. člena zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93; v nadalje-
vanju: ZGD). Zadnja objavljena knjigovodska vrednost v
primeru, da je izdajatelj delnic zavezan k revidiranju, pa je
knjigovodska vrednost ugotovljena na podlagi revidiranega
letnega poročila, ki ga je izdajatelj predložil APPNI na pod-
lagi tretjega odstavka 70. člena ZGD.

Ne glede na prejšnji odstavek se kot zadnja objavljena
knjigovodska vrednost od 1. 4. tekočega leta uporablja knji-
govodska vrednost, ugotovljena na podlagi bilance stanja, ki
jo gospodarske družbe predložijo APPNI na podlagi uredbe
o obveznosti posredovanja podatkov iz bilance stanja in
bilance uspeha APPNI (Uradni list RS, št. 8/95 in 11/95). Po
objavi letnega poročila oziroma revidiranja letnega poročila
na način iz desetega odstavka te točke knjižijo investicijski
skladi ustrezen povratek vrednosti.”

(2) Dosedanji deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti od-
stavek, postanejo dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti
odstavek 7. točke.

2. člen

V prilogi 1 k navedenemu sklepu se črta celotni drugi
odstavek 3. točke B. dela II. poglavja (Računovodske rešitve
v pooblaščenih investicijskih družbah).

3. člen

(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se pri izdelavi računovod-
skih izkazov investicijskih skladov za čas od 1. 4. 1996.

(2) Pooblaščene investicijske družbe so dolžne zaradi
uskladitve računovodskih izkazov pooblaščenih investicij-
skih družb s tem sklepom ponovno ovrednotiti sredstva poob-
laščenih investicijskih družb na dan 1. 4. 1996 v skladu s tem
sklepom tako, da določijo vrednost delnic glede na zadnjo
objavljeno knjigovodsko vrednost.

(3) Morebitne pozitivne oziroma negativne razlike na
dan 1. 4. 1996 med vrednostjo delnic določeni na način iz s
tem sklepom črtanega drugega odstavka 3. točke B. dela II.
poglavja v prilogi 1 k navedenemu sklepu, in vrednostjo
delnic določeno na način iz drugega odstavka tega člena, se
izkažejo kot nerealizirani kapitalski dobički oziroma izgube.

(4) Nerealizirane kapitalske izgube, izkazane v bilanci
stanja na dan 31. 3. 1996 se odštejejo od nerealiziranih
kapitalskih dobičkov, izkazanih v tej bilanci, razlika pa se
izkaže na način določen v četrtem odstavku 12. točke B. dela
I. poglavja v prilogi 1 k navedenemu sklepu.

Št. 40/96
Ljubljana, dne 13. marca 1996.

dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta

865.

Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 18. marca 1996 sprejel

S K L E P
o najvišji pokojninski osnovi

I

Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. marca 1996
dalje 232.707,50 SIT.
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II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. marca 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

866.

Na podlagi pooblastila skupščine Združenja zdravstve-
nih zavodov Slovenije, z dne 7. decembra 1995 je upravni
odbor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sprejel

S T A T U T
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

(prečiščeno besedilo)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Zdravstveni zavodi Slovenije so s sklepi o ustanovitvi
ustanovili Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (v na-
daljevanju: združenje).

V združenje se povezujejo zdravstveni zavodi in druge
pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Združenje sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organi-
zacijami in je tako vključeno v mednarodno zdravstveno
službo.

2. člen

Ime Združenja je:

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Sedež je v Ljubljani, Njegoševa 8.

Združenje lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem
članov.

3. člen

Združenje je pravna oseba, ima štampiljko okrogle ob-
like v kateri je vpisano ime in sedež združenja.

Združenje ima emblem. Emblem je kvadratne oblike in
je sestavljen iz modrih kvadratov v obliki črke Z na beli
podlagi. V emblem je z modro barvo vrisana Eskalupova
palica s kačo. Emblem se uporablja na pismih, dopisih, in-
formativnih glasilih in drugih edicijah ter v pravnem prome-
tu.

Emblem se lahko uporablja tudi v črno-belem tisku.
Postavljen je lahko pred, nad ali pod napis imena.

Združenje ima na svojih poslovnih prostorih napisno
tablo. Napisna tabla je bele barve in vsebuje emblem, z
modrimi črkami napisano ime in sedež združenja.

4. člen

S statutom združenja se urejajo:

– dejavnost združenja,

– organizacija združenja,

– organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter

– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavno-
sti in poslovanja združenja v skladu z zakonom in sklepom o
ustanovitvi združenja.

II. NALOGE ZDRUŽENJA

5. člen

Člani združenja se združujejo z namenom, da uresniču-
jejo naslednje naloge:

1. sodelovanje pri pripravi predloga plana zdravstvene-
ga varstva Slovenije, ki vsebuje:

– strategijo razvoja zdravstvenega varstva,

– prednostna razvojna področja,

– naloge in cilje zdravstvenega varstva,

– podlage za razvoj zdravstvene dejavnosti na posa-
meznih ravneh, vključno z izobraževanjem in izpopolnjeva-
njem kadrov ter za razvoj sistema zdravstvenega zavarova-
nja,

– specifične potrebe in možnosti zdravstvenega varstva
posameznih območij,

– nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega
varstva,

– merila za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevaje
dostopnost zdravstvenih storitev po območjih,

2. sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakon-
skih aktov s področja zdravstva,

3. sodelovanje in zastopanje interesov članov pri pri-
pravi izhodišč za izvajanje programov in njihovih cen,

4. sodelovanje pri urejanju odnosov med Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in člani združenja pri:

– opredelitvi zmogljivosti za izvajanje pravic iz obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja,

– določitvi obsega sredstev,

5. sodelovanje pri urejanju odnosov z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi zavarovalni-
cami pri izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarova-
nja,

6. zastopanje članov združenja v odnosih do Vlade
Republike Slovenije in pristojnih ministrstev,

7. zastopanje članov združenja v skupščini Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije,

8. sodelovanje pri sklepanju in uveljavljanju kolektiv-
nih pogodb z vidika zastopanja interesov članov združenja,

9. uresničevanje skupnih interesov članov na področju
organizacije poslovanja in ustvarjanja pogojev za učinkovito
izvajanje zdravstvene dejavnosti,

10. opravljanje notranje in zunanje trgovinske dejavno-
sti za potrebe zdravstvenih zavodov na podlagi skupnih inte-
resov,

11. uresničevanje drugih skupnih interesov članov
združenja.

Združenje lahko opravlja dela tudi za druge naročnike,
če ima za to proste zmogljivosti in če je delo v skladu z
dejavnostjo združenja, vendar ne na škodo članov.

Združenje lahko prenese posamezna dela iz svoje de-
javnosti tudi na druge izvajalce, ki so sposobni zagotoviti
kvalitetno izvedbo del in če se s tem doseže racionalnejše in
smotrnejše opravljanje dela.
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III. ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA, ORGANI
ZDRUŽENJA, NJIHOVE PRISTOJNOSTI IN NAČIN

ODLOČANJA

6. člen

Združenje je organizirano tako, da njegove naloge izvr-
šujejo:

– skupščina,
– upravni odbor,
– odbori dejavnosti,
– stalne komisije,
– direktor združenja.

7. člen

Združenje upravlja skupščina združenja.
Skupščino sestavljajo delegati članov združenja.
Vsak član združenja ima v skupščini enega delegata.
Število glasov posameznega delegata skupščine je od-

visna od števila zaposlenih delavcev v zdravstvenem zavo-
du, ki ga delegat zastopa. Posamezni delegat skupščine ima
en glas na vsakih začetih 300 zaposlenih delavcev.

Postopek imenovanja in razreševanja delegatov skupš-
čine je določen v splošnih aktih članov združenja.

8. člen

Skupščina razpiše volitve v skupščino najkasneje dva
meseca pred potekom mandatne dobe.

Postopek volitev natančneje določi skupščina s pravil-
nikom.

9. člen

Mandat delegatov skupščine traja 4 leta in se šteje od
dneva njene prve seje.

Delegatu skupščine preneha mandat še pred potekom
mandatne dobe v primeru, če mu preneha delovno razmerje
pri članici združenja, če izgubi status delegata članice zdru-
ženja ali če se odpove mandatu.

Če članu skupščine preneha mandat pred potekom man-
datne dobe, je članica združenja dolžna, v skladu s svojimi
splošnimi akti, imenovati novega delegata najkasneje v dveh
mesecih po prenehanju mandata njenega delegata.

10. člen

Skupščina ima predsednika in njegovega namestnika,
ki ju delegati izvolijo na prvi seji v skladu s poslovnikom o
delu skupščine.

11. člen

Sejo skupščine združenja sklicuje njen predsednik ozi-
roma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.

Skupščina zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat
letno.

Predsednik oziroma namestnik skupščine mora sklicati
sejo skupščine, če to zahteva najmanj 1/3 članov združenja,
upravni odbor združenja oziroma direktor združenja.

V primeru iz prejšnjega odstavka je predsednik dolžan
sklicati sejo v roku 15 dni od prejema zahteve za sklic
skupščine.

12. člen

Predsednik skupščine ima predvsem naslednje pristoj-
nosti:

– predstavlja skupščino združenja,
– sklicuje, predlaga dnevni red, pripravlja in vodi seje

skupščine,
– spremlja izvajanje sklepov skupščine,

– opravlja druge naloge za katere ga pooblasti skupšči-
na.

Predsednik skupščine je za svoje delo odgovoren skup-
ščini.

13. člen

Namestnik predsednika skupščine nadomešča predsed-
nika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta
odsoten. Če sta odsotna oba, vodi sejo skupščine delegat, ki
ga določi skupščina.

Če predsedniku skupščine predčasno preneha mandat,
opravlja njegove naloge njegov namestnik do izvolitve no-
vega predsednika.

Če je za predsednika skupščine izvoljen delegat iz bol-
nišnične zdravstvene dejavnosti, mora biti namestnik iz os-
novne zdravstvene dejavnosti oziroma obratno.

14. člen

Način in roke sklica, vodenje sej, vzdrževanje reda na
sejah, način odločanja, vsebino zapisnika in druga vprašanja
določi skupščina s poslovnikom. Skupščina opravlja delo na
sejah, ki so praviloma javne.

15. člen

Skupščina združenja ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve,
– sprejema program dela združenja ter spremlja njego-

vo izvrševanje,
– določa finančni načrt združenja,
– obravnava predlog plana zdravstvenega varstva Re-

publike Slovenije,
– določa smernice za pripravo izhodišč za izvajanje

programov ter za oblikovanje cen zdravstvenih storitev,
– voli predsednika in namestnika predsednika skupšči-

ne,
– imenuje in razrešuje upravni odbor in stalne komisije

skupščine združenja,
– določa poslovno politiko in temeljne smeri delovanja

združenja ter daje smernice za delo direktorja združenja in
izvršilnih organov združenja,

– obravnava in sprejema letno poročilo o delu združe-
nja.

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov delega-
tov, razen za: prvo, tretjo in deveto alineo tega člena, kjer
odloča z večino glasov vseh članov.

Upravni odbor

16. člen

Upravni odbor je izvršilni organ združenja in ima 9
članov.

Upravni odbor opravlja naloge, ki so določena s tem
statutom in zadeve, za katere ga pooblasti skupščina.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

17. člen

Upravni odbor sestavljajo predsednik skupščine, pred-
sednik odbora skupščine za osnovno zdravstveno dejavnost
in dva člana, od katerih je eden predsednik odbora za zobo-
zdravstveno dejavnost, drugega pa imenuje odbor za osnov-
no zdravstveno dejavnost, predsednik odbora skupščine za
bolnišnično zdravstveno dejavnost in dva člana, od katerih je
eden predsednik odbora za psihiatrično bolnišnično dejav-
nost, drugega pa imenuje odbor za bolnišnično zdravstveno
dejavnost, predsednik odbora skupščine za dejavnost social-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1271Št. 16 – 22. III. 1996

ne medicine, higiene, epidemiologije in medicinske ekologi-
je in 1 član, ki ga ta odbor imenuje.

Pri delu upravnega odbora so dolžni kot strokovni de-
lavci sodelovati direktor združenja, predsedniki ekonomske
komisije, pravne komisije in zdravstvene komisije.

Predsednika in namestnika upravnega odbora izvolijo
člani upravnega odbora na prvi seji.

Mandatna doba članov upravnega odbora traja 4 leta in
se pokriva z mandatno dobo skupščine združenja.

18. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– v okviru postavljenih smernic skupščine obravnava

izhodišča za izvajanje programov ter za oblikovanje cen
storitev ter sprejme sklep o pristopu k splošnemu dogovoru
za opravljanje programov zdravstvenih storitev in izhodišč
za njegovo izvajanje,

– obravnava in sprejema poročila o poslovanju med
letom,

– obravnava in sprejema zaključni račun združenja ter
odloča o razporeditvi morebitnih prihodkov nad odhodki
oziroma o kritju izgube,

– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin združenja,
– sprejema akte združenja, ki niso v pristojnosti skup-

ščine,
– sprejema odločitve in ukrepe za izvrševanje sklepov

skupščine,
– določa vsebino pogodbe o zaposlitvi direktorja zdru-

ženja in sklepa to pogodbo,
– določa višino sejnin, povračilo potnih stroškov in

morebitne nagrade za člane organov ter imenovanih delov-
nih skupin združenja,

– določa višino članarine,
– imenuje in razrešuje direktorja združenja,
– imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje

določenih nalog s svojega delovnega področja in jim določa
naloge,

– imenuje uredniški odbor glasila Novis,
– sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb,
– daje pobude za sprejemanje zakonov in drugih pred-

pisov, ki se nanašajo na zdravstvo, oziroma daje pobude za
njihove spremembe in dopolnitve,

– pripravlja gradivo in strokovne podlage ter predloge
za odločanje na skupščini,

– predlaga skupščini sprejem aktov iz njene pristojno-
sti,

– ugotavlja pristop in izstop novih članov v oziroma iz
združenja,

– opravlja druge naloge za katere ga pooblasti skupšči-
na.

19. člen

Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik ozi-
roma njegov namestnik.

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna večina njego-
vih članov, odločitev pa je sprejeta, kadar je zanjo glasovalo
več kot polovica vseh članov.

Upravni odbor določi način svojega dela s poslovni-
kom.

20. člen

Članu upravnega odbora predčasno preneha mandat za-
radi prenehanja delovnega razmerja pri članici združenja ali
če izgubi status predstavnika v posameznem odboru združe-
nja.

V primeru, da predčasno preneha mandat predsedniku,
namestniku predsednika oziroma članu upravnega odbora,

se na prvem zasedanju skupščine imenujejo novi člani uprav-
nega odbora za preostali del mandata.

Odbori dejavnosti

21. člen

Za uresničevanje posameznih nalog združenja se usta-
novijo naslednji odbori skupščine:

– odbor za bolnišnično zdravstveno dejavnost,
– odbor za psihiatrično bolnišnično dejavnost,
– odbor za osnovno zdravstveno dejavnost,
– odbor za zobozdravstveno dejavnost,
– odbor za dejavnost socialne medicine, higiene, epide-

miologije in medicinske ekologije.

22. člen

Odbor za bolnišnično zdravstveno dejavnost sestavlja-
jo predstavniki članov združenja, ki opravljajo to dejavnost.

Odbor za psihiatrično bolnišnično dejavnost sestavljajo
predstavniki psihiatričnih bolnišnic, članov združenja.

Odbor za osnovno zdravstveno dejavnost sestavljajo
predstavniki zdravstvenih domov, članov združenja.

Odbor za zobozdravstveno dejavnost sestavljajo po dva
predstavnika zobozdravstvene dejavnosti, članov združenja
po posameznih območjih, kot jih določi zavod za zdravstve-
no zavarovanje.

Odbor za dejavnost socialne medicine, higiene, epide-
miologije in medicinske ekologije sestavljajo predstavniki
članov združenja, ki opravljajo to dejavnost.

23. člen

Odbori obravnavajo vprašanja in probleme iz svoje de-
javnosti, dajejo predloge za obravnavo in sprejem na uprav-
nem odboru združenja ter obravnavajo predloge in sklepe
upravnega odbora iz svoje dejavnosti.

Odbori v okviru dogovorjene politike na svojem po-
dročju odločajo avtonomno.

Mandatna doba članov odborov je 4 leta. Odbori spre-
jemajo sklepe z večino glasov navzočih.

Odbori imenujejo na prvi seji predsednika in namestni-
ka odbora.

24. člen

Odbor za bolnišnično zdravstveno dejavnost ima pri-
stojnost samostojnega sklepanja področnega dogovora za
izvajanje programov in oblikovanje cen zdravstvenih stori-
tev na sekundarni ravni in področnega dogovora na terciarni
ravni.

Odbor za psihiatrično bolnišnično dejavnost se vključi
v dogovarjanje in sklepanje področnega dogovora za njego-
vo dejavnost v sklopu odbora za bolnišnično zdravstveno
dejavnost.

Odbor za osnovno zdravstveno dejavnost ima pristoj-
nost samostojnega sklepanja področnega dogovora za izva-
janje programov in oblikovanje cen zdravstvenih storitev na
primarni ravni.

Odbor za zobozdravstveno dejavnost se vključi v dogo-
varjanje in sklepanje področnega dogovora za njegovo de-
javnost v sklopu odbora za osnovno zdravstveno dejavnost.

Odbor za dejavnost socialne medicine, higiene, epide-
miologije in medicinske ekologije ima pristojnost samostoj-
nega sklepanja področnega dogovora za izvajanje progra-
mov in oblikovanje cen zdravstvenih storitev za svojo
dejavnost.

Pristojnosti samostojnega sklepanja področnih dogovo-
rov si pridobijo odbori dejavnosti v skladu z opredelitvijo
partnerjev v dogovarjanju.
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25. člen

Odbori skupščine lahko imenujejo za izvrševanje posa-
meznih nalog komisije in druga telesa.

Stalne komisije skupščine

26. člen

Skupščina združenja imenuje za pripravo strokovnih
predlogov na pravnem in ekonomskem področju pravno ko-
misijo, ekonomsko komisijo in zdravstveno komisijo.

Komisije imajo po enajst članov, ki so imenovani tako,
da so praviloma zastopana vsa območja z enim članom,
območji Ljubljane in Maribora pa s po dvema članoma.

Komisije so imenovane za obdobje 4 let in na prvi seji
imenujejo predsednika in namestnika.

27. člen

Pravna komisija je izvršilni organ skupščine z nalogo,
da pripravlja in predlaga skupščini in upravnemu odboru
rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na pravnem
področju ter da izvršuje sprejete odločitve.

28. člen

Ekonomska komisija je izvršilni organ skupščine z na-
logo, da pripravlja in predlaga skupščini in upravnemu od-
boru rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih z ekonom-
skega področja in da izvršuje sprejete odločitve.

29. člen

Zdravstvena komisija je izvršilni organ skupščine, z
nalogo, da pripravlja in predlaga skupščini in upravnemu
odboru rešitve predvsem v zvezi s problematiko na strokov-
nih področjih, kot so oblikovanje strategije in načrtovanja
razvoja sistema zdravstvenega varstva, proučevanje organi-
zacije zdravstvenih zavodov in organizacije dela v njih ter
spremljanje in usmerjanje aktivnosti uvajanja in razvoja ra-
čunalniško podprtega zdravstveno informacijskega sistema
na aplikativni, medicinski, poslovni in komunikacijski ravni.

Direktor Združenja

30. člen

Združenje vodi direktor združenja.

31. člen

Za direktorja združenja je lahko na podlagi razpisa
imenovana oseba, ki poleg pogojev, določenih v zakonu
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– visoko strokovno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih

mestih,
– poznavanje delovanja sistema zdravstva in zdravstve-

ne dejavnosti v Sloveniji.

32. člen

Direktorja združenja imenuje in razrešuje upravni od-
bor združenja za mandatno obdobje 4 let.

33. člen

Razpis za direktorja združenja mora biti objavljen naj-
manj 3 mesece pred potekom mandata.

34. člen

Če se na razpis ne prijavi noben kandidat ali če nobe-
den od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev, ali

nobeden od kandidatov ni bil imenovan, direktor nadaljuje s
svojim delom, dokler ni imenovan vršilec dolžnosti direktor-
ja.

Če direktorju preneha delovno razmerje pred potekom
mandata, upravni odbor pooblasti do imenovanja vršilca dolž-
nosti direktorja enega izmed strokovnih delavcev strokovne
službe združenja za opravljanje nalog direktorja združenja.

35. člen

Direktor je lahko razrešen pred iztekom časa za katere-
ga je imenovan v naslednjih primerih:

– če sam zahteva razrešitev,

– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o de-
lovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zako-
nu,

– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih združenja ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov orga-
nov združenja oziroma ravna v nasprotju z njimi,

– če s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči
združenju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno oprav-
lja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti združenja.

36. člen

Direktor združenja ima naslednje pristojnosti:

– izvršuje sklepe skupščine in drugih organov združe-
nja,

– koordinira delo upravnega odbora in drugih organov
združenja,

– zagotavlja zakonitost poslovanja združenja,

– zastopa in predstavlja združenje,

– sodeluje na sejah skupščine, upravnega odbora in
drugih organov združenja brez pravice do glasovanja,

– v skladu s finančnim načrtom in planom nabav os-
novnih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnov-
nih sredstev do obsega, ki ga določi upravni odbor,

– določa plan kadrov in izobraževanja delavcev stro-
kovne službe,

– izdaja odločbe na prvi in drugi stopnji delavcem stro-
kovne službe,

– v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in us-
meritvami upravnega odbora usklajuje plače in nadomestila,
potrjuje povrnitev materialnih stroškov in nadomestila za
službena potovanja ter druge materialne stroške za delavce
strokovne službe in druge,

– izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest delavcev
v strokovni službi in ga predloži v soglasje upravnemu odbo-
ru združenja,

– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev strokov-
ne službe in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonom
in akti strokovne službe,

– odloča o pravicah delavcev strokovne službe iz dela
in delovnega razmerja ter o njihovih ugovorih,

– je odredbodajalec za vse račune zavoda in za to poob-
lašča druge delavce strokovne službe,

– sprejema splošne akte, ki se tičejo urejanja razmerij v
strokovni službi,

– oblikuje in imenuje člane komisij in delovnih skupin
in jim določa naloge,

– opravlja druge naloge, za katere ga pooblaste skup-
ščina združenja, upravni dobor in drugi organi združenja.
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IV. STROKOVNA SLUŽBA

37. člen

Združenje ima strokovno službo, ki ni pravna oseba.
Strokovna služba združenja pripravlja strokovne podla-

ge za izvajanje nalog združenja in opravlja administrativno-
tehnična dela v zvezi z izvajanjem nalog združenja.

38. člen

Strokovno službo združenja vodi direktor, ki je odgo-
voren za zakonitost dela strokovne službe.

39. člen

Strokovna služba ima pravila, ki jih določi direktor.

V. NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZDRUŽENJA

40. člen

Sredstva za delo pridobiva združenje:
– iz članarine,
– s plačili za storitve izven dogovorjenega programa

združenja oziroma na trgu,
– iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z

zakonom.

41. člen

Članarina je odvisna od doseženega prihodka članov
združenja v preteklem letu, zmanjšanega za nabavno vred-
nost prodanega blaga. Prihodek je izražen v številu povpreč-
nih mesečnih bruto osebnih dohodkov na zaposlenega v
gospodarstvu za preteklo leto, in sicer v naslednjih razredih,
glede na velikost prihodka člana združenja:

– do 6.500
– od 6.500 do 30.000
– od 30.000 do 60.000
– nad 60.000.

42. člen

Upravni odbor določi za tekoče leto višino članarine v
promilih glede na višino prihodka članov po kriterijih iz 41.
člena ter višino članarine za druge pravne osebe.

Članarino so člani dolžni poravnati vsako trimesečje na
podlagi obvestila o višini članarine v 15 dneh po prejemu
obvestila.

43. člen

Upravni odbor določi višino članarine najkasneje do
konca meseca marca.

V primeru, da skupščina ne sprejme do konca meseca
marca finančnega načrta, upravni odbor sprejme sklep o
začasnem financiranju.

V primeru sprememb pogojev poslovanja med letom,
lahko upravni odbor zviša ali zniža višino članarine do 15%.

44. člen

Člani združenja zagotavljajo sredstva za investicije, na
podlagi na skupščini sprejetega investicijskega načrta.

45. člen

Združenje je dolžno poslovati po temeljih dobrega go-
spodarja in je odgovorno za zakonitost poslovanja.

Združenje je odgovorno za svoje obveznosti s sredstvi
do višine letne članarine.

Člani odgovarjajo za obveznosti združenja solidarno do
višine vloženih sredstev.

46. člen

Združenje nastopa v pravnem prometu neomejeno, ra-
zen da mora za nakup in prodajo nepremičnega premoženja
pridobiti soglasje članov združenja.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA

47. člen

Pravice članov združenja so, da:
– uporabljajo podatke, analize, informacije ter druge

storitve združenja,
– enakopravno kot člani skupščine preko svojih pred-

stavnikov v skupščini odločajo o vseh zadevah, ki so v
pristojnosti skupščine združenja,

– odločajo o spremembah organiziranja in delovanja
združenja,

– so obveščeni o delu in poslovanju združenja,
– dajejo pobude in predloge za obravnavo določenih

vprašanj,
– izstopijo iz združenja.

48. člen

Obveznosti članov so predvsem, da:
– s svojimi strokovnimi delavci sodelujejo pri skupnih

nalogah in strokovnih opravilih ter poslih skupnega pomena
skupščine združenja in njenih izvršilnih organov ter stalnih
in občasnih komisij in teles,

– na zahtevo direktorja združenja redno in pravočasno
dostavljajo resnične in točne podatke in obvestila v zvezi z
izvrševanjem strokovnih opravil in poslov skupnega pomena
in vse druge potrebne podatke, ki so potrebni za pripravo
podlag za skupne aktivnosti in v druge namene,

– spoštujejo sprejete sklepe in stališča združenja,
– združujejo sredstva za posebne programe o katerih se

posebej dogovorijo,
– združujejo dogovorjena finančna sredstva za uresni-

čevanje postavljenih ciljev in nemoteno poslovanje združe-
nja,

– odgovarjajo za prevzete obveznosti združenja do vi-
šine redne letne članarine,

– se vzdržujejo kakršnegakoli ravnanja, ki škoduje ug-
ledu združenja in medsebojnim odnosom v združenju.

VII. PRISTOP IN PRENEHANJE ČLANSTVA
V ZDRUŽENJU

49. člen

Pristop novih članov v združenje je možen na osnovi
pristopne izjave.

O sprejemu novih članov združenja odloča upravni od-
bor združenja.

50. člen

Pravice in obveznosti novo sprejetega člana združenja
postanejo veljavne v začetku naslednjega meseca po spreje-
mu sklepa o članstvu v upravnem odboru združenja.

51. člen

Vsak član lahko izstopi iz združenja.
Pisni in obrazloženi sklep o izstopu iz združenja, spre-

jet v skladu s svojimi splošnimi akti, mora član, ki izstopa iz
združenja dostaviti upravnemu odboru združenja.
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Izstop iz združenja je možen le na koncu koledarskega
leta, s tem, da se sklep o izstopu iz združenja dostavi uprav-
nemu odboru združenja najkasneje tri mesece pred izstopom.

Upravni odbor združenja sprejme na podlagi sklepa iz
drugega odstavka tega člena ugotovitveni sklep o izstopu
člana iz združenja.

52. člen

Članstvo v združenju lahko preneha tudi v primeru, če
član ne izpolnjuje obveznosti iz 48. člena tega statuta.

Sklep o prenehanju članstva v združenju sprejme skup-
ščina na predlog upravnega odbora.

53. člen

Član, ki izstopa iz združenja ali mu preneha članstvo v
združenju, je dolžan poravnati vse obveznosti do združenja,
nastale v času, ko je bil član združenja.

VIII. REŠEVANJE MEDSEBOJNIH SPOROV

54. člen

Vsak spor iz medsebojnih odnosov med člani in zdru-
ženjem bodo člani ter združenje poiskušali reševati spora-
zumno.

V primeru, da spora ne uspejo rešiti sporazumno, bodo
rešitev spora prepustili arbitraži združenja.

Arbitražo združenja sestavlja enako število predstavni-
kov strank, ki so v sporu in predsednik, ki ga določijo sprte
strani sporazumno.

Arbitraža odloča o sporih z večino glasov.

Sklep arbitraže je dokončen.

55. člen

Podrobnejši način dela arbitraže se določi s poslovni-
kom o delu.

IX. POSLOVNA TAJNOST

56. člen

Poslovna tajnost so listine in podatki, določeni s tem
statutom ali drugim splošnim aktom združenja, katerih po-
sredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslo-
vanjem združenja ali interesi članov združenja in bi škodo-
valo interesom združenja in poslovnemu ugledu združenja,
če z zakonom ni določeno drugače.

57. člen

Združenje mora varovati kot poslovno tajnost listine in
podatke, opredeljene s posebnim aktom, ki ga sprejme skup-
ščina.

58. člen

Poslovno tajnost morajo varovati člani združenja in
delavci strokovne službe, ki na kakršnikoli način zvedo za
listine in podatke, ki so poslovna tajnost.

59. člen

Na zahtevo pooblaščenih organov sme podatke, ki so
poslovna tajnost sporočati samo direktor združenja.

X. OBVEŠČANJE

60. člen

Združenje seznanja svoje članice o delu združenja s:

– posredovanjem gradiv za seje organov združenja,

– letnimi in obdobnimi poročili o poslovanju,

– informacijami in obvestili,

– glasilom Novis.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen

Statut zavoda, njegove spremembe in dopolnitve spre-
jema skupščina v dvofaznem postopku.

Gradivo za pripravo osnutka statuta predloži upravne-
mu odboru direktor združenja.

Upravni odbor oblikuje osnutek statuta in ga predloži v
obravnavo članicam združenja.

Po končani razpravi upravni odbor sprejme predlog
statuta in ga predloži v sprejem skupščini.

Delegati skupščine lahko k predlogu podajo amandma-
je.

62. člen

Z dnem ko začnejo veljati te spremembe in dopolnitve
statuta združenja, prenehajo veljati posamezne določbe sta-
tuta združenja z dne 22. januarja 1993 in njegove spremem-
be in dopolnitve z dne 24. junija 1993.

Upravni odbor je pooblaščen za pripravo čistopisa sta-
tuta združenja in njegovo objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije.

63. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta veljajo z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Določbe sprememb in dopolnitev tega statuta pa se
uporabljajo od dneva sprejema na skupščini združenja.

Predsednik
Skupščine Združenja

zdravstvenih zavodov Slovenije
prim. dr. Vasja Klavora l. r.

867.

Na podlagi 114. člena zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91) sklepajo pogodbene stran-
ke:

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje prometa
in zvez, predsednik nadzornega sveta SCP Ljubljana kot
predstavniki delodajalcev

in

Zveza svobodnih sindikatov – Republiški odbor pro-
meta in zvez, Konferenca sindikatov v cestnem gospodar-
stvu, Sindikat cestnega prometa Slovenije kot predstavniki
delojemalcev
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K O L E K T I V N O  P O G O D B O
za cestno gospodarstvo

VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE

Določila te pogodbe veljajo za območje Republike Slo-
venije, za vse delavce, ki so v delovnem razmerju v cestnih
podjetjih CP Celje, CP Koper, CP Kranj, CP Ljubljana, CP
Maribor, CP Murska Sobota, CP Nova Gorica, CP Novo
mesto, CP Ptuj, PVAC Ljubljana, v podjetjih za vzdrževanje
in varstvo cest in slovenska cestna podjetja.

Za poslovodne delavce, delavce s posebnimi pooblasti-
li in odgovornostmi ter za določena strokovna delovna mesta
skladno s splošnim aktom, ne veljajo določbe od 48. do 58.
člena te pogodbe, ter določbe tarifne priloge; druge določbe
pa veljajo, če njihova uporaba ni izrecno izključena s pogod-
bo o zaposlitvi.

Kolektivna pogodba velja tudi za učence in študente na
praksi.

Izraz “delavci” v tej pogodbi pomeni delavce, ki so
sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.

Časovno: Ta pogodba začne veljati ko jo podpišejo vse
pogodbene stranke in je sklenjena za dobo enega leta.

Ta pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Vsaka stranka lahko kolektivno pogodbo pisno odpove
tri mesece pred potekom roka njene veljavnosti. Če kolektiv-
na pogodba v tem roku ni odpovedana, se podaljša vsako
leto za eno leto. Kolikor v odpovednem roku ne pride do
sklenitve nove pogodbe, se veljavnost pogodbe podaljša za
tri mesece. Če še v podaljšanem roku ne pride do sklenitve
nove, pogodba za obe pogodbeni stranki preneha veljati v
obsegu kot je bila odpovedana.

Tarifna priloga, ki je sestavni del te pogodbe in se
nanaša na uresničevanje določb o plačah in drugih osebnih
prejemkih te pogodbe, velja do 31. 12. 1996. Tarifna priloga
se sprejme vsako leto najkasneje do 31. 12. za naslednje leto.
Če se ne sprejme v tem roku, se veljavnost tarifne priloge
podaljša za naslednje leto.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to pogodbo stranke v skladu z zakonom in splošno
kolektivno pogodbo za gospodarstvo urejajo:

– veljavnost kolektivne pogodbe,

– sklenitev delovnega razmerja, razporejanje delavcev,

– sprejem akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest,

– določanje in reševanje presežnih delavcev ter merila,

– delovni čas,

– letni dopust in druge odsotnosti z dela,

– izobraževanje delavcev,

– varstvo delavcev,

– odgovornost za delovne obveznosti,

– pravice sindikalnih zaupnikov,

– osebne dohodke, nadomestila in druga povračila,

– sklenitev kolektivne pogodbe,

– ostale določbe.

2. člen

Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporab-
ljajo določila zakona in splošne kolektivne pogodbe za go-
spodarstvo.

II. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

3. člen

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja

Delovno razmerje lahko sklene vsak, ki izpolnjuje po-
leg splošnih pogojev določenih z zakonom še naslednje:

– pogoje določene z aktom o sistemizaciji delovnih
mest,

– posebne pogoje, ki so določeni s splošnim aktom, ki
ureja varstvo pri delu,

– pogoje določene s splošno kolektivno pogodbo za
gospodarstvo in s to pogodbo.

4. člen

Delovna mesta se razvrščajo v devet tarifnih razredov
glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v aktu o
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, in sicer:

I. enostavna dela,

II. manj zahtevna dela,

III. srednje zahtevna dela,

IV. zahtevna dela,

V. bolj zahtevna dela,

VI. zelo zahtevna dela,

VII. visoko zahtevna dela,

VIII. najbolj zahtevna dela,

IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela.

Podjetje je dolžno pred sprejemom akta o organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest oziroma njegovih sprememb
in dopolnitev pridobiti in obravnavati mnenje sindikatov in
se do mnenja pisno opredeliti najpozneje v 15 dneh.

Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sprej-
me direktor družbe.

5. člen

Pogodba o zaposlitvi

Delovno razmerje je sklenjeno, ko na podlagi dokonč-
nega sklepa o izbiri, kandidat podpiše pogodbo o zaposlitvi
in nastopi delo. Pogodba o zaposlitvi ne sme biti v nasprotju
z zakonom, splošno kolektivno pogodbo in pogodbo za cest-
no gospodarstvo.

V primeru razporeditve delavca na drugo delovno me-
sto oziroma, če se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je
bila pogodba o zaposlitvi sklenjena, se nova razmerja uredi-
jo s spremembo pogodbe o zaposlitvi, razen pri prevzemu
delavcev po 11. členu SKPG.

S pogodbo o zaposlitvi delavec in podjetje oziroma
delodajalec uredita naslednja vprašanja:

– sklenitev, nastop in trajanje delovnega razmerja,

– delovno mesto, za katerega se sklepa delovno razmer-
je, naziv delovnega mesta ter tarifni razred, v katerega je
delovno mesto razvrščeno,

– poskusno delo, če se zahteva,

– pripravništvo, če se delovno razmerje sklepa s pri-
pravnikom,

– kraj opravljanja dela,

– delovni čas, odmori, počitki, dopust,

– ukrepe za posebno varstvo delavcev,

– izobraževanje,
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– osnovno plačo, dodatke, nadomestila,

– način ugotavljanja delovne uspešnosti (norma, akord,
ocenjevanje),

– način spremembe pogodbe,

– druge pravice in obveznosti podjetja oziroma deloda-
jalca in delavca.

Pogodba o zaposlitvi za tiste delavce, ki pri svojem
delu pridobivajo tehnično-tehnološka znanja, poslovna zna-
nja in vzpostavljajo poslovne zveze, vsebuje konkurenčno
klavzulo ter medsebojne obveznosti delodajalca in deloje-
malca.

Delavcu, ki mu preneha delovno razmerje, pripada za
upoštevanje konkurenčne klavzule največ njegovih deset
povprečnih mesečnih brutto plač v zadnjih treh mesecih pred
prenehanjem delovnega razmerja.

6. člen

Organi, ki odločajo o potrebi po sklenitvi delovnega
razmerja in o izbiri in organi, ki odločajo v ugovornem
postopku.

Sklep o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja sprej-
me direktor. Izbiro med kandidati opravi direktor ali organ,
določen s splošnim aktom podjetja.

V ugovornem postopku odloča organ, določen s pogod-
bo o ustanovitvi družbe ali s statutom podjetja.

7. člen

Poskusno delo

Organ, ki odloči o sprejemu delavca v delovno razmer-
je, lahko določi poskusno delo in način spremljanja posku-
snega dela ter sprejme oceno o uspešnosti poskusnega dela.
Poskusno delo ne sme trajati dlje, kot je določeno v objavi.

Če delavec po svoji volji odpove delovno razmerje v
času poskusnega dela, se šteje za dan prenehanja delovnega
razmerja dan, ko delavec poda pismeno odpoved.

Trajanje poskusnega dela za posamezna dela znaša:

– za dela I.–III. skupine en mesec,

– za dela IV. skupine dva meseca,

– za dela V. skupine tri mesece,

– za dela VI., VII., VIII. in IX. skupine šest mesecev.

8. člen

Razpis oziroma oglas

Razpis oziroma oglas, ki se javno objavi, mora vsebo-
vati:

–  naziv delovnega mesta,

– število delavcev, ki so potrebni za opravljanje del,

– strokovno izobrazbo in druge pogoje, ki jih mora
izpolnjevati delavec,

– navedbo ali se zahteva poskusno delo oziroma preiz-
kus znanja,

– navedbo ali se delovno razmerje sklepa za določen ali
nedoločen čas,

– navedbo da je rok za prijavo najmanj 8 dni od dneva
objave,

– dokazila ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi,

– navedbe da bodo kandidati obveščeni o izbiri najka-
sneje v 30 dneh po preteku roka za prijavo,

– navedbo za koliko časa bo delavec izbran,

– po potrebi druge navedbe.

Zaradi potreb delovnega procesa oziroma racionalizaci-
je poslovanja se lahko sklene delovno razmerje s krajšim
delovnim časom od polnega delovnega časa.

9. člen

Za opravljanje dela v drugi organizaciji do 1/3 delovne-
ga časa lahko izda soglasje direktor, če to ne vpliva na
opravljanje dela v podjetju in ni v nasprotju z interesi
podjetja.

10. člen

Pripravništvo

Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja glede
na stopnjo strokovne izobrazbe, če zakon ne določa drugače:

– za dela IV. in V. stopnje strokovne izobrazbe 6 mese-
cev,

– za dela VI. stopnje 9 mesecev,

– za dela VII. stopnje 12 mesecev.

Pripravništvo se podaljša, če je opravičena odsotnost
delavca, ki opravlja pripravništvo za delo IV. in V. stopnje
strokovne izobrazbe traja najmanj 14 dni, za dela VI. stopnje
najmanj 21 dni in za dela VII. stopnje najmanj 28 dni.

Pripravništvo se podaljša za toliko časa, kolikor traja
opravičena odsotnost z dela.

Delavcu – pripravniku, ki opravlja pripravniško delo
tako, da dela s krajšim delovnim časom od polnega, se v
odvisnosti od dolžine delovnega časa čas pripravništva po-
daljša največ za tri mesece (IV. in V. stopnja), štiri mesece
(VI. stopnja), oziroma največ šest mesecev (VII. stopnja).

Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi men-
tor.

V pogodbi o zaposlitvi pripravnika se določi način
spremljanja in ocenjevanja pripravnika.

Pripravniška doba se lahko na predlog mentorja skrajša.

Pripravniški izpit vsebuje preizkus znanja stroke in de-
lovnega področja, za katerega se je pripravnik usposabljal.
Pripravništva ni potrebno opravljati delavcu, ki je v nadalj-
nem izobraževanju ob delu ali iz dela dosegel višjo stopnjo
izobrazbe v okviru svojega poklica ali stroke.

Delavcu, ki se je ob delu ali iz dela izobraževal v drugi
stroki ali za drug poklic in je že opravil pripravniški izpit, se
pripravniška doba skrajša za čas trajanja splošnega dela pri-
pravniškega programa, opraviti pa mora le posebni del pri-
pravniškega izpita.

Pripravnik opravlja pripravniški izpit najkasneje do iz-
teka pripravniške dobe. Če pripravniškega izpita ne opravi,
ga ima pravico opravljati v roku, ki ne sme biti krajši od 15
dni in ne daljši od 45 dni. Če pripravniškega izpita tudi
drugič ne opravi, mu delovno razmerje preneha z dnem, ko
ga ni opravil.

11. člen

Šteje se, da pripravnik ni opravil strokovnega izpita
tudi v primeru:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1277Št. 16 – 22. III. 1996

– če se brez opravičenega razloga določenega dne ne
zglasi k strokovnemu izpitu oziroma ponovitvi izpita,

– če odstopi od že začetega opravljanja izpita.

12. člen

Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti

Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravlja-
nje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov de-
la po 23. členu zakona o delovnih razmerjih se izvede sklad-
no z 9. členom splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo.

III. RAZPOREJANJE DELAVCEV

13. člen

Delavec je dolžan začasno opravljati delo, ki ne ustreza
vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanja in zmož-
nosti v primeru višje sile, naravnih ali drugih nesreč, pri
katerih je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje,
reševanje človeških življenj in zdravja, nenadnega kvara
surovin in materiala, ki povzroča popolni ali delni zastoj
delovnega procesa v podjetju, ter v primeru nenadne krajše
odsotnosti drugega delavca in v primeru okvare delovnih
naprav in obratov.

Delavec prejme v vseh primerih razporeditev, ko je
zaradi izjemnih okoliščin razporejen na dela in naloge, ki ne
ustrezajo vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, zna-
nju in zmožnostim, oziroma ko je razporejen na nižje vred-
notena dela in naloge, enako plačo kot jo prejema na svojem
delovnem mestu, oziroma plačo, ki je zanj ugodnejša.

Delavca ni mogoče razporediti iz kraja v kraj brez
njegove privolitve v naslednjih primerih:

– če je invalid,

– če je starejši od 50 let,

– če razporeditev lahko vpliva na bistveno poslabšanje
delavčevega zdravja,

– če traja pot na delo in z dela v normalnih okoliščinah
z javnimi prevoznimi sredstvi več kot dve uri.

14. člen

V primerih naštetih v četrti alineji tretjega odstavka
prejšnjega člena, ko delavec privoli, je podjetje oziroma
delodajalec dolžan delavcu povrniti celotne stroške prevoza
na delo in z dela z javnimi prevoznimi sredstvi.

Delavca je mogoče razporediti na vsa gradbišča in eno-
te v sestavi podjetja; taka razporeditev se ne šteje za razpore-
ditev delavca iz kraja v kraj.

Delavca se lahko razporedi na delo iz enega kraja v
drug kraj brez njegove privolitve, če to zahteva nemoteno
opravljanje delovnega procesa. Takšni primeri so zlasti:

– če pride do sprememb v organizaciji podjetja,

– če je treba število delavcev v službi povečati, v drugi
pa zmanjšati,

– če je zaradi pomanjkanja delavcev določene strokov-
nosti ogrožen tehnološki proces podjetja,

Če razporeditev delavca iz kraja v kraj brez njegove
privolitve zaradi oddaljenosti kraja dela zahteva spremembo
delavčevega prebivališča, mu je potrebno zagotoviti enako-
vredne bivalne pogoje in možnost šolanja otrok (osnovno in
srednje šolstvo).

15. člen

Če je delavec skladno z zakonom začasno razporejen v
drugo podjetje oziroma k drugemu delodajalcu in tam tudi
začasno sklene delovno razmerje (24. člen ZDR), se glede
vseh pravic, ki so vezane na trajanje delovnega razmerja v
podjetju (npr. jubilejne nagrade, dodatek za stalnost ipd.)
šteje, da delovnega razmerja v podjetju ni prekinil. Prav tako
ima v tem času tudi pravico do uporabe počitniških kapacitet
in drugih ugodnosti v podjetju pod enakimi pogoji kot drugi
delavci podjetja.

Med začasno razporeditvijo podjetje za dela iz prvega
odstavka tega člena ne sme zaposlovati novih delavcev, niti
ni mogoče uvesti poskusnega dela.

Na tak način ni možno razporediti delavcev iz tretjega
odstavka 13. člena te pogodbe.

16. člen

Prevzem delavca v drugo podjetje

Delavec je lahko prevzet na delo v drugo podjetje ozi-
roma k drugemu delodajalcu (15. člen ZTPDR) pod nasled-
njimi pogoji:

– da se v podjetju ukine določena dejavnost v celoti in
iz tega razloga preneha potreba po delu vseh delavcev dolo-
čenega oddelka oziroma določenega poklicnega profila,

– da drugo podjetje oziroma delodajalec vse delavce
zaposli na delovnih mestih, ki ustrezajo strokovni izobrazbi,
znanju in zmožnostim prevzetih delavcev,

– da se delovna doba delavca, ki je prevzet na delo k
drugemu delodajalcu, kot podlaga za uveljavljanje pravic iz
delovnega razmerja upošteva, kot da delavec ni spremenil
zaposlitve.

Pogodbo o prevzemu delavcev na delo skleneta organa
upravljanja v obeh organizacijah oziroma delodajalcih na
podlagi predhodnega mnenja sindikata, katerega član je de-
lavec.

Obveznost obeh organizacij, ki sklepata pogodbo o
prevzemu delavcev so naslednje:

– pogodba mora vsebovati seznam delovnih mest in
delavcev, ki se prevzemajo.

– pri razporeditvi v drugo organizacijo je treba upošte-
vati omejitve glede razporeditve iz kraja v kraj brez delavče-
ve privolitve kot je opredeljeno v 13. členu te pogodbe.

– organizacija mora vsakemu delavcu posebej razpore-
ditev določiti s sklepom oziroma odločbo, zoper katero ima
delavec pravico do ugovora.

IV. DOLOČANJE IN REŠEVANJE PRESEŽNIH
DELAVCEV

17. člen

Pri določanju presežnih delavcev se v isto kategorijo
uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih
je mogoče medsebojno prerazporejati v skladu z zakonom.

Poleg primerov, ki jih določa zakon lahko delovno
razmerje preneha samo z njegovim soglasjem tudi delavcu,
katerega zakonec je z dokončnim sklepom v drugi organiza-
ciji oziroma pri drugem delodajalcu določen kot presežek.

Temeljno merilo za ohranitev zaposlitve je delovna
uspešnost. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci, ki
dosegajo večjo delovno uspešnost. Merilo delovne uspešno-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1278 Št. 16 – 22. III. 1996

sti je mogoče uporabiti pri določanju presežnih delavcev le,
če so vnaprej določena merila za ugotavljanje delovne uspe-
šnosti.

V primeru enake delovne uspešnosti delavcev je prvo
korekcijsko merilo za ohranitev zaposlitve upoštevanje stro-
kovne izobrazbe delavca oziroma usposobljenost za delo (v
primeru enake delovne uspešnosti delovno mesto obdrži tisti
delavec, ki ima višjo izobrazbo oziroma usposobljenost).

Drugo merilo je upoštevanje delovnih izkušenj. Upo-
števa se v primeru enake delovne uspešnosti in izobrazbe
delavcev. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci z
daljšimi delovnimi izkušnjami (ob enaki uspešnosti, izobraz-
bi in delovnih izkušnjah).

Tretje merilo je upoštevanje delovne dobe. Ta se upo-
števa v primeru enake delovne uspešnosti, izobrazbe in de-
lovnih izkušenj. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo de-
lavci z daljšo delovno dobo (ob enaki uspešnosti, izobrazbi
in delovnih izkušnjah).

Četrto merilo je upoštevanje zdravstvenega stanja de-
lavca (ob enaki uspešnosti, izobrazbi, delovnih izkušnjah in
delovni dobi). Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delav-
ci s slabšim zdravstvenim stanjem oziroma delavci, ki so
zboleli za poklicno boleznijo, med temi pa tisti delavci, ki so
utrpeli poškodbe pri delu v podjetju oziroma pri delodajalcu.

Peto merilo je upoštevanje socialnega stanja: upošteva
se, če imajo delavci iste kategorije enako delovno uspešnost,
strokovno izobrazbo, izkušnje, delovno dobo in zdravstveno
stanje. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci s slab-
šim socialnim stanjem. Pri ugotavljanju socialnega stanja pa
se upošteva predvsem dohodek na družinskega člana, število
nepreskrbljenih otrok, zaposlenost družinskih članov, oprav-
ljanje obrtne dejavnosti kot postranskega poklica, opravlja-
nje kmetijske dejavnosti, lastništvo oziroma solastništvo za-
sebnih in mešanih podjetij.

Podjetje oziroma delodajalec mora delavca obveščati o
vseh aktivnostih, povezanih z nastankom in reševanjem pre-
sežkov delavcev, delavci pa morajo biti osebno seznanjeni z
možnimi načini reševanja svojega delovnega položaja.

Program reševanja presežnih delavcev mora biti finanč-
no ovrednoten.

Delavec, ki je določen kot trajni presežek, je upravičen
do odpravnine v višini 50% njegove osnovne plače, poveča-
ne za dodatek na delovno dobo, za vsako leto zaposlitve.
Odpravnine presežnim delavcem morajo biti izplačane naj-
kasneje do izteka odpovednega roka.

V primeru, da v skladu s sporazumom med delavcem in
podjetjem delavcu preneha delovno razmerje pred iztekom
6-mesečnega odpovednega roka, je podjetje dolžno v roku
15 dni po podpisu sporazuma izplačati delavcu celoten zne-
sek bruto nadomestila plače in pripadajočo odpravnino.

18. člen

Kriteriji za ugotavljanje začasnih in trajnih presežkov
delavcev

1. Delovna uspešnost
Pri tem kriteriju se ocenjuje količina in kvaliteta oprav-

ljenega dela, gospodarnost pri delu, intenzivnost dela. Ob-
dobje, za katerega se ocenjuje delovna uspešnost, ne sme biti
krajše od treh mesecev. O ocenjevanju delovne uspešnosti,
ki se bo upoštevala za ugotavljanje presežkov, morajo biti
delavci obveščeni pred uvedbo tega ocenjevanja.

Delovna uspešnost se ocenjuje na osnovi naslednjih
kriterijev:

a) Količina opravljenega dela
Pri tem kriteriju se ocenjuje količina dela, ki jo delavec

opravi v rednem delovnem času.

Opis Število točk

Delavec je izredno učinkovit – stalno opravlja
zelo veliko količino dela +2
Delavec je zelo učinkovit – pogosto opravlja
nadpovprečno količino dela +1
Delavec opravlja predvideno normalno količino
dela 0
Delavec je podpovprečno učinkovit-opravlja le
najnujnejše delo –1
Delavec naredi zelo malo: delu se rad izogiba
oziroma večkrat opusti tudi najnujnejša opravila –1

b) Kvaliteta dela
Pri tem kriteriju se ocenjuje kvaliteto opravljenega de-

la, ob upoštevanju rokov in potrebnem nadzoru nad oprav-
ljenim delom.

Opis Število točk

Delavec stalno opravlja delo zelo kvalitetno in

v postavljenih rokih +2
Delavec opravlja delo kvalitetno in vestno, tudi

brez kontrole in posebnega usmerjanja, napake,

nepravilnosti pri delu so redke +1
Delavec opravlja delo s predvideno kvaliteto,

napake pri delu oziroma zamude so le občasne,

potrebna je normalna kontrola in običajna navodila 0
Delavec opravlja delo s še zadovoljivo kvaliteto,

vendar je včasih nepazljiv, zamuja roke oziroma

ne upošteva navodil v celoti; potrebna je večkratna

kontrola in obrazložitev –1
Delavec opravlja delo zelo nekvalitetno, pogosto je

nepazljiv oziroma ne upošteva navodil ali rokov;

napake in pomanjkljivosti pri delu so pogoste –2

c) Gospodarnost pri delu
Pri tem kriteriju se ocenjuje gospodarnost in racional-

nost pri opravljenem delu

Opis Število točk

Delavec je pri delu zelo gospodaren in

racionalen, stalno porablja manj materiala od

normalne oziroma predvidene porabe, oziroma

delo organizira tako, da so stroški čim manjši + 1
Delavec opravlja delo z normalno, oziroma

predvideno porabo materiala, oziroma

s predvidenimi stroški 0
Delavec opravlja delo zelo negospodarno in

neracionalno, povzroča dodatne stroške oziroma

porablja nadpovprečno veliko materiala –1

Pri ocenjevanju delovne uspešnosti je potrebno upošte-
vati, da je manjše število delavcev (največ 10%) nadpov-
prečno od povprečno uspešnih.

Oceno delovne uspešnosti za posameznega delavca
predstavlja seštevek ocen, ki jih je delavec prejel pri posa-
meznem kriteriju.

2. Strokovna izobrazba

Pri tem kriteriju se upošteva ustreznost stopnje in smeri
strokovne izobrazbe brez funkcionalnih znanj, ki se zahteva-
jo za opravljanje dela na delovnih mestih, na katera so razpo-
rejeni.

Ustreznost strokovne izobrazbe se ugotavlja na osnovi
naslednjih kriterijev:
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Opis Število točk

Delavec ima enako ali višjo stopnjo ali enako smer
strokovne izobrazbe, kakor se zahteva za opravljanje
dela, na katerega je razporejen in vsa zahtevana
funkcionalna znanja +1
Delavec ima enako ali višjo stopnjo strokovne
izobrazbe, kakor se zahteva pri opravljanju dela,
na katerega je razporejen, vendar drugo smer
izobrazbe oziroma mu manjka eno od zahtevanih
funkcionalnih znanj 0
Delavec ima za eno stopnjo nižjo strokovno
izobrazbo od zahtevane oziroma mu manjkata dve
ali več zahtevanih funkcionalnih znanj –1
Delavec ima za dve ali več stopenj nižjo strokovno
izobrazbo od zahtevane –2

3. Delovna doba

Pri tem kriteriju se upošteva dolžina skupne delovne
dobe, ki jo imajo posamezni delavci. Za skupno delovno
dobo se upošteva pokojninska doba, dosežena na dan 31. 12.
preteklega leta. Število točk se določi po naslednji tabeli:

Opis Število točk

Nad 20 let delovne dobe 2
Od 10–20 let skupne pokojninske dobe +1
Do 10 let skupne pokojninske dobe 0

4. Zdravstveno stanje delavca

Pri tem kriteriju se upošteva zdravstveno stanje delav-
cev, ugotovljeno na podlagi zdravstvenih spričeval in na-
slednje tabele:

Opis Število točk

Invalidnost, ki je posledica poškodbe pri delu
ali  poklicne bolezni, če znaša telesna okvara
najmanj 30% +3
Invalidnost, ki je posledica bolezni ali poškodbe
izven dela, če znaša telesna okvara najmanj 50% +2
Telesna okvara, ki jo je imel delavec pred
sprejemom v delovno razmerje, če se takšna
telesna okvara poslabša med trajanjem delovnega
razmerja +1

5. Socialne razmere

Pri tem kriteriju se upoštevajo socialne razmere delavca
in njegove družine in sicer število nepreskrbljenih otrok,
zaposlenost zakonca, opravljanje obrtne dejavnosti kot po-
stranski poklic, opravljanje kmetijske dejavnosti in družbe-
ništvo v zasebnih oziroma mešanih podjetjih. Število točk se
določi po naslednji tabeli:

Opis Število točk

Trije ali več nepreskrbljenih otrok +3
Dva nepreskrbljena otroka +2
En nepreskrbljen otrok +1
Samohranilec +2
Nezaposlen zakonec 2
Opravljanje kmetijske dejavnosti –1
Družbeništvo v zasebnih oziroma mešanih podjetjih –1
Pretežno lastništvo zasebnega, oziroma mešanega
podjetja –2
Opravljanje obrtne dejavnosti kot postranski poklic –2

Za nepreskrbljene otroke se štejejo otroci, ki živijo z
delavcem v skupnem gospodinjstvu in nimajo lastnih sred-
stev za preživljanje. Pri določanju delavcev, ki bodo prese-
žek in pri izbiri ukrepov, se upošteva seštevek ocen, dobljen
z upoštevanjem vseh navedenih kriterijev. Kot presežek se
najprej opredelijo delavci z manjšim številom točk.

19. člen

Arbitražna komisija v postopku reševanja presežkov
Če organ upravljanja oziroma delodajalec sprejme pro-

gram razreševanja presežnih delavcev in pri tem ne upošteva
stališč, mnenj in predlogov sindikata, lahko sindikat v osmih
dneh od dneva, ko mu je bil vročen program razreševanja
presežnih delavcev, sproži postopek pred arbitražno komisi-
jo.

Če sindikat v roku, določenem v prejšnjem odstavku,
ne sproži postopka pred arbitražno komisijo, je program
dokončen.

Če je sindikat sprožil postopek pred arbitražno komisi-
jo, je program dokončen, ko arbitražna komisija tako odloči.

Stranke se obvežejo čimprej imenovati svojega arbitra.
Arbitražna komisija je tričlanska v sestavi enega predstavni-
ka sindikatov, enega predstavnika delodajalcev, tretjega čla-
na arbitražne komisije stranke določijo sporazumno.

Če se arbitražna komisija ne more konstituirati, imenu-
je arbitra na predlog stranke pristojno sodišče z območja, na
katerem je sedež delodajalca.

20. člen

Merila za nočno delo

Nočno delo se lahko uvede, če so poleg pogojev, ki so
določeni z zakoni in drugimi predpisi o varstvu pri delu,
izpolnjeni še naslednji pogoji:

– daljši letni dopust,
– zagotovljen počitek,
– periodični zdravstveni pregledi.
Sindikat ima kadarkoli pravico spremljati izpolnjevanje

in izvajanje pogojev o uvedbi nočnega dela.

V. DELOVNI ČAS, ODMORI IN DOPUSTI

21. člen

Delovni čas delavcev znaša 40 ur v delovnem tednu
(polni delovni čas). O začetku in koncu delovnega časa,
izkoriščenju odmora ter o letni razporeditvi delovnega časa
odloča direktor s sklepom.

Direktor je dolžan delovni čas razporediti glede na po-
trebe delovnega procesa. Pogoje za razporeditev in prerazpo-
reditev delovnega časa se uredi na ravni podjetja.

22. člen

Nadurno delo

Nadurno delo se lahko uvede v skladu z zakonom zlasti
za naslednja dela:

– strojno in ročno polaganje asfalta in poraba proizve-
denih in dostavljenih mešanic,

– izvedba gradbenih del na objektih, pri katerih se delo
zaradi tehnologije ne more premakniti,

– izvajanje del na cestah, ki so posledica elementarnih
dogodkov ali prometnih nezgod,

– popravljanje vozil in strojev, ki so nujno potrebni za
nemoteno izvajanje del,

– odstranjevanje snežnih plazov s ceste,
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– izvedba del, vezanih na rok, če so bila ta dela preki-
njena ali ovirana zaradi vremenskih razmer, pomanjkanja
energije, ipd.,

– pluženje snega in posipanje poledice v zimski službi,

– prevoz delavcev na delovišča, zaradi značaja delov-
nega procesa pri katerem ne pride v poštev prevoz z javnimi
prevoznimi sredstvi (samo za šoferje),

– čiščenje jarkov in propustov ob nalivih zaradi izlitja
vode na cesto,

– delo pobiralca cestnine zaradi nenadnega povečanja
prometa, izredne podražitve cestnine in izrednega prevoza
cestnine,

– v drugih primerih.

23. člen

Letni dopust

Letni dopust se izrabi na podlagi plana dopustov, ki ga
konca meseca marca tekočega leta sprejme direktor.

Delavec izrabi letni dopust glede na naravo in organiza-
cijo dela, ter ob upoštevanju njegovih potreb v dogovoru z
neposrednim vodjem delovnega procesa. V posameznih de-
lih podjetja, kjer narava in organizacija dela to dopušča, je
na predlog direktorja možno organizirati kolektivni dopust.

Proste sobote se ne vštevajo v dopust.

24. člen

Delavec lahko izrabi en dan letnega dopusta na dan v
tekočem letu, ki ga sam določi, pri čemer mora o tem obve-
stiti podjetje najmanj tri delovne dni vnaprej. V izjemnih
primerih lahko izrabi ta dan dopusta tudi brez predhodnega
obvestila, če gre za nenadni dogodek, o katerem ni bilo
mogoče v predpisanem roku obvestiti podjetja. O takšni
odsotnosti mora delavec obvestiti podjetje najpozneje na-
slednji delovni dan.

25. člen

Dolžina letnega dopusta je odvisna od:

a) skupne delovne dobe,

b) zahtevnosti del delovnega mesta,

c) delovne dobe v cestnem gospodarstvu,

d) posebnih socialnih in zdravstvenih razmer,

e) kontinuiranega opravljanja nočnega dela (izmensko
delo).

Dolžina letnega dopusta se določa po naslednjih osno-
vah in merilih:

a) Skupna delovna doba :

do 5 let 18 dni dopusta

nad 5–10 let 19 dni dopusta

nad 10–15 let 21 dni dopusta

nad 15–20 let 23 dni dopusta

nad 20–25 let 25 dni dopusta

nad 25 let 27 dni dopusta

Kot skupna delovna doba se šteje vsa delovna doba, ki
se delavcu prizna za pokojninsko dobo po predpisih o inva-
lidskem in pokojninskem zavarovanju, razen dokupa let in
beneficirane delovne dobe.

b) Zahtevnost del delovnega mesta

VI. tarifni razred 1 dan dopusta

VII. tarifni razred 2 dni dopusta

VIII. in IX. tarifni razred 3 dni dopusta

c) Delovna doba v cestnem gospodarstvu:

1. Delavcu z nad 5 let delovne dobe v cestnem gospo-
darstvu pripada 1 dan dopusta

2. delavcu z nad 10 let delovne dobe v cestnem gospo-
darstvu pripada 2 dni dopusta

3. delavcu z nad 20 let delovne dobe v cestnem gospo-
darstvu pripada 3 dni dopusta

d) Posebne socialne in zdravstvene razmere :

Glede na posebne socialne in zdravstvene razmere pri-
pada:

1. samohranilki(cu) 2 dni dopusta

2. materi z otrokom do starosti 7 let 1 dan dopusta

3. materi z dvema ali več otroki do

10 let 3 dni dopusta

e) Kontinuirano opravljanje

nočnega dela 1 dan dopusta.

26. člen

Povečan letni dopust imajo delavci stari najmanj 50 let.
Za vsako leto starosti nad 50 let imajo pravico do enega
dneva dopusta vendar največ pet dni.

Ne glede na starost pripada delavcem, ki jim je prizna-
na telesna okvara do 60% 2 dni dopusta, nad 60% telesne
okvare 3 dni dopusta, delovnim invalidom II. kategorije 2
dni, III. kategorije 1 dan. Delavcem, ki imajo pravico do
skrajšanega delovnega časa in delavcem, ki negujejo ali
varujejo težje ali zmerno telesno težje ali težko prizadete
osebe, pa pripada 2 dni dopusta na osebo.

27. člen

Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez
nadomestila plače.

Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomesti-
lom plače največ sedem dni v letu v naslednjih primerih:

– lastne poroke 3 dni

– poroke otroka 2 dni

– rojstva otroka 2 dni

– smrti zakonca ali otrok 3 dni

– smrti staršev 2 dni

– smrti zakončevih staršev, starih staršev,

bratov, sester 1 dan

– selitev družine iz kraja v kraj 3 dni

– selitve družine v istem kraju 2 dni

– elementarnih nesreč 3 dni

– pred odhodom na odsluženje vojaškega roka 2 dni

– krvodajalci 2 dni

Delavcu se mora omogočiti odsotnost zaradi opravlja-
nja državljanskih dolžnosti in funkcij v organih republike in
lokalnih skupnostih.

V limit sedmih dni iz prvega odstavka tega člena se ne
šteje odsotnost krvodajalcev.

Delavec ima pravico do odsotnosti brez nadomestila
plače zlasti v naslednjih primerih:
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– neodložljivi osebni opravki,

– zasebna potovanja,

– nega družinskega člana, ki ni medicinsko indicirana,

– popravilo hiše oziroma stanovanja,

– zdravljenje na lastne stroške.

Direktor ali delavec s posebnimi pooblastili in odgo-
vornostmi oziroma delodajalec lahko delavčevo zahtevo po
neplačani odsotnosti z dela zavrne, če zahteve delovnega
procesa tega ne dopuščajo.

28. člen

Varstvo pri delu

Delavec uveljavlja varstvo pri delu v skladu z ukrepi in
normativi, predpisanimi za varstvo pri delu, v skladu s splo-
šnim aktom, s splošno kolektivno pogodbo in v skladu z
zakonom.

29. člen

Učenci in študenti na praksi

Podjetje zagotavlja učencem in študentom na praksi
(obvezni in počitniški):

– plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te po-
godbe,

– seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in us-
trezna zaščitna sredstva,

– zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe
na delu,

– prehrano med delom,

– ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo.

– plačilo stroškov prevoza na delo.

30. člen

Obveščanje delavcev

Direktor je dolžan obveščati delavce o:

– večletnih in letnih planih podjetja oziroma delo-
dajalca,

– pomembnejših poslovnih in razvojnih odločitvah, ki
vplivajo na ekonomski in socialni položaj delavca,

– doseženih letnih in medletnih poslovnih rezultatih,

– osnutkih oziroma predlogih splošnih aktov in skle-
pov, s katerimi se v skladu s kolektivno pogodbo na splošno
urejajo določena vprašanja s področja delovnih razmerij in
plač, pa tudi druga vprašanja, pomembna za delavce.

O vprašanjih iz prve, druge in četrte alinee se delavce
obvesti pred sprejemom odločitev, o poslovanju pa po prete-
ku vsakega obračunskega obdobja.

Obveščanje o vprašanjih iz prvega odstavka je v orga-
nizacijah, ki zaposlujejo več kot 200 delavcev, pisno, v
manjših organizacijah pa ustno ali pisno.

Dolžnosti obveščanja ni, če gre za poslovno tajnost,
opredeljeno v statutu podjetja.

VI. IZOBRAŽEVANJE

31. člen

Število štipendij, vrsto ter stopnjo šol, za katero bo
podjetje razpisalo štipendijo, določi poslovodni organ na
predlog kadrovske službe v letnem planu izobraževanja.

32. člen

Razpis štipendij se objavi vsako leto do 31. maja v
dnevnem tisku. Izbor štipendistov opravi pristojni organ na
predlog kadrovske službe. Prednost pri podelitvi štipendije
imajo učenci z boljšim učnim uspehom in boljšim rezultatom
psihološkega testiranja.

33. člen

V izjemnih primerih, ki jih ni mogoče naprej predvide-
ti, lahko podjetje dodeli štipendijo izven plana in brez javne-
ga razpisa.

Izjemni primeri v smislu prvega odstavka tega člena so
zlasti posebno nadarjeni s slabim socialnim položajem ali če
predstavlja dodelitev štipendije humano dejanje (npr. otroku
ponesrečenega ali umrlega delavca podjetja ipd.).

34. člen

Če se delovni invalid napoti na prekvalifikacijo oziro-
ma dokvalifikacijo, se tovrstno usposabljanje zagotovi na
način, ki je s to pogodbo določen za izobraževanje ostalih
delavcev podjetja.

35. člen

Delavci imajo pravico, da se izobražujejo v svojem
interesu ali v interesu organizacije oziroma delodajalca, or-
ganizacija oziroma delodajalec pa ima pravico, da delavce
napoti na izobraževanje.

Delavec se je dolžan izobraževati, če ga organizacija
oziroma delodajalec napoti na izobraževanje.

Če je izobraževanje organizirano med delovnim časom,
se čas izobraževanja šteje v redni delovni čas, delavec pa ima
enake pravice, kot bi delal.

Če je izobraževanje organizirano izven delovnega časa
(izobraževanje ob delu), pripada delavcu do:

– tri delovne dni za vsak izpit na ravni izobraževanja do
V. stopnje zahtevnosti,

– pet delovnih dni za vsak izpit na višji ali visoki stop-
nji izobraževanja,

– deset delovnih dni za zaključni izpit na ravni izobra-
ževanja do V. stopnje zahtevnosti,

– petnajst delovnih dni za diplomo na višji ali visoki
šoli,

– deset delovnih dni za vsak izpit na podiplomskem
študiju,

– petindvajset delovnih dni za magistrski izpit,

– petintrideset delovnih dni za doktorat.

Obseg delovnega časa, namenjenega za izobraževanje,
se določi glede na dolžino in vrsto izobraževanja s pogodbo.

Delavcu, ki se izobražuje v interesu podjetja in delavcu,
ki je na izobraževanje napoten, pripada povračilo stroškov,
povezanih z izobraževanjem:

– prevoz,

– kotizacija, šolnina, literatura

– stroški prehrane,

– stroški bivanja, razen, če podjetje samo krije stroške
povezane z izobraževanjem,

Delodajalec je dolžan skleniti pogodbo o izobraževa-
nju, delavec pa je upravičen do študijskih ugodnosti po tem
členu, če je izobraževanje ob delu v okviru stopnje in smeri,
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zahtevane v sistemizaciji delovnega mesta, ki ga delavec
zaseda.

Določila tretjega in šestega odstavka tega člena veljajo
za delavce, ki so napoteni na izobraževanje in za delavce, ki
se izobražujejo v interesu organizacije oziroma delodajalca.

Organizacija oziroma delodajalec mora delavce, ki jih
je napotil na izobraževanje, razporediti v skladu s pridoblje-
no izobrazbo takoj po končanem izobraževanju, delavce, ki
so se izobraževali v interesu organizacije oziroma delodajal-
ca, pa v času, določenem s pogodbo.

Če organizacija oziroma delodajalec ne izpolni obvez-
nosti iz pogodbe o izobraževanju, je delavec prost svojih
obveznosti iz te pogodbe. Če delavec ne izpolni svojih ob-
veznosti iz pogodbe, je dolžan delodajalcu povrniti vse stroš-
ke izobraževanja.

VII. VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV

36. člen

Delavci, starejši od 55 let (moški) oziroma 50 let (žen-
ske), uživajo posebno varstvo pred razporeditvijo na delov-
no mesto, na katerem obstaja večja nevarnost za poškodbe
ali zdravstvene okvare. Z aktom o sistemizaciji podjetja se
opredeli, katera so tista delovna mesta, na katera ni dovolje-
no razporejati starejših delavcev.

VIII. ODGOVORNOST DELAVCEV ZA
IZPOLNJEVANJE DELOVNIH OBVEZNOSTI

a) Disciplinski organ

37. člen

Lažje kršitve obravnava in zanje izreka disciplinske
ukrepe poslovodni organ ali delavec s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi.

38. člen

Hujše kršitve delovnih obveznosti obravnava disciplin-
ska komisija.

Disciplinsko komisijo imenuje organ upravljanja oziro-
ma delodajalec.

b) Kršitve delovnih obveznosti

39. člen

Lažje kršitve delovnih obveznosti za katere se lahko
izreče javni opomin ali denarno kazen so:

1. nesmotrno ali nevestna uporaba sredstev zaupanih
delavcu za opravljanje dela,

2. neizvrševanje, nepravočasno ali nevestno izvrševa-
nje dela,

3. opustitev ali nepravočasno pošiljanje listin ali podat-
kov na zahtevo pooblaščenih organov,

4. zamujanje na delo, predčasen odhod z dela ali odhod
z dela brez dovolilnice ali soglasja neposrednega vodje,

5. opustitev sporočila predpostavljenemu o izostanku z
dela, predno bi moral priti na delo,

6. lažje poškodovanje delovnih sredstev,

7. zloraba uporabe službenega telefona na delovnem
mestu ali zloraba uporabe telefona, neoglašanje na pozive,
prikrivanje prisotnosti, ali odklanjanje izvršitve določenih
nalog, kadar ima delavec doma službeni telefon,

8. oviranje pri delu pooblaščene osebe za varstvo pri
delu ali služb družbenega nadzorstva,

9. nepravilno obračunavanje in odvajanje gotovine za
opravljene storitve,

10. nevestno hranjenje dokumentov, materiala ali sred-
stev za delo,

11. nepravilno parkiranje službenega ali zasebnega vo-
zila na dvoriščnih objektih podjetja posebno, če je s tem
oviran dostop do prostorov ali ovirana požarna varnost,

12. nepravilen odnos do uporabnikov storitev ter sode-
lavcev,

13. širjenje neresničnih izjav o sodelavcih, ali dajanje
lažnih podatkov o njih,

14. druge kršitve, ki so določene s splošnimi akti pod-
jetja.

40. člen

Hujše kršitve delovnih obveznosti, za katere se lahko
izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja ali drug disci-
plinski ukrep so:

1. neizvrševanje, malomarno, nepravilno, neredno ali
nepravočasno izvrševanje dela,

2. povzročanje pretepa, nereda ali nasilniško obnašanje
na delu,

3. opustitev ukrepov za varstvo delavca pri delu,

4. kršitev pravic delavca,

5. zloraba položaja ali prekoračitev danega pooblastila,

6. dajanje nepravilnih podatkov, s čimer se spravi de-
lavca v zmoto glede njegovih pravic,

7. dajanje nepravilnih podatkov, ki so vplivali na odlo-
čanje v podjetju,

8. sprejem delavca na delo v nasprotju z določbami
zakona, kolektivno pogodbo ali splošnimi akti,

9. neopravičeno zadrževanje delavca med delovnim ča-
som v prostorih izven podjetja ali na kraju, kjer ne opravlja
dela, za katerega je zadolžen,

10. neupoštevanje predpisov ali navodil pri delu,

11. neopravičeno izostajanje z dela do 4 delovne dni,

12. prihajanje na delo v vinjenem stanju ali pod vpli-
vom mamil ali uživanje alkoholnih pijač ali mamil med
delovnim časom,

13. vožnja službenih vozil v vinjenem stanju,

14. nepravilno zaračunavanje cen storitev ali proizvo-
dov,

15. odklonitev odrejenega dela,

16. odklonitev občasnega, posebnega in dodatnega
zdravstvenega pregleda,

17. odklonitev razporeditve na delo v drug kraj,

18. uporaba službenih vozil za zasebne namene,

19. koriščenje odsotnosti z dela zaradi bolezni v nas-
protju z navodili pristojnega zdravnika,

20. opravljanje storitev iz dejavnosti podjetja uporabni-
kom brez naloga podjetja,

21. opravljanje del in sklepanje poslov, ki sodijo v
delovno področje podjetja, za svoj ali tuj račun, med traja-
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njem delovnega razmerja, če bi to lahko vplivalo na koristi
podjetja, če je bilo s storitvijo ali opustitvijo dejanja ogrože-
no življenje ali zdravje delavcev, ali drugih ljudi, povzroče-
na ali bi lahko bila povzročena večja škoda, ogrožen ali bi
lahko bil bistveno ogrožen delovni proces v podjetju, ali
kako drugače bistveno oteženo poslovanje,

22. kršitve internih aktov podjetja,

23. druge kršitve, ki so določene s splošnimi akti pod-
jetja,

24. škodovanje ugledu podjetja,

25. na motenje enega ali več delavcev v delovnem
procesu, ki izrazito otežuje izpolnjevanje delovnih obvezno-
sti,

26. za istočasno storjenih tri ali več lažjih kršitev delov-
nih dolžnosti,

27. za protipravno prilastitev denarja, opreme in drugo,
ki presega 5.000 SIT,

28. onemogočanje vpogleda v listine, ki so delavcu
potrebne za uveljavljanje njegovih pravic iz delovnega raz-
merja.

41. člen

Ukrep prenehanja delovnega razmerja se izreče za huj-
še kršitve delovnih dolžnosti in obveznosti, ki se nanašajo:

1. na neizpolnjevanje ter nevestno, nepravočasno in
malomarno izpolnjevanje delovnih in drugih obveznosti;

2. na nezakonito razpolaganje s sredstvi;

3. na nesmotrno in neodgovorno uporabo sredstev;

4. na opustitev dejanj, ki jih poslovodni organ ali dela-
vec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi mora storiti v
okviru svojih pooblastil;

5. na to, da delavec tri mesece zaporedoma iz neopravi-
čenih razlogov ne dosega pričakovanih rezultatov dela;

6. na kršitev predpisa o varstvu pred požarom, eksplo-
zijo, elementarnimi nesrečami in škodljivim delovanjem stru-
penih in drugih nevarnih materialov ter določb splošnega
akta, oziroma kolektivne pogodbe;

7. na zlorabo položaja in prekoračitev danega poobla-
stila,

8. na izdajanje poslovne, uradne ali druge tajnosti, do-
ločene z zakonom ali splošnim aktom oziroma kolektivno
pogodbo;

9. na zlorabo pravice do bolezenskega dopusta;

10. na kršitev predpisov in opustitev ukrepov za vars-
tvo delavcev, delovnih sredstev in življenskega okolja;

11. na kršitev predpisa o obrambi in zaščiti ter določb
splošnega akta oziroma kolektivne pogodbe;

12. na motenje enega ali več delavcev v delovnem
procesu, ki izrazito otežuje izpolnjevanje delovnih obvez-
nosti;

13. če se delavec ne odzove na poziv predpostavljenih
za izvajanje zimske službe ali za odpravo elementarnega
dogodka na cesti.

42. člen

Disciplinski postopek ureja poseben pravilnik.

43. člen

Odškodninska odgovornost

O odškodninski odgovornosti delavca odloča organ, ki
na prvi stopnji odloča o disciplinski odgovornosti delavca za
hujšo kršitev delovne obveznosti.

44. člen

Višina materialne škode se ugotovi na osnovi podjet-
niških tarif, tržne vrednosti stvari ali storitve na dan in v
kraju, kjer je škoda nastala, po izdanih računih o nadomesti-
lu oziroma popravilu in drugih dokazilih.

45. člen

V primeru neopravičenega izostanka z dela in neizvrše-
vanja dela znaša višina odškodnine enkratni znesek povpreč-
nega zaslužka delavca v preteklih treh mesecih, obračunane-
ga za število neopravičenih ur dela izostanka z dela.

46. člen

Poleg primerov, ki so navedeni v splošni kolektivni
pogodbi, se lahko višina odškodnine zmanjša ali pa se delav-
ca oprosti plačila odškodnine, če je s svojim naknadnim
ravnanjem zmajšal višino nastale škode oziroma preprečil
nadaljnje škodljive posledice.

IX. POGOJI ZA DELOVANJE SINDIKATA

47. člen

Organiziranje in delovanje sindikatov v podjetju – druž-
bi je svobodno in neodvisno ter ga ni mogoče omejevati z
odločitvami organov v podjetju – družbi. Sindikati z dogo-
vori, sporazumi, mnenji sodelujejo in soodločajo pri zago-
tavljanju nivoja pravic in odgovornosti delavcev v podjetju –
družbi.

Za korektno in dosledno izvajanje prej omenjenih pra-
vic in dolžnosti jim je vodstvo ter strokovne službe podjetja
dolžno posredovati vse podatke o zadevah, ki neposredno ali
posredno vplivajo na socialni in materialni položaj delavcev,
o katerih odločajo organi upravljanja v podjetju – družbi ali
njihovi izvršilni organi (npr. delavski svet in njegovi organi,
nadzorni svet, direktor itd.). Sindikati imajo preko svojih
predstavnikov pravico vpogleda v vse akte in podatke pod-
jetja – družbe (s področja plač zaposlenih v podjetju – družbi
po kolektivni in individualnih pogodbah, poslovnih rezulta-
tov, disciplinskih postopkov, ostalo) s tem, da so dolžni
spoštovati tajnost podatkov, za katere je tako predpisano.

Sindikatom se morajo vročati tudi vabila z gradivi za
seje vseh organov podjetja – družbe v katerih sodelujejo
predstavniki delavcev ali se v njih odloča o zadevah, ki
vplivajo na pravice in položaj delavcev, najmanj osem dni
pred sejo. Sindikatom se mora omogočiti prisotnost in sode-
lovanje njihovih predstavnikov na vseh sejah organov iz
prejšnjega stavka tega odstavka, kakor tudi na sejah orga-
nov, ki odločajo in rešujejo individualne in kolektivne spore.

Organizacija oziroma delodajalec se zavezuje, da bodo
pristojni organi obravnavali pobude sindikata v zvezi z:

– ustrezno razporeditvijo delovnega časa delavcev, ki
imajo zaradi neugodnih prometnih zvez težave s prevozom
na delo ter delavcev, ki si ne morejo zagotoviti ustreznega
varstva otrok,

– z omogočanjem lažjega dela starejšim in bolnim de-
lavcem itd.

Pred sprejemom dokončne odločitve o vprašanjih, o
katerih morajo biti v skladu s to pogodbo obveščeni sindika-
ti, morajo pristojni organi obravnavati mnenja in predloge
sindikata in se do njih opredeliti ter svojo opredelitev v pisni
obliki sporočiti sindikatom (zapisnik, dopis) ter v primeru,
da se predlogov sindikata ne upošteva, navesti razloge.
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Opustitev zahteve ali obravnave posredovanega mne-
nja sindikata pred sprejemom odločitve se šteje za bistveno
kršitev pravic postopka.

Sindikalni zaupnik je pooblaščeni predstavnik sindika-
ta podjetja pri uresničevanju sindikalnega varstva pravic in
interesov delavcev. Vsa pravna in nepravna dejanja in ravna-
nja sindikalnega zaupnika v razmerju do vodstva in organov
podjetja se štejejo kot aktivnost sindikata v podjetju. Vods-
tvo in organi v podjetju komunicirajo s sindikatom pravilo-
ma preko sindikalnega zaupnika oziroma IO sindikata.

Sindikalni zaupnik zaradi sindikalne dejavnosti uživa
delovnopravno imuniteto. Delovnopravna imuniteta traja še
dve leti po prenehanju funkcije sindikalnega zaupnika.

Odločitev pooblaščenega delavca ali organa organiza-
cije, s katero naj bi bil sindikalni zaupnik prerazporejen na
drugo delovno mesto, v drugo organizacijo oziroma k druge-
mu delodajalcu, uvrščen med presežke delavcev ali kako
drugače postavljen v manj ugoden ali podrejen položaj, je
brez pravnega učinka, če sindikat k njej ne poda pisnega
soglasja. Sindikat je dolžan dati soglasje v roku 8 dni. Če se
v tem roku ne opredeli, velja, da je dal soglasje. Sindikat
lahko odkloni soglasje, če oceni, da je odločitev posledica
sindikalne dejavnosti sindikalnega zaupnika, pooblaščeni de-
lavec ali organ pa lahko sproži postopek pred arbitražo.
Dokazno breme je na organizaciji oziroma delodajalcu.

Zoper sindikalnega zaupnika tudi ni mogoče brez so-
glasja sindikata organizacije začeti disciplinskega postopka
ali mu znižati osnovne plače oziroma plače iz naslova učin-
kovitosti povprečja zadnjih treh mesecev. V primeru spora je
dokazno breme na podjetju – družbi oziroma delodajalcu.

Spor pred arbitražo lahko sproži tudi sindikat, če meni,
da je sindikalni zaupnik šikaniran zaradi sindikalne dejavno-
sti.

Glede sestave arbitraže in postopka pred arbitražo se
smiselno uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih
in te kolektivne pogodbe o arbitraži, ki v primeru spora
odloča o programu razreševanja presežkov delavcev v pod-
jetju – družbi.

Za sindikalne zaupnike se štejejo po tem členu tudi
funkcionarji sindikatov sindikalnih central (predsedniki ob-
močnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki ob-
močnih sindikatov), ki so zaposleni v organizaciji oziroma
pri delodajalcu, svojo funkcijo pa opravljajo neprofesional-
no.

Sindikalni zaupnik, ki opravlja svojo funkcijo profesio-
nalno v organizaciji – družbi oziroma v organih sindikata
izven podjetja, ima pravico vrnitve na delovno mesto pred
profesionalizacijo.

Organizacija oziroma delodajalec zagotavlja sindikatu,
organiziranem v organizaciji oziroma delodajalcu:

– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v
organizaciji na podlagi vnaprejšnjega obvestila,

– svobodo sindikalnega obveščanja in razpečevanja sin-
dikalnega tiska,

– strokovno pomoč in druge pogoje (prostori, tehnično
administrativno delo ipd.) za delo sindikatov, njihovih orga-
nov in sindikalnih zaupnikov,

– tehnično izvedbo obračuna in plačevanja članarine
sindikatom za člane sindikata,

Za delo sindikatov mora biti sindikalnim zaupnikom
zagotovljena:

– ena plačana ura letno na vsakega delavca v organiza-
ciji, vendar ne manj kot 50 ur letno za opravljanje sindikal-

nih nalog in za sodelovanje pri delu organov sindikatov
izven organizacije, oziroma delodajalca;

– pet plačanih delovnih dni za usposabljanje sindikal-
nih zaupnikov;

V tako določeno število ur se ne všteva sodelovanje
sindikalnih zaupnikov v organih sindikalne centrale in v
organih sindikata dejavnosti.

O okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo
sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikat in direktor. Pri
tem upoštevajo potrebe in interese članov sindikatov in zah-
teve delovnega procesa. Če je v organizaciji organiziranih
več sindikatov, se število plačanih ur razdeli med reprezenta-
tivne sindikate v sorazmerju s številom članov.

O izrabi dogovorjenega fonda plačanih ur za sindikalno
delo se vodi evidenca na način, dogovorjen med direktorjem
in sindikatom.

Članske sestanke in sestanke sindikalnih skupin sklicu-
je predsednik sindikata podjetja oziroma pooblaščeni sindi-
kalni zaupnik na podlagi predhodnega posvetovanja z direk-
torjem oziroma pooblaščenim delavcem, v kolikor so ti
sestanki med delovnim časom. Direktor podjetja lahko zara-
di nujnih delovnih potreb z obrazložitvenim sklepom zača-
sno prepove sklic takega sestanka med delovnim časom in
zahteva njegovo preložitev, vendar največ za dva dni. Po
tem roku pooblaščeni sindikalni funkcionar skliče sestanek
brez predhodne odobritve vodstva podjetja.

Sestanek izvršnega odbora sindikata podjetja skliče
predsednik sindikata po lastni presoji.

Sindikat v podjetju uporablja za organiziranje in vode-
nje stavke določila zakona o stavkah in sindikalna stavkovna
pravila.

X. IZHODIŠČNE PLAČE IN DRUGI
OSEBNI PREJEMKI

48. člen

Plače

V pogodbi o zaposlitvi delodajalec in delavec določita
znesek osnovne plače delavca v SIT.

Osnovna plača delavca za poln delovni čas, za predvi-
dene delovne rezultate (po vnaprej določenih kriterijih) in
normalne delovne pogoje, ne more biti nižja od izhodiščne
plače, določene v tarifni prilogi te pogodbe.

Za normalne delovne pogoje se štejejo pogoji, v katerih
se delo pretežno opravlja. Ti pogoji so sestavni del zahtev-
nosti delovnega mesta.

Izhodiščna plača je določena v tarifni prilogi te pogod-
be. Osnovna plača je določena v ceniku delovnih mest.

49. člen

Tipična dela oziroma poklici

Razvrščanje delovnih mest v posamezne tarifne razrede
po tej pogodbi opravi direktor podjetja s cenikom delovnih
mest. V primeru pritožbe delavca lahko sindikat zahteva
dodatno strokovno presojo ali sproži arbitražni postopek.

Temeljno merilo razvrščanja tipičnih del oziroma po-
klicev je strokovna izobrazba.

Tipična dela oziroma poklici, ki se razvrščajo v posa-
mezne tarifne razrede so:

I. tarifni razred: gradbeni delavec III,

II. tarifni razred: cestar II,
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III. tarifni razred: vzdrževalec avtoceste I, cestar I, stroj-
nik III,

IV. tarifni razred: asfalter I,voznik I, pobiralec cestnine,
strojnik I, cestni preglednik, strojnik separacije,

V. tarifni razred: upravljalec asfaltne baze, prometnik,

VI. tarifni razred: referent za tehnične in upravne po-
stopke, vodja delavnic,

VII. tarifni razred: strokovni delavec za notranjo kon-
trolo, vodja priprave dela,

VIII. tarifni razred: svetovalec,

IX. tarifni razred: /O/.

V primeru spora se uporabi veljavni šifrant poklicev.

50. člen

Določila in zneski te kolektivne pogodbe so obvezni in
veljajo za vse cestne delavce pod enakimi pogoji, razen za
direktorje, delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
in za določena strokovna delovna mesta.

Direktorjem določi plačo organ upravljanja, za delavce
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in za določena
strokovna delovna mesta pa direktor s pogodbo o zaposlitvi.

51. člen

Razvrstitev delovnih mest po tarifnih razredih je na-
slednja:

I. Tarifni razred

V prvi tarifni razred se razvrščajo delovna mesta za
katera je potrebna osnovna šola ter krajše usposabljanje za
opravljanje del in nalog.

II. Tarifni razred

V drugi tarifni razred se uvrščajo delovna mesta za
katere je potrebna osnovna šola ter usposabljanje po progra-
mih II. stopnje zahtevnosti ali izobraževanje po skrajšanih
vzgojnoizobraževalnih programih.

III. Tarifni razred

V tretji tarifni razred se razvrščajo delovna mesta za
katera je potrebno izobraževanje po dvoletnih vzgojno-izo-
braževalnih programih.

IV. Tarifni razred

V četrti tarifni razred se razvrščajo delovna mesta za
katera je potrebno izobraževanje po triletnih vzgojno-izobra-
ževalnih programih.

V. Tarifni razred

V peti tarifni razred se razvrščajo delovna mesta za
katera je potrebno izobraževanje po štiriletnih vzgojno-izo-
braževalnih programih.

VI. Tarifni razred

V šesti tarifni razred se razvrščajo delovna mesta za ka-
tera je potrebno izobraževanje po vzgojno-izobraževalnih
programih za pridobitev višje izobrazbe.

VII. Tarifni razred

V sedmi tarifni razred se razvrščajo delovna mesta za
katera je potrebno izobraževanje po vzgojno-izobraževalnih
programih za pridobitev visoke izobrazbe.

VIII. Tarifni razred

V osmi tarifni razred se razvrščajo delovna mesta za
katera je potreben magisterij ali specializacija po zaključnem
visokošolskem programu.

IX. Tarifni razred

V deveti tarifni razred se razvrščajo delovna mesta za
katera je potreben doktorat znanosti.

XI. OSNOVNA PLAČA DELAVCA

52. člen

Osnovna plača delavca je določena s cenikom delovnih
mest.

53. člen

Osnova za določanje cenika delovnih mest so izhodišč-
ne plače po posameznih tarifnih razredih. Cena dela posa-
meznega delovnega mesta pa se razlikuje glede na zahtev-
nost dela in lahko odstopa od posameznega tarifnega razreda.
Tipična dela, ki sodijo v nižji tarifni razred, lahko dosežejo v
ceniku del tudi oceno višjih tarifnih razredov.

Direktor izda cenik delovnih mest podjetja.

54. člen

Če obstaja nevarnost, da podjetje ne bi moglo v bližnji
prihodnosti zagotavljati izhodiščnih plač po tej pogodbi, se
glede teh na pogajanjih direktor in sindikati opredelijo s
socialnim sporazumom.

XII. DEL PLAČE IZ NASLOVA USPEŠNOSTI
DELAVCA

55. člen

Osnove za izračun delovne uspešnosti delavca in do-
datkov je osnovna plača delavca.

Osnove za določanje delovne uspešnosti so količina,
kvaliteta, gospodarnost dela, inventivnost in inovativnost.

Delovna uspešnost se meri oziroma ocenjuje indivi-
dualno ali skupinsko, po vnaprej dogovorjenih merilih, ki so
delavcem znana pred začetkom opravljanja dela.

56. člen

Na osnovi kriterijev količine, kakovosti in gospodarno-
sti pripada delavcu plača za individualno uspešnost pri delu
v višini do 40% osnovne plače.

Osnove in merila za navedeno stimulacijo so podrobne-
je urejene v posebnem aktu podjetja, ki ga sprejme organ
upravljanja podjetja, ko pridobi mnenje sindikata.

Organ upravljanja sprejme tudi akt v katerem so ureje-
ne osnove in merila za dodatke za inventivnost in inovativ-
nost doseženo pri delu.

XIII. DODATKI

57. člen

Delavcem pripadajo dodatki za posebne obremenitve
pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v
delovnem času, ki je za delavce manj ugoden.

Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v
pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača delavca
za polni delovni čas. Za delo v delovnem času, ki je za
delavce manj ugoden, pripadajo delavcem dodatki v nasled-
njem odstotku od osnove:
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– za čas dela v popoldanski in nočni izmeni,
kadar se delovni proces izvaja v drugi in tretji
izmeni, oziroma v turnusu popoldan in ponoči 10%

– nočno delo 30%,

– delo preko polnega del. časa 30%

– delo v nedeljo 50%,

– za delo na dela proste dneve po zakonu 50%

Dodatki se med seboj ne izključujejo, razen dodatka za
delo v nedeljo in dodatka za delo na dan praznika ali dela
prostih dni.

Dodatki zaradi vplivov okolja so upoštevani pri vred-
notenju delovnih mest.

58. člen

Za čas dežurstva ali pripravljenosti na domu izven red-
nega delovnega časa pripada delavcu nadomestilo v višini
20% od osnove.

59. člen

Dodatek za delovno dobo
Delavcu pripada dodatek za delovno dobo v višini kot

je določena v tej tabeli od osnovne plače za vsako izpolnjeno
leto delovne dobe.

Skupna delovna doba Odstotno povečanje osnovne plače

nad 1 letom 1

nad 3 leti 2

nad 5 leti 6

nad 10 let 8

nad 15 let 11

nad 20 let 13

nad 25 let 15

nad 30 let 17

nad 31 let za vsako dodat. izpolnjeno leto 0,5

Dodatek ne pripada delavcem za dokupljeno delovno
dobo.

60. člen

Vsem delavcem pripada dodatek za stalnost dela v cest-
nem gospodarstvu (pri Cestnem skladu, poslovnem združe-
nju, SOZD ZCP, v CP in PVAC ter v Cestnem inženiringu)
po naslednji lestvici:

Stalnost dela v cestnem gospodarstvu Odstotek

nad 1 do 5 let 2

nad 5 do 10 let 3

nad 10 do 20 let 4

nad 20 let 5

nad 25 let 6

XIV. DEL PLAČE IZ NASLOVA USPEŠNOSTI
POSLOVANJA

61. člen

Če je izkazan dobiček, se skladno z akti organizacije,
oziroma delodajalca in vnaprej opredeljenimi merili ustrezen
del dobička razdeli med delavce.

Del plače iz dobička se lahko izplača tudi v obliki
delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev. Odločitev o
obliki izplačila mora biti določena s sklepom o delitvi
dobička.

V družbenem podjetju se delavcem izplača udeležba na
dobičku samo v okviru višine čistega dobička, ki presega 5%
lastnega kapitala. Pri tem se upošteva povprečno stanje po-
slovnega sklada v poslovnem letu.

V mešanem podjetju velja za udeležbo delavcev v do-
bičku, ki pripada delu družbenega kapitala, enaka omejitev
kot v tretjem odstavku. Iz dobička, ki pripada preostalemu
delu lastnega klapitala, pripada delavcem najmanj 3% us-
tvarjenega čistega dobička.

Od dobička namenjenega za delitev delavcem, se 80%
razdeli delavcem sorazmerno izplačanim plačam delavcev,
20% dobička pa po merilih, ki jih vnaprej določi poslovodni
organ.

Ne glede na določbe tega člena se v procesu lastninje-
nja upošteva delež delavcev, izračunan na podlagi razlike
med obračunano plačo, upoštevaje rast cen življenjskih po-
trebščin ter eskalacijsko lestvico iz tarifne priloge te pogod-
be.

62. člen

Del plač iz naslova uspešnosti poslovanja oziroma iz
dobička se lahko obračunava in izplačuje v 45 dneh po
opravljenem obračunu.

63. člen

Obračun plače

Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vročen
pisni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:

– osnovno plačo delavca,
– dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz te kolek-

tivne pogodbe, oziroma pogodbe o zaposlitvi,
– plačo iz naslova uspešnosti – stimulativni del,
– nadomestila plače po posameznih vrstah,
– bruto plačo,
– zneske davkov in prispevkov,
– neto plačo,
– druge osebne prejemke,
– odtegljaje od plače.
Delodajalec mora v navzočnosti delavca opraviti pre-

gled pisnega obračuna plač in nadomestil ter obrazložiti vse
okoliščine v zvezi z izračunom, če to zahteva delavec ali
sindikalni zaupnik na njegov predlog.

XV. NADOMESTILA PLAČE

64. člen

Osnova za izračun nadomestil je plača delavca v prete-
klem mesecu za poln delovni čas.

V osnovo za izračun nadomestila se ne vštevajo plačila
opravljenih nadur in iz dobička.

Delavcu pripada za čas zastoja ali prekinitve dela, do
katerega pride brez delavčeve krivde in traja najmanj osem
ur (vremenske neprilike, okvare strojev, pomanjkanje dela in
podobno) nadomestilo plače v višini 75% osnovne plače z
dodatkom za delovno dobo in stalnost. Taka prekinitev lah-
ko traja največ šest delovnih dni.

65. člen

Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z
dela v naslednjih primerih:

– bolezni,
– poklicne bolezni in nesreče pri delu,
– letnega dopusta in odsotnosti iz 27. člena te pogodbe,
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– na dela prost dan po zakonu,

– odsotnosti z dela zaradi napotitve na izobraževanje,
oziroma izobraževanja v interesu delodajalca,

– v drugih primerih, določenih z zakonom, kolektivno
pogodbo ali aktom podjetja.

V vseh navedenih primerih, razen v primeru prve ali-
nee, pripada delavcu nadomestilo v višini 100% osnove.

V primeru iz prve alinee tega člena pripada delavcu
nadomestilo

– zaradi bolezni do 3 dni 80% osnove,

– zaradi bolezni nad 3 dni 90% osnove.

Delavec, ki se je kot presežni delavec dolžan prekvalifi-
cirati ali dokvalificirati, ima za ta čas pravico do nadomestila
plače v višini osnovne plače, povečane za dodatek na delov-
no dobo.

Delavec, ki je začasno in sporazumno razporejen na
delovno mesto v drugo organizacijo oziroma k drugemu
delodajalcu za čas do 6 mesecev, ne more prejemati nižje
osnovne plače, kot jo je prejemal pred prerazporeditvijo.

Delavcem, katerim ni mogoče trajno zagotoviti dela v
organizaciji, v času 6-mesečnega odpovednega roka pripada
nadomestilo plače v višini 70% osnovne plače tekočega
meseca, povečanega za dodatek za delovno dobo.

Za čas stavke so delavci upravičeni do nadomestila v
višini 70% plače za največ pet delovnih dni pod naslednjimi
pogoji:

– da stavkajo zaradi kršitev kolektivne pogodbe zaradi
plač, regresa ali imunitete sindikalnih zaupnikov,

– da je stavka organizirana v skladu z zakonom in po
stavkovnih pravilih dejavnosti,

– da kršitev kolektivne pogodbe ugotovi organ, ki je
pristojen za razlago kolektivne pogodbe dejavnosti,

Nadomestilo se izplača v breme organizacije oziroma
delodajalca.

66.člen

Nadomeščanje

Delavcu, ki nadomešča odsotnega delavca na višje vred-
notenem delovnem mestu pripada za ves čas nadomeščanja
nad 1 mesec plača po ceniku delovnega mesta delavca, ki ga
nadomešča.

Delavcu, ki nadomešča odsotnega delavca na enako ali
nižje vrednotenem delovnem mestu se plača v času nado-
meščanja ne spremeni.

XVI. DRUGI OSEBNI PREJEMKI

67. člen

Med druge osebne prejemke štejemo:
– regres za letni dopust,

– jubilejne nagrade,
– odpravnine ob upokojitvi,
– solidarnostne pomoči in

– nagrade za različne oblike ustvarjalnosti.

68. člen

Regres za letni dopust

Delavcu pripada enkrat letno regres za letni dopust in
se izplača do konca junija tekočega leta. Pravica delavca do
izplačila regresa za letni dopust je vezana na pravico do

izrabe letnega dopusta. Višina regresa je določena v tarifni
prilogi te pogodbe.

69. člen

Jubilejne nagrade

Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:
za 10 let delovne dobe 50%
za 20 let delovne dobe 75%
za 30 let delovne dobe 100%
povprečne mesečne neto plače v gospodarstvu Republi-

ke Slovenije za pretekle tri mesece, oziroma povprečne me-
sečne neto plače delavca za pretekle tri mesece, če je to za
delavca ugodneje.

Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po
dopolnitvi delovne dobe iz tega člena.

70. člen

Odpravnina ob upokojitvi

Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh
povprečnih mesečnih neto plač v gospodarstvu Republike
Slovenije za pretekle tri mesece, oziroma v višini treh pov-
prečnih mesečnih neto plač delavca za pretekle tri mesece, če
je to za delavca ugodneje.

Delavec ni upravičen do odpravnine, če je organizacija
oziroma delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe.
Delavec je upravičen do plačila razlike, če je znesek za
dokup delovne dobe nižji od zneska odpravnine.

71. člen

Solidarnostne pomoči

V primeru smrti delavca ali njegovega ožjega družin-
skega člana, če ga je delavec vzdrževal, delavcu oziroma
njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v višini pov-
prečne mesečne neto plače v gospodarstvu za pretekle tri
mesece.

Solidarnostno pomoč se izplača najpozneje v 30-dneh
od nastanka dogodka.

Solidarnostno pomoč v ostalih primerih predlaga sindi-
kat podjetja po vnaprej določenih merilih.

O višini odloči direktor, oziroma uprava družbe ali
podjetja.

72. člen

Nagrade za različne oblike ustvarjalnosti

Za izredno delo, ki ga določi poslovodni organ in je
prispevalo k boljšemu rezultatu poslovanja v podjetju je
mogoče delavca nagraditi.

Poslovodni organ lahko odobri nagrado po kriterijih
določenih v splošnem aktu podjetja.

73. člen

V primeru začasnih razporeditev je delavec upravičen
do osnovne plače delovnega mesta, ki je zanj ugodnejša.

XVII. POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

74. člen

Prehrana med delom

Delavcem se zagotovi povračilo stroškov za prehrano
med delom za dneve prisotnosti na delu. Do povračila stroš-
kov prehrane so upravičeni tudi delavci, ki delajo najmanj s
polovičnim delovnim časom, pripravniki, učenci in študentje
na praksi.

Znesek povračila stroškov prehrane med delom je na-
veden v tarifni prilogi te pogodbe.
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75. člen

Prevoz na delo in z dela

Delavci so upravičeni do povračila prevoznih stroškov
na delo in z dela z javnimi prevoznimi sredstvi v višini
najmanj 60% cene vozovnice v javnem prometu za dneve
prisotnosti na delu, kakor se dogovorijo in določijo v pogod-
bi o zaposlitvi.

76. člen

Za opravljene prevoze z lastnim vozilom v službene
namene pripada delavcu na podlagi potnega naloga kilome-
trina. Višina je določena v tarifni prilogi te pogodbe.

77. člen

Povračilo stroškov za opravljanje službenih prevozov

V dejavnosti cestnega gospodarstva pripada delavcem,
katerih delovni proces zahteva za opravljanje del lastno oseb-
no vozilo, povračilo stroškov za opravljanje službenih pre-
vozov: osnova za izračun povprečnine za prevožen kilome-
ter znaša 25% od cene super bencina. Direktor podjetja s
pogodbo o zaposlitvi določi delovna mesta, na katerih delav-
cem pripada povprečnina. Upravičencem do povprečnine
pripada zaradi rizika službenih prevozov z lastnim vozilom
tudi povračilo stroškov registracije vozila in kasko zavaro-
vanja. Povrečnina se obračunava mesečno na podlagi potne-
ga naloga, ki ga izda direktor podjetja.

78. člen

Službena potovanja

Dnevnice za službena potovanja
Delavcu pripada dnevnica v višini povračila stroškov

za prehrano in prenočišča, ki jih je imel delavec na službe-
nem potovanju. Delavec je upravičen do dnevnice, če znaša
oddaljenost kraja potovanja od delovnega mesta oziroma
stalnega ali začasnega bivališča najmanj 10 km.

79. člen

Delavec je upravičen do cele dnevnice , če je službeno
potovanje trajalo več kot 12 ur in manj kot 24 ur;

– do polovične dnevnice, če je službeno potovanje tra-
jalo več kot 8 ur in manj kot 12 ur;

– do znižane dnevnice, če službeno potovanje trajalo
več kot 6 ur in manj kot 8 ur, pod pogojem, da nastopi
službeno potovanje vsaj 2 uri pred pričetkom svojega redne-
ga dela ali pa ga konča vsaj 2 uri po preteku svojega rednega
dela. Višina dnevnic je določena v tarifni prilogi te pogodbe.

80. člen

Stroški za prenočišče se delavcu na službenem potova-
nju priznajo v polnem znesku po priloženem računu, v skla-
du z navodili iz potnega naloga.

81. člen

Službena potovanja v tujino

Delavci so upravičeni do povračila tovrstnih stroškov v
skladu z obstoječo zakonodajo.

82. člen

Terenski dodatek

Do povračila stroškov za delo na terenu je upravičen
delavec za čas bivanja in dela na terenu, če dela v kraju izven
sedeža podjetja in svojega stalnega oziroma začasnega biva-
lišča. Višina terenskega dodatka je določena v tarifni prilogi
te pogodbe. Povračilo iz prejšnjega odstavka pripada delav-

cu za dneve, ko dela na terenu, pod pogojem, da sta na terenu
organizirana prehrana in prenočišče. V nasprotnem primeru
ima delavec pravico do višine povračila stroškov za službe-
no potovanje. Povračilo stroškov za delo na terenu izključuje
pravico do povračila stroškov za službeno potovanje.

83. člen

Dnevni znesek povračila stroškov za delo na terenu na
območju cestnega podjetja delavcu pripada, če traja delo na
terenu več kot 6 ur.

Višino povračil iz tega člena določijo podjetja s skle-
pom organa upravljanja.

Povračilo teh stroškov izključuje regres za prehrano.

84. člen

Na delovnih mestih, ki so zdravju škodljiva oziroma jih
delavec opravlja v težkih delovnih razmerah, ima za zaščito
zdravja pravico, da poleg hrane med delom, prejema še vars-
tveni napitek. Služba varstva pri delu določi delovna mesta,
ki so zdravju škodljiva in za katera pripada delavcem var-
stveni napitek.

XVIII. INOVACIJE

85. člen

Delavcu pripada za inovacijo najmanj 3% letne čiste
gospodarske koristi po naslednjih merilih:

– tehnični in gospodarski pomen inovacije za podjetje,
– koristi, ki jih podjetje lahko doseže z uporabo inova-

cije,

– vrednost sredstev, ki jih bo podjetje vložilo za uresni-
čitev inovacije,

– delež predlagatelja pri inovaciji,
– druge okoliščine, ki so pomembne ob odmeri plačila.

Šteje se, da je predlog inovacije koristen, če se poveča
dohodek ali prihranek podjetja.

Kot prihranek se šteje zlasti:

– prihranek na času ali materialu,
– vrednost porabljenega materiala,

– stroški, ki jih je podjetje imelo s pridobitvijo predloga
inovacije.

Nadomestilo za konkretno inovacijo se določi s pogod-
bo med inovatorjem in delodajalcem.

86. člen

Pripravniki in učenci na praksi

Pripravniku, ki se usposablja pripadajo plača in drugi
osebni prejemki v višini 70% izhodiščne plače, določene za
ustrezni tarifni razred, ter povračilo stroškov prevoza na delo
in z dela po tej pogodbi.

Učencem in študentom na praksi za poln delovni čas in
predviden delovni rezultat obvezne prakse pripada plačilo
najmanj v višini 15% povprečne bruto plače v gospodarstvu
Republike Slovenije za pretekli mesec.

Učenci in študentje na praksi imajo pravico do vseh
dodatkov za opravljeno delo.

Učenci in študentje imajo pravico do plačila tudi, če
prejemajo štipendijo.

87. člen

Nagrade mentorjem in inštruktorjem

Delavcu pripada za mentorsko delo s pripravniki me-
sečna nagrada, ki se določi v odstotkih od povprečne meseč-
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ne bruto plače na zaposlenega v gospodarstvu Republike
Slovenije, za preteklo trimesečje:

– 6% za delo s pripravnikom, ki ima končan program
poklicnega in srednjega izobraževanja,

– 7% za delo s pripravnikom, ki ima končan program
višješolskega izobraževanja,

– 8% za delo s pripravnikom, ki ima končan program
visokošolskega izobraževanja.

Delavcu, ki opravlja mentorsko delo z več kot enim
pripravnikom hkrati, pripada za vsakega naslednjega pri-
pravnika dodatni delež v višini 30% zneska, določenega
glede na stopnjo izobraževanja v prvem odstavku tega člena.

88. člen

Delavcu pripada za mentorsko delo z učenci na delovni
praksi mesečno nagrada, ki se določi v odstotku od povpreč-
ne mesečne bruto plače na zaposlenega v gospodarstvu Re-
publike Slovenije za preteklo trimesečje.

Višino nagrade se določi po dejanskem času trajanja
delovne prakse in številu učencev na delovni praksi:

– 5% za enega učenca na delovni praksi,

– 6% za dva učenca na delovni praksi,

– 7% za tri učence na delovni praksi,

– 8% za štiri učence na delovni praksi,

– 9% za pet ali več učencev na delovni praksi.

89. člen

Nagrada komentorju za delo z diplomantom

Delavcu, ki ga podjetje imenuje za komentorja študentu
pri izdelavi diplomske naloge s področja cestne dejavnosti,
pripada nagrada v naslednji višini:

– za diplomsko nalogo na višji stopnji pripada komen-
torju 10% bruto plače izplačane v preteklem mesecu,

– za diplomsko nalogo na visoki stopnji pripada ko-
mentorju 20% bruto plače izplačane v preteklem mesecu.

Nagrada se komentorju izplača po zagovoru diplomske
naloge v enkratnem znesku.

90. člen

Plače sindikalnih zaupnikov

Za čas opravljanja profesionalne funkcije pripada sin-
dikalnemu zaupniku plača najmanj v višini VI. tarifnega
razreda oziroma kot jo je prejemal pred začetkom profesio-
nalizacije, če je to zanj bolj ugodno. Plača sindikalnega
zaupnika se valorizira z rastjo plač pri delodajalcu. Sindikal-
ni zaupnik ima pravico do udeležbe na dobičku v skladu s to
pogodbo.

XIX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK IN NAČIN
REŠEVANJA SPOROV

91. člen

Pozitivna izvedbena dolžnost

Stranke kolektivne pogodbe si morajo z vsemi sredstvi,
ki so jim na voljo prizadevati za pravilno izvrševanje te
kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

92. člen

Negativne izvedbene dolžnosti

Stranke so dolžne opustiti vsako dejanje, ki bi naspro-
tovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

93. člen

Posledice kršitve pravic in dolžnosti strank

Če ena od strank krši obveznosti, ki jih je prevzela s to
kolektivno pogodbo, lahko le pogodbi zvesta stranka od
pogodbe odstopi.

Odstop je potrebno drugi stranki predhodno pisno na-
povedati v roku, ki ne sme biti krajši kot 3 mesece.

Pred iztekom roka iz predhodnega odstavka od pogod-
be ni mogoče odstopiti.

Po odpovedi pogodbe lahko vsaka stranka zahteva skle-
nitev nove pogodbe.

94. člen

Sklenitev, sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe

Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se zač-
ne na pobudo katerekoli od strank vsaj tri mesece pred pre-
nehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga
spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.

Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopol-
nitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki svojo obraz-
loženo zahtevo v pisni obliki.

Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v 30
dneh.

Če druga stranka ne sprejme predloga za spremembo ali
dopolnitev kolektivne pogodbe, oziroma se do predloga ne
opredeli v 30 dneh, stranka predlagateljica začne postopek
pred komisijo za pomirjevanje.

Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka se smisel-
no uporabljajo tudi za postopek sklenitve nove kolektivne
pogodbe.

95. člen

Reševanje kolektivnih sporov

Za reševanje sporov med strankami kolektivne pogod-
be, ki jih ni bilo mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, se
ustanovi komisija za pomirjevanje in arbitražni svet.

Velja. da gre za spor med strankami, če se ne sporazu-
mejo o sklenitvi, spremembi oziroma, dopolnitvi kolektivne
pogodbe oziroma o drugih ukrepih za reševanje spornih pri-
merov.

96. člen

Sestava komisije za pomirjevanje

Predstavniki delodajalcev in delojemalcev imenujejo v
komisijo za pomirjevanje. V komisijo imenujejo vsak po 2
člana, soglasno pa imenujejo predsednika komisije, ki je peti
čan komisije za pomirjevanje.

97. člen

Začetek postopka pomirjevanja

Postopek pomirjevanja se začne na zahtevo katerekoli
stranke.

98. člen

Učinki pomirjevanja

Pomirjevanje velja za neuspešno, če katerakoli stranka
pisno izjavi, da šteje pomirjevanje za neuspešno, kakor tudi,
če stranka ne imenuje člana komisije za pomirjevanje oziro-
ma, če člani ne imenujejo predsednika komisije.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1290 Št. 16 – 22. III. 1996

Vsak sporazum, ki je dosežen, mora biti v pisni obliki.
Če je pomirjevanje neuspešno, odloči o spornih vpraša-

njih arbitražni svet. Sporazum strank v postopku pomirjeva-
nja ali odločitev arbitražne komisije dopolnjuje kolektivno
pogodbo oziroma nadomešča določbe kolektivne pogodbe,
ki so z njo v nasprotju.

99. člen

Postopek pred arbitražo

Po neuspelem postopku pomirjevanja lahko stranke spo-
razumno poverijo reševanje spora arbitraži, ki jo sestavlja
pet arbitrov.

Predstaviki delodajalcev in delojemalcev imenujejo v
arbitražo po dva arbitra.

Predsednika arbitraže imenujejo stranke sporazumno.

Odločba arbitraže je dokončna.

100. člen

Tolmačenje kolektivne pogodbe

Predstavniki delodajalcev in delojemalcev te kolektiv-
ne pogodbe imenujejo tričlansko komisijo za razlago kolek-
tivne pogodbe, v katero imenujejo vsaka stranka po enega
člana, tretjega člana pa imenujejo sporazumno.

XX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

101. člen

Določbe o organu, ki odloča o pravicah delavcev na
drugi stopnji in o obveščanju delavcev se uporabljajo, dokler
ne bodo izpolnjeni pogoji za uporabo zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

Določbe o delu plače iz naslova uspešnosti poslovanja
se uporabljajo, dokler ne bo zaključen postopek lastninjenja.

102. člen

Z dnem uveljavitve te kolektivne pogodbe za cestno
gospodarstvo preneha veljati kolektivna pogodba za cestno
gospodarstvo, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
5/94.

TARIFNA PRILOGA
h kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo

1. Izhodiščne plače po tej kolektivni pogodbi so po
posameznih tarifnih razredih za marec 1996 naslednje:

Tarifni razredi Izhodiščna bruto plača
Poln delovni čas v SIT

I. enostavna dela 45.382
II. manj zahtevna dela 49.920

III. srednje zahtevna dela 55.820
IV. zahtevna dela 62.173
V. bolj zahtevna dela 70.342

VI. zelo zahtevna dela 83.956
VII. visoko zahtevna dela 95.302

VIII. najbolj zahtevna dela 113.455
IX. izjemno zahtevna dela 136.146

2. Izhodiščne plače se povečujejo v skladu z eskalacij-
sko lestvico iz splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo.

3. Višina regresa znaša najmanj 70% znanega statistič-
nega podatka o povprečni bruto mesečni plači v gospodars-
tvu Republike Slovenije.

Regres za delavce v podjetju, katerih plača je nižja od
povprečja gospodarstva znaša 100% povprečne mesečne bru-
to plače v gospodarstvu Republike Slovenije.

Če se regres za letni dopust izplača v več delih pa se
med izplačili poveča osnova, se lahko obračuna le neizplača-
ni del.

4. Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec
januar 1996 znaša 10.605 SIT.

5. Povračila stroškov v primeru službenega potovanja
in dela na terenu iz te pogodbe znašajo:

Dnevnice (79. člen te pogodbe) SIT

– cela dnevnica 3.500

– polovična dnevnica 1.750

– znižana dnevnica 1.218

– terenski dodatek (82. člen) 735

– kilometrina – 30% cene super bencina 23

– prenočišče se izplačuje po predloženem računu, sklad-
no s potnim nalogom.

Zneski povračil stroškov iz 4. in 5. točke te priloge se
izplačujejo in povečujejo v višini zgornjega zneska določe-
nega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priz-
najo kot odhodek. Višina kilometrine se valorizira skladno z
rastjo cene super bencina.

Ljubljana, dne 26. februarja 1996.

ZSSS – Republiški odbor GZS – Združenje prometa
prometa in zvez in zvez

predsednik predsednik UO
Jože Gaube l. r. Vinko Može l. r.

Konferenca sindikatov Predsednik nadzornega sveta
v cestnem gospodarstvu slovenskih cestnih podjetij

predsednik Alojz Kramljak l. r.
Marjan Stanič l. r.

Sindikat cestnega prometa
Slovenije

predsednik
Zoran Alijevič l. r.

Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji
kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih
pogodb z datumom 28. 2. 1996 pod zap. št. 36/1 in št. spisa
104-01-0002/96-02.
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OBČINE

BELTINCI

868.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, št. 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95),
13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) ter 20. in 99. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Beltinci na seji
dne 28. februarja 1995 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci

za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Beltinci
za leto 1995, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna
Občine Beltinci za leto 1995.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu
znašajo:

1. Skupni prihodki 339,401.823,75 SIT

od tega

– prihodki za zagotovljeno porabo 311,180.086,90 SIT

– za druge namene 7,129.298,85 SIT

– prihodki iz naslova sofinanciranja 21,092.438,00 SIT

2. Skupni odhodki 339,401.823,75 SIT

od tega

– odhodki za zagotovljeno porabo 208,910.804,46 SIT

– investicijski odhodki proračuna 76,146.033,00 SIT

– finančni tokovi in sredstva rezerv 54,344.986,29 SIT

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 20/96
Beltinci, dne 28. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.

869.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; št. 6/94 – odločba US RS, št. 45/94
– odločba US RS, in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 20.
člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/96) je
Občinski svet občine Beltinci na seji dne 14. marca 1996,
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi razvojnega sklada

Občine Beltinci

1. člen

V odloku o ustanovitvi razvojnega sklada Občine Bel-
tinci (Uradni list RS, št. 70/95) se črtata tretja in četrta alinea
5. člena, ki se glasita:

“J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.
“J/67.13 Druge pomožne dejavnosti, povezane s

finančnim posredništvom”.
13. člen istega odloka se spremeni tako, da se pravilno

glasi:
“Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja nadzorni od-

bor. Nadzorni odbor ima pet članov. Predsednika in člane
nadzornega odbora imenuje ustanoviteljica.”.

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-3/96
Beltinci, dne 14. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.

870.

Na podlagi določil 29. in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in
14/95) ter 20. in 94. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne
28. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Beltinci

v letu 1996

1

Do sprejetja proračuna Občine Beltinci za leto 1996 se
financira zakonsko določene obveznosti do porabnikov
proračunskih sredstev Občine Beltinci na podlagi proračuna
Občine Beltinci za leto 1995, in sicer za enake naloge oziroma
namene kot v letu 1995.

2

Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom
proračunskih sredstev lahko mesečno obsega največ eno
dvanajstino sredstev proračuna iz leta 1995.

3

Doseženi prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni
del proračuna Občine Beltinci za leto 1996.

4

Zadolžuje se župana Občine Beltinci za tekoče
usklajevanje aktivnosti, v zvezi z realizacijo določil prve



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1292 Št. 16 – 22. III. 1996

točke tega sklepa, za dosego normalnega poslovanja po-
rabnikov proračunskih sredstev.

5

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 023-2/96
Beltinci, dne 28. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.

BLED

871.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št.80/94) in šeste alinee četrtega
odstavka 20. člena ter 77. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 11. seji
dne 30. 11. 1995 sprejel

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

Občine Bled za leto 1995

1. člen

V odloku o proračunu Občine Bled za leto 1995 (Urad-
ni list RS, št. 41/95) se 3. člen spremeni tako, da glasi:

Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter
račun financiranja:

Prihodki občine za financiranje javne porabe so:
SIT

– prihodki za zagotovljeno porabo 395,841.000
– prihodki za druge namene 173,295.592
– prenos prihodkov iz preteklega leta 22,051.814
Prihodki skupaj 591,188.406
Prihodki so razporejeni na:
– tekoče odhodke 380,604.167
– investicijske odhodke 184,083.771
– rezerve 11,900.000
Razporejeni prihodki – odhodki skupaj 576,587.938
Račun financiranja vsebuje odplačevanje
dolga za kar se namenja presežek
prihodkov 14,600.468

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995.

Št. 402-1/95
Bled, dne 30. novembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta občine Bled

Franc Pelko l. r.

BREŽICE

872.

Na podlagi določila 7. alinee prvega odstavka 17.
člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), 28.
člena ter prvega odstavka, 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter
statutarnega sklepa o krajevnih skupnostih Občine Brežice
izdajam

S K L E P
o razpisu prvih volitev za člane svetov krajevnih

skupnosti Občine Brežice

1

Prve volitve za člane svetov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Brežice, bodo v nedeljo 2. junija 1996.

2

Kot dan s katerim prično teči roki za izvedbo volitev, se
določi torek 2. april 1996.

3

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
RS.

Št. 023-5/95
Brežice, dne 14. marca 1996.

Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.

DOBREPOLJE

873.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Dobrepolje na
seji dne 5. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje

za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepo-
lje za leto 1995.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje izkazu-
je:

– skupne prihodke 186,699.354,31 SIT
– skupne odhodke 151,173.094,12 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 35,526.260,19 SIT

3. člen

Del presežka prihodkov nad odhodki v znesku
24,090.000 SIT se prenese namensko v proračun Občine
Dobrepolje za leto 1996 in sicer za:

– Osnovna šola Dobrepolje-prizidek 10,000.000 SIT
– vzdrževanje kulturnih domov 780.000 SIT
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– investicijsko vzdrževanje ZD - Struge 300.000 SIT
– agromelioracije 500.000 SIT
– promocijske naloge 290.000 SIT
– planska in urbanistična

dokumentacija 1,300.000 SIT
– modernizacija LC Zdenska

vas - Hočevje 6,690.000 SIT
– pločnik v Predstrugah 960.000 SIT
– ureditev parkirišča na Vidmu 795.000 SIT
– ureditev centra vasi Kompolje 775.000 SIT
– ureditev odvodnjavanja iz

Podpeške jame 1,700.000 SIT.
Preostala razlika presežka prihodkov nad odhodki

11,436.260,19 SIT pa se prenese v prihodke proračuna Obči-
ne Dobrepolje za leto 1996.

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Do-
brepolje za leto 1995 je sestavni del tega odloka.

5. člen

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

Št. 402-1/96
Dobrepolje, dne 5. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

874.

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 17.
člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Dobrepolje na nadaljevanju 17. seje
13. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega

zemljišča na območju Občine Dobrepolje

1. člen

V petem odstavku 2. člena se doda stavek:
V primeru, da je sorazmerni del stroškov od objekta že

plačal, to dokaže z ustreznim dokumentom – položnica ali
virman.

V 2. členu se doda nov šesti in sedmi odstavek:
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali

spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmer-
ni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z novim
objektom poveča koristno površino v primerjavi z objektom,
na osnovi katerega nov objekt gradi kot nadomestni objekt.

V primeru, da investitor nadomestnega objekta ne gradi
na lokaciji obstoječega objekta, je dolžan plačati sorazmerni
del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
za celotno koristno površino novega objekta. Po odstranitvi
obstoječega objekta, ki ga novi nadomešča, se investitorju
povrne vrednost sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča, za koristno površino stare-
ga objekta po izhodiščni ceni, veljavni na dan izstavljenega

zahtevka za povračilo plačanega dela stroškov, vendar naj-
več do višine, ki jo prinaša obračun upoštevajoč površino
novega objekta.

2. člen

V 5. členu se črta prvi in drugi odstavek in nadomesti z
naslednjim tekstom:

Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča določi Občinski svet občine Dobrepolje
na dan 31. decembra za naslednje leto.

Izhodiščna cena velja za območje z navečjo stopnjo
opremljenosti v občini (objekti za individualno komunalno
rabo – 60% in objekti za kolektivno komunalno rabo – 40%).
Določena je za:

a) počitniško hišico v velikosti 50 m2 koristne površine
objekta,

b) stanovanjski objekt velikosti 150 m2 koristne površi-
ne objekta,

c) poslovne, proizvodne in obrtne objekte, prostore v
katerih je poslovna, proizvodna in obrtna dejavnost, garaže,
urade, trgovine in zaprte športne objekte, velikosti 200 m2

koristne površine objekta,
d) gospodarske objekte namenjene kmetijski dejavno-

sti, lažje gospodarske objekte, kolikor niso zajeti v točkah a),
b) in c) in odprte rekreacijske površine v velikosti 750 m2

koristne površine objekta.

Št. 414-1/96
Dobrepolje, dne 13. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

875.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 17.
seji dne 5. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju
Občine Dobrepolje

1. člen

Povprečna gradbena cena m2 stanovanjske površine,
zmanjšana za stroške komunalnega urejanja na dan 31. 12.
1995 znaša 73.260 SIT.

2. člen

Vrednost stavbnega zemljišča (korist in priprava) se
določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene na
dan 31. 12. 1995 in znaša za:

– prvo območje (Videm in Predstruge) 3–4%
– drugo območje (ostala naselja) 2–3%

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč za tretjo stopnjo opremljenosti znašajo na dan 31. 12.
1995 9.181,70 SIT/m2 stanovanjske površine, od tega:
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– 60% za objekte in naprave individualne komunalne rabe
– 40% za objekte in naprave kolektivne komunalne rabe.

4. člen

Cene določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se med letom
uskladijo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko
gradnjo, ki ga objavlja GZS Združenje za gradbeništvo in IGM.

5. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 381-1/96
Dobrepolje, dne 5. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

876.

Na podlagi določil zakona o davkih občanov (Uradni list
RS, št. 36/88, 8/89 in Uradni list RS, št. 48/90, 7/93), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občin-
ski svet občine Dobrepolje na 17. seji dne 5. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov

stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek
oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje

1. člen

Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za poči-
tek in rekreacijo na območju Občine Dobrepolje za leto 1996
znaša 605,04 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996
dalje.

Št. 416/1/96
Dobrepolje, dne 5. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

GORENJA VAS – POLJANE

877.

Na osnovi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena
statuta KS Poljane je delni zbor krajanov vasi Smoldno dne
22. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v de-
lu KS Poljane, naselje Smoldno (vse hišne številke).

2. člen

Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ob-
novo krajevne ceste Poljane–Smoldno v dolžini 1700 m.

3. člen

Referendum bo 21. 4. 1996 v veliki dvorani kulturnega
doma v Poljanah.

4. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje štirih let, to je od
1. 5. 1996 do 30. 4. 2000.

5. člen

Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 13,093.800 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka
zagotovljeno 2,536.320 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s
sredstvi širše družbene dejavnosti.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo
stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referen-
dum in lastnik nepremičnine na tem območju, ki tukaj nima
stalnega bivališča.

Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 22. 2. 1996.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih

merilih:
Gospodinjstva pod hišno št. Smoldno 3, 4 in 5 prispe-

vajo vsako po 537.600 SIT.
Gospodinjstvi pod hišno št. Smoldno 1 in 2 vsako po

356.160 SIT.
Lastnik nepremičnine-vikenda (Mrak Franc) prispeva

211.200 SIT.
Vsi zavezanci plačujejo samoprispevek v enakih zapo-

rednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo do konca
tekočega meseca.

7. člen

Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in
odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic ra-
čunovodska služba KS Poljane.

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu.

8. člen

Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-
ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.

9. člen

Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet
KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni
odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo
iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem
zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega
območja o višini in porabi teh sredstev.
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10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v
tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter
lastnik nepremičnine, ki tukaj nima stalnega bivališča.

11. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
GLASOVNICA

Za referendum dne 21. aprila 1996 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za dobo od 1. 5. 1996 do 30. 4. 2000 v
Smoldnem za obnovo ceste Poljane–Smoldno.

glasujem
ZA PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate

z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkrožite be-
sedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

12. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).

13. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Župan
Občinskega sveta

občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

878.

Na podlagi sklepa zbora krajanov v Leskovici dne 2. 2.
1994 in sklepa 7. seje sveta KS z dne 28. 1. 1994 je svet KS
Gorenja vas na korespondenčni seji dne 6. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o ukinitvi plačevanja samoprispevka

1. člen

Plačevanje samoprispevka na podlagi sklepa o uvedbi
samoprispevka (Uradni list RS, št. 4/94) se ukine za vse
zavezance, razen zavezance iz vasi Krnice, kateri plačujejo
svoje obveznosti do roka, ki je naveden v 3. členu (Uradni
list RS, št. 4/94).

2. člen

Skladno s 1. členom tega sklepa se ukine plačevanje
samoprispevka po kriterijih iz 5. člena (Uradni list RS, št.
4/94) za naslednje vasi: Leskovica, Robidnica, Laze, Lajše
in Studorja (3 hišne številke).

3. člen

Zavezancem iz vasi Krnice se od veljavnosti tega skle-
pa dalje obračunavajo obveznosti plačila samoprispevka po
kriterijih, ki so določeni od 1. do 5. točke v 5. členu (Urad-
nem listu RS, št. 4/94). Zavezanci plačujejo obveznosti po
določilih 6. člena (Uradni list RS, št. 4/94).

Vsa ostala določila sklepa o uredbi samoprispevka za
vas Krnice po Uradnem llistu RS, št. 4/94 ostanejo nespre-
menjena.

4. člen

Plačevanje samoprispevka se ukine za vse zavezance,
navedene v 2. členu tega sklepa s 1. 3. 1996.

Več zbrana sredstva od načrtovanega referendumskega
programa (realna vrednost na dan prekinitve in dodatne dela)
na dan prekinitve se porabijo za dokončanje investicije.

5. člen

Plačani samoprispevek zavezancev po 1. 3. 1996 se le
tem vrne, oziroma upošteva pri obračunu katastrskega do-
hodka.

6. člen

Krajevna skupnost Gorenja vas je po objavi sklepa o
ukinitvi plačevanja samoprispevka v Uradnem listu RS dolž-
na opozoriti vse subjekte, ki so zavezancem odtegovali sa-
moprispevek, o prekinitvi veljavnosti sklepa o uvedbi samo-
prispevka, razen za zavezance iz 3. člena tega sklepa.

7. člen

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in velja od 1. 3. 1996 dalje.

Predsednik sveta
KS Gorenja vas

Jože Bogataj l. r.

GROSUPLJE

879.

Na podlagi 3. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93), 11. in 18. člena statuta Občine Gro-
suplje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 21. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95)
je Občinski svet občine Grosuplje na 12. seji dne 20. 12.
1995 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Poleg ukrepov, ki jih predpisuje zakon o prekrških
zoper javni red in mir so s tem odlokom predpisani ukrepi
za:

– varstvo javnega reda in miru,
– varstvo pred hrupom,
– varstvo občanov in premoženja,
– varstvo zdravja in čistoče in
– varstvo zunanjega videza naselij.

2. člen

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju
občine Grosuplje se mora obnašati tako, da:

– ne moti, vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu,
razvedrilu ali počitku,
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– ne ogroža njihovega zdravja in premoženja,
– spoštuje splošna moralna etnična načela,
– skrbi za primeren videz kraja kjer živi, dela ali se

začasno zadržuje in
– ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku

obvezna oziroma prepovedana.

3. člen

Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposred-
no odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mlado-
letnih oseb pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano
varstvo, vzgoja ali oskrba mladoletnikov.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Na območju Občine Grosuplje je zaradi varstva javne-
ga reda in miru prepovedano:

1. kaditi v javnih prostorih in povsod tam, kjer je to z
napisom prepovedano,

2. pitje alkoholnih pijač na javnih krajih in zunaj pro-
storov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,

3. prenočevati na javnih površinah,
4. ovirati ali motiti organizirane sprevode, javne shode,

zborovanja, sestanke in druge javne prireditve,
5. kakorkoli ovirati pešce na javnih površinah, ki so jim

za to namenjene,
6. s prekomernim hrupom motiti okolico v času, ko se

zagotavlja mir občanom,
7. s kakršnimkoli ravnanjem motiti televizijske in radij-

ske programe,
8. puščati motorna vozila z delujočimi motorji v stano-

vanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš in
9. ogrevati motorje.

5. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi
zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.

Za vzdrževanje reda in miru na javnih shodih oziroma
javni prireditvi je odgovoren organizator shoda oziroma pri-
reditve, za vzdrževanje javnega reda in miru v gostinskem
lokalu ali drugem javnem objektu pa odgovorna oseba go-
stinskega lokala ali druge organizacije.

Odgovorna oseba je dolžna storiti vse potrebno, da se
ohranita red in mir, s prireditvenih ali iz gostinskih prostorov
pa odstranijo vse vinjene ali druge osebe, ki povzročajo
nemir, vzbujajo zgražanje, nadlegujejo ali žalijo občane.

Odgovorna oseba je dolžna skrbeti, da se na prireditve-
nem prostoru ali v javnem lokalu, mladini pod 18 letom
starosti ne toči alkoholnih pijač.

Organizator javnega shoda ali javne prireditve, odgo-
vorna oseba gostinskega obrata, zasebni gostinec ter odgo-
vorna oseba pravne osebe, so dolžni poskrbeti, da je priredi-
tev zaključena ob uri, ki je navedena v odločbi o priglasitvi
javnega shoda ali javne prireditve, oziroma zapreti javni
lokal ob izteku poslovnega časa.

Poskrbeti morajo za parkirne prostore in red ter varnost
na njih.

Po končani javni prireditvi ali javnem shodu so dolžni
prireditveni prostor očistiti in odstraniti za prireditev postav-
ljene objekte ali druge predmete.

6. člen

Kartanje in hazardiranje z namenom pridobivanja ma-
terialnih koristi, ni dovoljeno.

III. VARSTVO PRED HRUPOM

7. člen

Na območju občine Grosuplje se zahteva nočni mir od
22. do 5. ure naslednjega dne.

Za izvajanje nujnih vzdrževalnih del pa lahko upravni
organ za notranje zadeve z odločbo dovoli opravljanje teh
del v centru mesta do 24. ure, izven pa do 2. ure naslednjega
dne.

Če se dela in dejavnosti, ki so bila dovoljena, opravlja-
jo mimo pogojev in omejitev določenih v odločbi, upravni
organ lahko le-te prepove.

8. člen

Organizator javne prireditve oziroma javnega shoda
mora, k vlogi za izdajo dovoljenja za priglasitev javne prire-
ditve, priložiti tudi soglasje lastnika oziroma uporabnika
zemljišča ter mnenje upravljalca komunalne infrastrukture in
krajevne skupnosti na območju katere bo javna prireditev
oziroma javni shod.

Upravni organ za notranje zadeve izda, na podlagi pri-
dobljenih soglasij ob izpolnjevanju pogojev določenih z za-
konom, dovoljenje za izvajanje javne prireditve oziroma
javnega shoda.

9. člen

Javne prireditve, kot so cirkuške predstave, predstave
artistov ter prireditve z napravami za ljudsko zabavo (vrtilja-
ki, gugalnice, avtodromi itd.), je dovoljeno postavljati le na
zato določenem prostoru, ki ga določi občinski organ, pristo-
jen za urejanje prostora.

IV. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

10. člen

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. na javnih mestih nositi hladno in strelno orožje ter

nevarno orodje,
2. uničiti, poškodovati ali odstraniti naprave, ki služijo

javnemu namenu,
3. povzročiti splošno požarno nevarnost na travnikih,

njivah, gozdovih, mestnih zelenih površinah in v bližini
objektov,

4. na kakršenkoli način onemogočiti dostop do hidran-
tov javnega hidrantnega omrežja in k strugam vodotokov,

5. namerno ovirati uporabo vode, plina, elektrike ali
poškodovati telefonske, demofonske in RTV naprave,

6. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali,
7. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti, ali

umazati pročelja objektov,
8. zadrževati se na javnih cestah in drugih površinah, ki

v ta namen niso namenjena,
9. imeti ob javnih cestah, živo mejo ali druge rastline in

predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost,
posega v varovalni pas ceste ali kazi zunanji videz kraja,

10. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna
kolesa k stenam objektov, na robnike pločnikov, izložbe ali
jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali
ovira promet,

11. opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico
ali steklenimi drobci ter drugimi nevarnimi predmeti, če ni z
odločbo upravnega organa drugače določeno,

12. puščati živali na javnih površinah brez nadzorstva
ali jih puščati brez hrane, vode in zaščite pred škodljivimi
vremenskimi vplivi in
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13. prepovedano je kuriti in z dimom onesnaževati
naselja in druge površine.

11. člen

Med obratovalnim časom je prepovedano ovirati vstop
in izstop v javne objekte.

V. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

12. člen

Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepoveda-
no:

1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke
na vse prostore, ki niso za to določeni,

2. voditi živali, razen psov vodičev slepih, v javne
objekte in druge javne lokale, vozila javnega prometa, poko-
pališča in otroška igrišča,

3. pustiti greznice, odtočne kanale in smetiščne jame
odprte ali opustiti pravočasna praznjenja le-teh,

4. pobirati in prevažati odpadke na način, ki povzroča
onesnaževanje okolja,

5. izpuščati komunalne odpadne vode, gnojiščne odpla-
ke in gnojnico v vodotoke ali ponikalnice, na javne površine
ali zelenice,

6. iztepati, izlivati ali metati z balkonov ali oken karko-
li, kar povzroča nesnago, ogroža zdravje občanov ali moti
javni red in mir,

7. prati in popravljati vozila ob potokih, ribnikih, vod-
nih zajetjih ter na javnih površinah,

8. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-
stih postavljene ali nameščene koše za odpadke ali klopi in

9. v javnih objektih in na javnih površinah zanemariti
red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolico ali
ogroža zdravje ljudi.

VI. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ

13. člen

Taborjenje na površinah, ki v ta namen niso namenjena
je prepovedano. Upravni organ za notranje zadeve, pa lahko
v izjemnem primeru in po predhodnem soglasju ustreznih
inštitucij, za določen čas, dovoli bivanje oziroma taborjenje
na zemljiščih, ki za to niso namenjena.

14. člen

Lastniki, najemniki in uporabniki objektov so dolžni:
1. skrbeti za ustrezno vzdrževanje zunanjega videza

objektov,
2. skrbeti za ureditev zunanjih površin,
3. skrbeti, da je ob sneženju sproti odstranjen sneg in

led s pločnikov oziroma dovozov k objektom, v primeru, da
je sneg zapadel ponoči pa najkasneje do 7. ure zjutraj in

4. ob poledici posipati pločnike ob objektih s soljo
oziroma peskom.

15. člen

Lastniki oziroma uporabniki motornih in drugih vozil
ter mehanizacije morajo sprotno očistiti javno cesto, ki so jo
z uporabo onesnažili.

16. člen

Na urejenih parkovnih površinah, je prepovedano:
– hoja po urejenih zelenicah in brežinah tekočih in sto-

ječih voda,

– nabiranje ali uničevanje rastlin,
– odmetavati smeti in odpadke,
– vožnja z motornimi vozili in kolesi ter
– brez vrvice voditi pse.
Zgoraj navedena določila morajo biti izobešena na me-

stih, ki jih določi pristojen občinski organ.

17. člen

Na Radenskem polju, v času poplav, ni dovoljena vož-
nja s plovili na motorni pogon, razen za potrebe civilne
zaščite in specialnih zadev.

18. člen

Prepovedano je puščati motorno vozilo, s katerega so
odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije
ali je huje poškodovano in zanj nihče ne skrbi, na parkirnem
prostoru, pločniku, ali na drugi javni površini.

Tako vozilo je treba odstraniti najkasneje v 15 dneh.
Če motornega vozila, iz prvega odstavka tega člena,

lastnik na poziv komunalnega redarja ne odstrani v določe-
nem času, komunalni redar z odločbo odredi odstranitev
vozila na stroške lastnika. Če lastnika ni mogoče ugotoviti,
komunalni redar odredi, da se motorno vozilo iz prvega
odstavka tega člena odstrani na stroške lastnika zemljišča.

19. člen

Lastnik vozila mora na poziv policije ali komunalnega
redarja odstraniti napačno parkirano vozilo.

20. člen

Prepovedano je:
1. parkirati avtobuse, tovorna vozila ali delovne stroje v

stanovanjskih naseljih in na površinah, ki za to niso name-
njene,

2. ustavljati ali parkirati motorna vozila v stanovanj-
skih naseljih in na ulicah, če so za to posebej urejena parki-
rišča,

3. voziti, ustavljati ali parkirati vozila na javnih površi-
nah, razen na površinah, kjer je to dovoljeno,

4. postavljati provizorične objekte na javne površine in
5. na javnih parkirnih površinah hraniti počitniške in

druge prikolice več kot 14 dni.
Pristojni občinski organ lahko v izjemnih primerih in za

določen čas, dovoli odstopanje od prepovedi iz tega člena.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 150.000 SIT se kaznu-
je pravna oseba, od 5.000 do 50.000 SIT njena odgovorna
oseba in od 5.000 do 50.000 SIT fizična oseba, ki krši: 5., 7.,
9., 10. člen (točka 1), 13. in 18. člen.

22. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
pravna oseba, od 5.000 do 20.000 SIT njena odgovorna
oseba in od 5.000 do 20.000 SIT fizična oseba, ki krši 6. in
10. člen (točke 3, 4, 5, 9, 11, 12 in 13), 11. in 12. člen (točke
1, 3, 4, 5, 7, 8 in 9), 14. ter 15. in 20. člen.

23. člen

Z denarno kaznijo 8.000 se kaznuje fizična oseba na
kraju samem, če krši: 4. člen (točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9),
10. člen (točke 2, 6, 7, 8 in 10) in 12. člen (točki 2 in 6), 16.
ter 17. in 19. člen.
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Denarno kazen na kraju samem izterja policist ali ko-
munalni redar. O plačani denarni kazni se izda potrdilo.

VII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Uvedbo postopka o prekršku iz tega odloka predlagajo
komunalnemu redarju občani, policisti, inšpektorji in drugi.

25. člen

Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati
odlok o prekrških zoper javni red in mir v občini Grosuplje
(Uradni list SRS, št. 24/87, 9/89 in Uradni list RS, št. 49/93).

26. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 222-1001/95
Grosuplje, dne 20. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

880.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91
in 13/93), 11. in 18. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 26/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet
občine Grosuplje na 12. seji dne 20. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o plakatiranju in reklamiranju v Občini Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo pogoji, načini in obveznosti
za postavljanje objektov za plakatiranje (v nadaljnjem bese-
dilu: plakatna mesta) in objektov za oglaševanje (v nadalj-
njem besedilu: oglasna mesta) ter izvajanje dejavnosti plaka-
tiranja, reklamiranja in drugih oblik javnega oglaševanja.

II. PLAKATIRANJE

2. člen

Plakatna mesta služijo za reklamiranje proizvodov in
storitev.

Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se ne sme
opravljati brez predhodnega dovoljenja upravnega organa.

3. člen

Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in samostojno

stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table. Premična pla-

katna mesta pa so panoji, prapori in transparenti. Plakatna
mesta niso samostojno stoječi megapanoji.

4. člen

Dovoljenje za postavitev plakatnih mest izda upravni
organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podla-
gi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristo-
jen za urejanje prostora.

Pristojni organ Občine Grosuplje izdela kataster vseh
plakatnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V kata-
stru mora biti določeno mesto, velikost in izgled plakatnega
mesta.

5. člen

Za nameščanje plakatov, ki imajo značaj profitne de-
javnosti, si mora naročnik pridobiti soglasje pristojnega ob-
činskega organa.

Za potrebe oglaševanja političnih strank, društev, zvez
in gibanj se določijo posebna stalna oglasna mesta, s kateri-
mi ravnajo stranke, društva, zveze in gibanja v skladu s tem
odlokom.

6. člen

Organ občine Grosuplje, pristojen za urejanje prostora,
izbere na podlagi javnega razpisa izvajalca za opravljanje
dejavnosti plakatiranja na območju Občine Grosuplje.

7. člen

Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih
mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča
in odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.

Prepovedano je poškodovati plakatna mesta in sporoči-
la, ki jih le-ta vsebujejo.

8. člen

S plakatnimi mesti gospodari pooblaščeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta,

opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega
dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,

2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvršče-
ni,

3. da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času,
najkasneje pa v roku dveh dni,

4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampilj-
ko in datumom,

5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica
urejena,

6. da prijavlja komunalnemu redarju nepravilno name-
ščanje plakatov in

7. da po preteku datuma veljavnosti sporočila le-ta od-
strani, najkasneje pa v roku dveh dni.

III. OGLASNA MESTA

9. člen

Oglasna mesta služijo za obveščanje o javnih zborova-
njih, prireditvah, manifestacijah in dejavnostih političnih
strank.

10. člen

Dovoljenje za postavitev oglasnih mest izda upravni
organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podla-
gi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristo-
jen za urejanje prostora.
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Pristojni organ Občine Grosuplje izdela kataster vseh
oglasnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru
mora biti določeno mesto, velikost in izgled oglasnega mesta.

11. člen

Krajevne skupnosti in društva lahko sama nameščajo in
odstranjujejo plakate in obvestila za potrebe svojih neprofit-
nih dejavnosti.

Krajevne skupnosti in društva so dolžna, da po preteku
datuma veljavnosti sporočila le-ta odstranijo, najkasneje pa
v roku dveh dni.

IV. REKLAMNI OBJEKTI IN REKLAMIRANJE

12. člen

Reklamni objekti, stalni ali premični, služijo za rekla-
miranje proizvodov in storitev.

13. člen

Med reklamne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma
drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in
označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole itd. in ne
reklamirajo proizvodov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo
med reklamne objekte table, vitrine ipd., ki objavljajo sporo-
čila javnih inštitucij.

14. člen

Z reklamnimi objekti in objekti iz 13. člena tega odlo-
ka, gospodarijo lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci. Last-
niki oziroma pooblaščeni izvajalci reklamnih objektov in
objektov iz 13. člena tega odloka, so dolžni le-te vzdrževati
tako, da izpolnjujejo pogoje, ki so bili določeni v dovoljenju
za njihovo postavitev.

Dovoljenje za postavitev reklamnih objektov izda
upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja,
na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izdela občinski or-
gan, pristojen za urejanje prostora.

15. člen

Višina ter način plačevanja takse za uporabo plakatne-
ga mesta in ostale oblike reklamiranja na premičnih objektih,
ter za postavitev in uporabo reklamnih objektov, se ureja
skladno z odlokom o komunalnih taksah.

Sem ne sodijo reklame na ponjavah, spojlerjih ali nad-
gradnjah vozil in so trajnega značaja ter nimajo omejenega
gibanja glede na cestnoprometne predpise.

Taksa se plačuje v celoti v naprej. Občina Grosuplje,
krajevne skupnosti in društva za objavljanje sporočil v svo-
jem imenu in za svoj račun ne plačujejo taks, če objavljajo
na neprofitnih mestih.

Neprofitna in profitna plakatna mesta določi organ Ob-
čine Grosuplje, pristojen za urejanje prostora.

V. NADZOR

16. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni
redar Občine Grosuplje, ki odredi odpravo nepravilnosti.

VI. PREHODNA DOLOČBA

17. člen

Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščena plakat-
na in oglasna mesta ter reklamne objekte, morajo v roku

enega meseca po uveljavitvi tega odloka, zaprositi za izdajo
ustreznega dovoljenja, ki je naveden v 4., 10. in 14. členu,
sicer komunalni redar odredi odstranitev plakatnega oziroma
oglasnega mesta ali reklamnega objekta na stroške lastnika,
lastnik pa se kaznuje tudi za prekrške po 18. členu tega
odloka.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 100.000 SIT se
kaznuje pooblaščeni izvajalec, lastnik reklamnega objekta in
plakatnega oziroma oglasnega mesta in lastnik objektov iz 13.
člena tega odloka, od 2.500 SIT do 25.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe oziroma lastnik reklamnega
objekta in plakatnega oziroma oglasnega mesta ter odgovorna
oseba lastnika objektov iz 13. člena tega odloka, ki krši: 5.
člen, drugi odstavek 8. člena, 11. ter 14. in 17. člen.

19. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, od 5.000 do 50.000 SIT njena odgo-
vorna oseba in od 5.000 do 50.000 SIT fizična oseba, ki krši:
2. člen in prvi odstavek 7. člena.

20. člen

Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje fizična oseba,
na mestu prekrška, če krši:

Drugi odstavek 7. člena in 1. odstavek 8. člena.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena na

mestu samem izterja komunalni redar. O plačani denarni
kazni se izda potrdilo.

VIII. KONČNI DOLOČBI

21. člen

V času 30 dni pred volitvami se način plakatiranja
določi s posebnim odlokom.

22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 006-1001/95
Grosuplje, dne 20. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

881.

Na podlagi 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 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93
in 66/93), 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet
občine Grosuplje na 12. seji dne 20. 12. 1995 sprejel
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O D L O K
o komunalnem redarstvu v Občini Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok določa organizacijo, pristojnosti in naloge ko-
munalnega redarstva v Občini Grosuplje.

2. člen

Služba komunalnega redarstva je ustanovljena za nad-
zor nad izvajanjem občinskih predpisov s področja javnega
redu in miru, urejanja javnih površin, plakatiranja in rekla-
miranja, komunalnih dejavnostih ter drugih predpisov, ki jih
sprejme občinski svet.

II. ORGANIZACIJA

3. člen

Službo komunalnega redarstva na območju Občine Gro-
suplje opravlja, v okviru urada za gospodarsko infrastruktu-
ro, komunalni redar.

4. člen

Komunalni redar je pooblaščena uradna oseba. Izkazu-
je se s posebno izkaznico, ki jo določa pravilnik o obrazcu
službene izkaznice za opravljanje komunalnega redarstva.

III. PRISTOJNOSTI

5. člen

Komunalni redar opravlja nadzor nad izvajanjem pred-
pisov Občine Grosuplje, ki so v njegovi pristojnosti.

Komunalni redar ima pri izvajanju nadzora, kadar ugo-
tovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost, da:

1. legitimira kršitelja in priče,
2. daje ustne in pismene naloge za odpravo ugotovlje-

nih nepravilnosti,
3. izreka mandatno kazen,
4. predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška, s področ-

ja kršenja občinskih predpisov, ki so v njegovi pristojnosti,
in

5. posreduje ustrezne podatke o kršilcih pristojnemu
organu, kadar meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere
sam ni pristojen (predlaga uvedbo postopka zaradi prekrš-
ka).

6. člen

Fizične in pravne osebe so dolžne komunalnemu redarju:
– omogočiti nemoteno izvrševanje komunalnega nadzora,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi

z opravljanjem nadzora in
– omogočiti vstop do objektov ter dostop do naprav, ki

jih le-ta nadzira.

7. člen

V primeru, da kršitelj ne izvrši naloženega ukrepa ali ga
ne izvrši popolnoma ali v predpisanem roku, lahko komunal-
ni redar določi, da izvrši predpisan ukrep za to pooblaščeni
izvajalec na kršiteljeve stroške.

Komunalni redar lahko zahteva pri svojem delu pomoč
organov za notranje zadeve in drugih institucij, kadar je to
potrebno zaradi opravljanja njegovega dela.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

8. člen

Z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 SIT se kaznuje za
prekršek:

– kdor se na zahtevo komunalnega redarja ne legitimira,
– kdor ne posreduje potrebnih obvestil redarju,
– kdor se nedostojno vede do redarja ali oseb, ki so

udeležene v postopku,
– kdor prepreči redarju izvrševanje uradne naloge ali ga

pri tem ovira in
– kdor onemogoča ali ovira opravljanje nalog iz pristoj-

nosti službe komunalnega redarstva ali odklanja posredova-
nje podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil za razja-
snitev določene kršitve.

Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se z denarno
kaznijo do 50.000 SIT kaznuje pravna oseba, z denarno
kaznijo do 30.000 SIT pa njena odgovorna oseba.

V. IZTERJAVA DENARNE KAZNI

9. člen

Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denar-
na kazen v določenem znesku do 10.000 oziroma do 20.000
SIT, izterja komunalni redar kazen na kraju prekrška od
tistega, ki ga zaloti pri prekršku.

Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarno
kazen za več prekrškov, storjenih v steku.

Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme
izterjati denarna kazen takoj na kraju prekrška.

O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec
denarne kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni
nalog (položnico).

Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju
prekrška ni pritožbe.

Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju pre-
krška, je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v
tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je
izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči
kazni, se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog; tudi v
tem primeru lahko kazen plača ali vloži ugovor v istem roku.

Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti.
Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka
o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na kraju
prekrška, pristojnemu organu za postopek o prekršku.

Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za
postopek o prekršku, večje denarne kazni, kot se sme izterja-
ti takoj na kraju prekrška.

Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška,
ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku,
pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev
organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.

Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 353-1009/95
Grosuplje, dne 20. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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882.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93), 11. in 18. člena statuta Občine Gro-
suplje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 21. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95)
je Občinski svet občine Grosuplje na 12. seji dne 20. 12.
1995 sprejel

O D L O K
o urejanju javnih površin v Občini Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja:
1. načine urejanja javnih in drugih površin na območju

Občine Grosuplje,
2. zunanji videz mesta in drugih naselij v občini Gro-

suplje in
3. urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.

2. člen

Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, trgi in ceste, podvozi, nadvozi, mo-

stovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste,
2. železniške in avtobusne postaje, postajališča, avto-

busne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govo-
rilnice,

3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob
javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene
površine),

4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča in
6. kopališča.

3. člen

S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi
naslednje površine:

1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. do-
stopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanj-
skih blokih, in podobno) in

2. nezazidana stavbna zemljišča.

4. člen

Za pooblaščene izvajalce se po tem odloku štejejo tisti
usposobljeni izvajalci (pravne ali fizične osebe), ki jim je
bilo opravljanje določenih dejavnosti poverjeno s koncesijo
ali drugo ustrezno pogodbo.

II. JAVNA SNAGA

Vzdrževanje javne snage

5. člen

Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah (2.
člen) skrbijo pooblaščeni izvajalci, v primerih 2. in 6. točke
2. člena pa lastniki teh površin.

Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena
tega odloka skrbijo lastniki.

6. člen

Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni

material, embalažo, dotrajana vozila, tehnične predmete in
kosovni material ipd.,

4. prati motorna in druga vozila,
5. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb

in zemljišč,
6. odvajanje odpadne vode iz greznic v meteorno kana-

lizacijo, v cestne odtočne jaške in na javne površine,
7. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli

predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na
njej in

8. opravljati kakršnakoli dela brez dovoljenja pristojne-
ga občinskega organa.

7. člen

Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih
površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:

1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre
in zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,

2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili
javne površine,

3. preprečiti širjenje prahu ob rušenju zgradb,
4. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
5. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne

stresa po javnih površinah,
6. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
7. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na grad-

bišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
8. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma

nedokončan, mora investitor gradnje urediti objekt in njego-
vo okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz objekta in
njegove okolice mora odstraniti vse odpadke oziroma nevar-
ne snovi.

Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo

normalno rabo pri gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in dovoze ter
3. zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objek-

tu in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.

8. člen

Prevozniki (pravne ali fizične osebe) so dolžni pri pre-
vozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati
tovor tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti
stresanje takih snovi na javne površine.

Pri prevozu gramoza ali peska morajo prevozniki po-
skrbeti, da se z vozil ne izceja voda in ne stresa pesek na
javne površine.

V primerih, ko prevoznik ne more preprečiti onesnaže-
nja javne površine, mora le-to takoj očistiti.

9. člen

Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah od-
govarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so dolžni
le-te sprotno očistiti in sicer tako, da po čiščenju javne
površine ustrezajo higienskim predpisom.

10. člen

Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 8. in 9.
člena tega odloka ne očisti mora po naročilu komunalnega
redarja to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzroči-
telja.
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11. člen

V strnjenih stanovanjskih naseljih ni dovoljeno gojiti in
rediti živine, drobnice, kuncev in perutnine.

12. člen

Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz
3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice in
jih puščati brez ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja
teh površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj
odstraniti.

13. člen

Kopanje v kopališčih, ki so higiensko oporečna ni do-
voljeno.

14. člen

Na območjih, kjer je prepovedano kopanje, morajo biti
postavljene opozorilne table “Kopanje prepovedano!”.

Opozorilne table ob vodotokih in jezerih postavi pri-
stojna občinska služba, ob ribnikih pa lastnik kjer se ribnik
nahaja in sicer na podlagi soglasja vodnogospodarske orga-
nizacije.

Čiščenje javnih in drugih površin

15. člen

Stalno odprte javne površine (kot npr. železniške in
avtobusne postaje, pokopališča, telefonske govorilnice ipd.)
morajo čistiti lastniki oziroma uporabniki teh površin.

Če lastnik oziroma uporabnik javne površine ne čisti
redno, jo na njegove stroške in po naročilu komunalnega
redarja očistiti pooblaščeni izvajalec.

16. člen

Pločnike in dovoze na cesto so dolžni čistiti pooblašče-
ni izvajalci oziroma lastniki objektov in zemljišč, ob katerih
se le-ti nahajajo.

Ob sneženju morata biti sneg in led sproti odstranjena s
pločnikov in dovozov na cesto, ob poledici pa je potrebno te
površine tudi posipati s soljo oziroma peskom. V zimskem
času so pooblaščeni izvajalci oziroma lastniki objektov dolž-
ni odstraniti ledene sveče s streh in balkonov.

Če lastnik oziroma uporabnik objektov in zemljišč ob
katerih so pločniki in dovozi na cesto le-teh ne čisti, jih na
njegove stroške in po naročilu komunalnega redarja očisti
pooblaščen izvajalec.

17. člen

Cestne odtočne jaške v Občini Grosuplje čisti in vzdr-
žuje pooblaščen vzdrževalec cest.

18. člen

Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih
se mora z javnih površin takoj odstraniti kadavre, oljne ma-
deže in druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa
po potrebi razkužiti.

Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izva-
jalec na stroške znanega povzročitelja.

Odvoz in odlaganje odpadkov

19. člen

Z območij, kjer je odvoz komunalnih odpadkov obve-
zen, odvaža odpadke pooblaščen izvajalec.

Nekatere vrste komunalnih odpadkov (kosovni odpad-
ki, odpadni gradbeni material, vejevje in dračje) lahko odva-
žajo na javno odlagališče tudi lastniki odpadkov sami in
sicer v času delovanja javne deponije.

20. člen

Odpadke se sme odlagati samo v posode za odpadke in
na javna odlagališča komunalnih odpadkov.

Kdor odloži komunalne odpadke ali drug odpadni ma-
terial izven posod za odpadke oziroma odlagališča komunal-
nih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti, v
nasprotnem primeru jih na njegove stroške in na zahtevo
komunalnega redarja odstrani pooblaščen izvajalec.

Če storilec ni znan, odstrani odpadke pooblaščen izva-
jalec na zahtevo komunalnega redarja in na stroške lastnika
zemljišča.

21. člen

Na območjih, s katerih je obvezen odvoz odpadkov,
morajo lastniki komunalnih odpadkov le-te odlagati v tipizi-
rane smetnjake.

Zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke dolo-
čijo pooblaščeni izvajalci v soglasju z lastniki odpadkov.

Lastniki odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo na zbir-
nih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta, sicer naj
te očisti tisti, ki odpadke odvaža na stroške lastnika odpadka.

Pooblaščeni izvajalci so dolžni smetnjake čistiti in vzdr-
ževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z no-
vimi na stroške lastnikov odpadkov.

Pooblaščeni izvajalci odvoza smeti so dolžni počistiti
zbirno mesto po praznjenju smetnjakov, kolikor pride pri tem
do onesnaženja. Smetnjake, ki jih izvajalci poškodujejo zaradi
grobega ravnanja oziroma poškodovanih naprav za stresanje
na vozilih, je izvajalec dolžan zamenjati na svoje stroške.

22. člen

Na območjih, kjer je odvoz odpadkov obvezen, morajo
biti na javnih površinah nameščeni koši za odpadke.

Koše za odpadke izpraznjuje in vzdržuje pooblaščeni
izvajalec.

23. člen

Pooblaščen izvajalec mora javno odlagališče komunal-
nih odpadkov primerno vzdrževati.

Način upravljanja in vzdrževanja javnega odlagališča
določa pravilnik o načinu odvoza, odstranjevanja ter obrato-
vanja centralne deponije komunalnih odpadkov na območju
Občine Grosuplje.

24. člen

Greznična vsebina se sme prevažati samo v posebnih
zaprtih vozilih, ki se praznijo na mestih, ki jih določi občin-
ski organ, pristojen za komunalne zadeve v soglasju s sani-
tarno inšpekcijo.

Črpanje greznične vsebine iz greznic in odpadnih snovi
iz kanalov je dovoljeno le s pripravami, ki ustrezajo higien-
sko-tehničnim zahtevam.

Okolico greznice mora izvajalec po izpraznitvi temelji-
to očistiti.

III. VIDEZ NASELIJ

a) Vzdrževanje objektov

25. člen

Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve mo-
rajo biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videza naselja.
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Vse javne ustanove in trgovine morajo imeti praviloma
stojala za kolesa. V vse javne ustanove in trgovine mora biti
praviloma omogočen dostop za invalide.

b) Napisi, reklame in plakati

26. člen
Ime, ki ga mora imeti v skladu s predpisi pravna

oseba na svojem poslovnem prostoru (v nadaljnjem bese-
dilu: napis) mora biti v primerni višini in na vidnem delu
fasade.

27. člen

Namestitev, s spremenjeno obliko in vsebino napisa
mora pravna oseba priglasiti upravnemu organu, ob pred-
hodnem soglasju občinskega organa, pristojnega za urejanje
prostora.

28. člen

Pravna oseba je dolžna napis vzdrževati.

29. člen

Zaradi javne ponudbe in priporočanja dejavnosti, pro-
izvodov in storitev (reklamiranje) se lahko na zgradbah ali
drugih primernih objektih in površinah nameščajo oziroma
postavljajo stalni ali občasni reklamni elementi (v nadalj-
njem besedilu: reklame).

Reklame iz prvega odstavka morajo biti nameščene v
skladu z odlokom o plakatiranju in reklamiranju v Občini
Grosuplje.

30. člen

Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v
skladu z odlokom o plakatiranju in reklamiranju v Občini
Grosuplje.

31. člen

Javne institucije lahko izjemoma plakatirajo tudi na
mestih, ki za to niso določena, kadar se obračajo na javnost v
okviru izvrševanja svojih nalog.

Plakate oziroma razglase je potrebno odstraniti takoj,
ko preneha razlog, zaradi katerega so bili nameščeni.

Drugo

32. člen

Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okra-
snih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na
javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se
doseže in ohrani urejen videz naselij.

33. člen

Na območju občine je na javnih površinah navedenih v
2. in 3. členu prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šoto-
rov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno
ali začasno prebival.

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za tabor-
jenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organiza-
cije in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri
potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in
podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so
določene v te namene in so za to dejavnost pridobili us-
trezna dovoljenja.

IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE

a) Urejanje javnih zelenih površin

34. člen

Investitor objekta je dolžan ob vlogi za izdajo gradbe-
nega dovoljenja predložiti načrt zunanje ureditve.

b) Vzdrževanje javnih zelenih površin

35. člen

Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine.
Kolikor za to niso usposobljeni, morajo vzdrževanje oddati
pooblaščeni, strokovno usposobljeni organizaciji – osebi.

Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in 3.
člena tega odloka obsega:

– negovanje in obnavljanje zelenic, gozda, okrasnega
drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,

– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in
druge opreme in

– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.

36. člen

Na javnih in drugih zelenih površinah (2. in 3. člen) je
prepovedano sekanje, obrezovanje in odstranjevanje drevja
ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovolje-
nja občinskega organa.

37. člen

Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v
prostor zavarovati pred poškodbami drevje in okrasno grmi-
čevje.

Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec
dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.

38. člen

Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena
tega odloka je prepovedano:

– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje
ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitne ograje,
igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,

– voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
– prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi

iztrebki,
– odlagati odpadke in smeti in
– spuščati odpadno vodo.

39. člen

Lastniki nezazidanih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti
in vzdrževati (košnja in podobno), tako da so urejenega
videza in na njih ni odpadnega materiala.

40. člen

Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik dolžan odpad-
ni material v najkrajšem možnem času odstraniti.

41. člen

Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na
javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega odloka,
mora na zahtevo komunalnega redarja Občine Grosuplje v
najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti ali pa v
tem roku plačati odškodnino, ki jo določi uradni cenilec.

V nasprotnem primeru odpravi škodo po naročilu ko-
munalnega redarja in na stroške povzročitelja, pooblaščeni
izvajalec.
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V. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ

42. člen

Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka

obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobo-

gani ipd.) in
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge

opreme.

43. člen

Otroško igrišče je vizualno ločeno od ostalega prostora.
Praviloma se ne uporablja za to ločitev žičnata ograja.

44. člen

Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih
živali na otroška igrišča.

VI. NADZOR

45. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komu-
nalni redar in policisti, ki odredijo odpravo nepravilnosti.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

46. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se kaznu-
je pravna oseba, od 10.000 do 40.000 SIT njena odgovorna
oseba in od 5.000 do 50.000 SIT fizična oseba, ki krši: 7., 8.,
9., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 32.,
33., 35., 36., 37., 39., 40., 42. in 44. člen.

47. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
pravna oseba, od 5.000 do 20.000 SIT njena odgovorna
oseba in od 5.000 do 20.000 SIT pa fizična oseba, ki krši: 6.
in 16. člen.

48. člen

Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje fizična
oseba, ki krši: 11., 12., 13., in 38. člen.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

49. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini
Grosuplje (Uradni list SRS, št. 11/76).

50. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-1010/95
Grosuplje, dne 20. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI

883.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo usta-
ve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33-91-I) in 40.
člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) je Občinski
svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 29. februarja 1996
sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za

kmetijske traktorje v Občini Hodoš-Šalovci za leto 1996

1. člen

Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna
povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo cest glede na
moč motorja v naslednjih višinah:

– do 18 kW (do 25 KM) 2.160 SIT
– nad 18 kW do 28 kW (od 26 do 40 KM) 3.350 SIT
– nad 28 kW do 46 kW (od 41 do 63 KM) 4.100 SIT
– nad 46 kW do 60 kW (od 64 do 82 KM) 5.080 SIT
– nad 60 kW (nad 82 KM) 6.370 SIT.

2. člen

Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajev-
ne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so
odgovorni sveti krajevnih skupnosti.

3. člen

Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za
kmetijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti.

Vsak lastnik traktorja je dolžan, v skladu z zakonom o
cestah, predpisano povračilo za uporabo cest plačati. Koli-
kor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih
predpisih.

4. člen

Višina povračil se med letom usklajuje s sklepom Ob-
činskega sveta občine Hodoš-Šalovci v skladu z dvigom
pristojbin za ostala motorna vozila.

5. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Rrepublike Slovenije.

Št. 4/96
Šalovci, dne 29. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

KAMNIK

884.

Na podlagi 109. člena, tretjega odstavka 112. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95) in drugega odstavka 10. člena, 17. in 101.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je
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Občinski svet občine Kamnik na 13. seji dne 28. februarja
1996 sprejel

O D L O K
o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v

svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določijo območja in sedeži krajevnih
skupnosti v Občini Kamnik. Ta odlok določa tudi volitve v
svete krajevnih skupnosti.

II. OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

2. člen

V Občini Kamnik krajevne skupnosti obsegajo območ-
ja naslednjih naselij oziroma ulic:

1. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA:
Črna pri Kamniku
Gozd
Kališe
Krivčevo
Podlom
Podstudenec
Potok v Črni
Smrečje v Črni
Zavrh pri Črnivcu
Žaga
Sedež krajevne skupnosti je Črna.

2. KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Bakovnik (razen hišne št. 1 in 2)
Bakovniška ulica
Bazoviška ulica
Črnivška ulica
Dobajeva ulica
Domžalska cesta
Groharjeva ulica
Jakopičeva ulica
Jamova ulica
Jelovškova ulica
Klavčičeva ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. od 14/A do 86)
Mengeška ulica
Meninska ulica
Prvomajska ulica
Rudniška ulica
Slatnarjeva ulica
Šipkova ulica
Ulica Matije Blejca
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Jakopičeva 11.

3. KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Brezje nad Kamnikom
Godič
Kršič
Vodice nad Kamnikom
Sedež krajevne skupnosti je Godič.

4. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK-CENTER
Ekslerjeva ulica
Frančiškanski trg

Fužine
Glavni trg
Gregorčičeva ulica
Japljeva ulica
Kettejeva ulica
Kolodvorska ulica
Košiše (hišne št. 1–14 in 22–29)
Levstikova ulica
Maistrova ulica
Medvedova ulica
Muzejska pot
Na produ
Parmova ulica
Petruškova pot
Pot na Poljane
Prešernova ulica
Raspov prehod
Sadnikarjeva ulica
Samostanska ulica
Streliška ulica
Šlakarjeva pot
Šolska ulica
Šutna
Tomšičeva ulica
Trg svobode
Trg talcev
Tunjiška cesta
Usnjarska cesta
Zaprice
Žale
Žebljarska pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.

5. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
Bistričica
Kamniška Bistrica
Klemenčevo
Kregarjevo
Okroglo
Spodnje Stranje
Stahovica
Stolnik
Velika planina
Zagorica nad Kamnikom
Zakal
Zgornje Stranje
Županje njive
Sedež krajevne skupnosti je Zg. Stranje 22.

6. KRAJEVNA SKUPNOST KOMENDA
Breg pri Komendi
Gmajnica
Gora pri Komendi
Klanec
Komenda
Komendska Dobrava
Mlaka
Nasovče
Podboršt pri Komendi
Potok pri Komendi
Sedež krajevne skupnosti je Komenda, Zajčeva 23.

7. KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽ
Križ
Sedež krajevne skupnosti je Križ.

8. KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Jeranovo
Mekinje
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Podjelše
Zduša
Sedež krajevne skupnosti je Mekinje, Cankarjeva 37.

9. KRAJEVNA SKUPNOST MOSTE
Moste
Suhadole
Žeje pri Komendi
Sedež krajevne skupnosti je Moste.

10. KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
Bela (hišne št. 10–11, 13–18 in 28–31)
Motnik
Zajasovnik
Zgornji Motnik
Sedež krajevne skupnosti je Motnik 33.

11. KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Briše
Hrib pri Kamniku
Nevlje
Oševek
Poreber
Soteska
Tučna
Vir pri Nevljah
Vrhpolje pri Kamniku
Sedež krajevne skupnosti je Nevlje 18.

12. KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Bevkova ulica
Lobodova ulica
Na bregu
Na jasi
Novi trg
Palovška cesta
Perkova ulica
Perovo
Pot na Dobravo
Pot v Rudnik
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.

13. KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Bakovnik (hišne št. 1 in 2)
Kajuhova pot
Kovinarska cesta
Livarska ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. 2, 3, 11, 12 in 13)
Podlimbarskega pot
Pot 27. julija
Steletova cesta
Tkalska pot
Zikova ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.

14. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Podgorje
Sedež krajevne skupnosti je Podgorje 55/A.

15. KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Gabrovnica
Laseno
Mali Rakitovec
Pšajnovica
Veliki Rakitovec
Sedež krajevne skupnosti je Mali Rakitovec 2.

16. KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Bela peč
Markovo
Poljana
Rožično
Sela pri Kamniku
Sovinja peč
Studenca
Trobelno
Znojile
Žubejevo
Sedež krajevne skupnosti je Sela 2.

17. KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
Loke v Tuhinju
Pirševo
Podhruška
Potok
Snovik
Srednja vas pri Kamniku
Vaseno
Sedež krajevne skupnosti je Srednja vas.

18. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Šmarca
Sedež krajevne skupnosti je Šmarca, Trg padlih borcev 2.
19. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

V TUHINJU
Buč
Gradišče v Tuhinju
Hruševka
Kostanj
Podbreg
Praproče v Tuhinju
Ravne pri Šmartnem
Sidol
Stebljevek
Šmartno v Tuhinju
Sedež krajevne skupnosti je Šmartno v Tuhinju 27.

20. KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Bela (hišne št. 1–9, 12 in 19–27)
Okrog pri Motniku
Špitalič
Sedež krajevne skupnosti je Špitalič 19.

21. KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
Cirkuše v Tuhinju
Češnjice v Tuhinju
Črni vrh v Tuhinju
Golice
Laze v Tuhinju
Liplje
Mali hrib
Stara Sela
Veliki hrib
Zgornji Tuhinj
Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju 29.

22. KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Košiše (hišne št. od 15 do 21)
Laniše
Tunjice
Tunjiška Mlaka
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.

23. KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Rudnik pri Radomljah
Volčji potok
Sedež krajevne skupnosti je Volčji potok 6.
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24. KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Spodnje Palovče
Trebelno pri Palovčah
Velika Lašna
Vranja peč
Zgornje Palovče
Sedež krajevne skupnosti je Vranja peč 3.

25. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Aškerčeva ulica
Čopova pot
Ulica Frana Albrehta
Ulica Franca Pirca
Jenkova ulica
Jurčičeva ulica
Kebetova ulica
Kersnikova ulica
Koželjeva ulica
Kranjska cesta
Ljubljanska cesta (hišne št. 1/A, 1/B, 1/C, 1/Č, 3/A,

3/B, 3/C, 4, 5, 6, 7, 7/A, 8, 9 in 10)
Miklavčičeva ulica
Mlakarjeva ulica
Murnova ulica
Parapatova ulica
Podgorska pot
Pot Marije Vere
Rozmanova ulica
Svetčeva pot
Trdinova ulica
Ulica Andreja Smolnikarja
Ulica Fortunata Berganta
Ulica F. M. Paglovca
Ulica Jakoba Alešovca
Ulica Jakoba Zupana
Ulica Josipa Ogrinca
Ulica kamniško-zasavskega odreda
Ulica Ljudevita Stiasnyja
Ulica Toma Brejca
Ulica Vilka Rožiča
Vavpotičeva ulica
Vegova ulica
Vremšakova ulica
Župančičeva ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.

3. člen

Meje območij krajevnih skupnosti so natančneje dolo-
čene v “Opisu meja krajevnih skupnosti”, ki je objavljen v
Uradnem listu SRS, št. 14/82.

4. člen

Krajevna skupnost lahko s statutom ali statutarnim skle-
pom spremeni sedež krajevne skupnosti.

III. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

5. člen

Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska
volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Za prve volitve sveta novoustanovljene skupnosti ime-
nuje volilno komisijo občinska volilna komisija.

Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu
krajevne skupnosti.

Volilne odbore za volitve v svete krajevnih skupnosti
imenujejo volilne komisije teh skupnosti.

6. člen

Za volitve članov v svete krajevnih skupnosti se v
krajevni skupnosti oblikujejo volilne enote. Če svet kra-
jevne skupnosti ne šteje več kot sedem članov, se lahko
vsi člani sveta volijo v krajevni skupnosti kot eni volilni
enoti.

V vsaki volilni enoti se voli en član sveta krajevne
skupnosti. Če je to smotrno zaradi oblikovanja volilnih enot,
se lahko v volilni enoti voli tudi več članov sveta krajevne
skupnosti, vendar ne več kot trije.

7. člen

Število članov sveta krajevne skupnosti ter volilne eno-
te za volitve v svete teh skupnosti, določi svet krajevne
skupnosti.

IV. KONČNI DOLOČBI

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
prostorski in samoupravni organiziranosti območja občine
Kamnik v krajevne skupnosti (Uradni list SRS, št. 14/82 in
29/82), razen opisa meja krajevnih skupnosti, ki je sestavni
del tega odloka.

9. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 02101-104/95
Kamnik, dne 28. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

885.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 36.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je
župan Občine Kamnik sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta PN-3

Terme Snovik

I

Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta PN-3 Ter-
me Snovik, ki ga je pod št. projekta 1/96 izdelala Fakulteta
za arhitekturo v Ljubljani.

II

Osnutek ureditvenega načrta se razgrne na sedežu Ob-
čine Kamnik, Kamnik, Glavni trg 24, ter na sedežu Krajevne
skupnosti Srednja vas.

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

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va, kraj in čas leta bo določen naknadno in bo objavljen v
sredstvih javnega obveščanja Občine Kamnik.
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III

V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organiza-
cije in skupnosti k osnutku ureditvenega načrta pripombe v
knjigo pripomb na kraju razgrnitve oziroma jih pisno posre-
dujejo – Zavodu za urbanistično načrtovanje Občine Kam-
nik, Glavni trg 24.

IV

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 02101-36/96
Kamnik, dne 19. marca 1996.

Župan
Občine Kamnik

Tone Smolnikar l. r.

KUZMA

886.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS št. 17/86) in 16. člena statuta občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Kuzma na
seji dne 11. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih

katastrske Občine Vidonci

1. člen

Uvede se agromelioracijski postopek v delih katastrske
občine Vidonci.

Agromelioracijsko območje zajema naslednje parcelne
številke:

K.o. Parc. št. Sk. površina v ha

Vidonci 559 32,24 ar
560 8,93 ar
561 18,68 ar
562 20,22 ar
573 11,39 ar
574 26,81 ar
575 3,07 ar
576 19,73 ar
577 10,90 ar
613 10,89 ar

Skupaj 162,86 ar

2. člen

Agromelioracijska dela zajemajo:
a) Strojna dela
– planiranje in ravnanje terena
– krčenje predhodne kulture
– trošenje gnojila in apna
– rigolanje
– brananje
b) Ročna dela
– krčenje
– količenje
– ostala dela.

3. člen

Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč na agro-
melioracijskem območju je dolžan pred pričetkom izvajanja
agromelioracijskih del posekati drevje in grmičevje.

4. člen

Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč je dol-
žan na agromelioriziranem zemljišču vzdrževati objekte po
navodilih strokovnih služb, ki delujejo v skladu z naravo-
varstvenimi normativi, ter s tem zagotoviti trajno delovanje
sistema – nasada.

5. člen

Na agromelioriranem zemljišču mora način rabe zem-
ljišč ustrezati naložbam v ta zemljišča.

6. člen

Agromelioracijska dela bodo končana predvidoma do
konca leta 1996.

7. člen

Investitorji del iz 2. člena tega odloka so kmetje oziro-
ma lastniki kmetijskih zemljišč.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 113/96
Kuzma, dne 1. marca 1996.

Predsednica Občinskega sveta
občine Kuzma

Elizabeta Klement l. r.

LAŠKO

887.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95) ter 41. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95)

R A Z P I S U J E M
prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti

na območju Občine Laško

1

Prve redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
Breze, Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Rečica, Rimske
Toplice, Sedraž, Vrh nad Laškim in Zidani most bodo v
nedeljo dne, dne 2. junija 1996.

2

Za dan razpisa volitev se šteje 2. april 1996. S tem
dnem začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil.

3

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
Laško in volilne komisije krajevnih skupnosti v Občini Laš-
ko.

4

Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je.

Št. 800-6/96-02
Laško, dne 11. marca 1996.

Župan Občine Laško
Peter Hrastelj l. r.
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888.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list Republike Slo-
venije, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne
skupnosti Breze na seji dne 27. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Breze

1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Breze določa
število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote za
prve redne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Breze.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Breze šteje 7 članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje-
jo 3 volilne enote.

1. Volilna enota obsega naselja Šentrupert, Mačkovec.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

2. Volilna enota obsega naselja Mala Breza. V volilni
enoti se voli 2 člana sveta.

3. Volilna enota obsega naselja Trobni dol, Curnovec.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/96-02
Breze, dne 27. januarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Breze

Vili Videc l. r.

889.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list Republike Slo-
venije, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne
skupnosti Jurklošter na seji dne 24. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Jurklošter

1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Jurklošter dolo-
ča število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote za
prve redne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Jurklo-
šter.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Jurklošter šteje 9 članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje-
jo 4 volilne enote.

1. Volilna enota obsega naselja: Jurklošter, Lahov gra-
ben, Lipni dol. V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

2. Volilna enota obsega naselja: Blatni vrh, Marijina
vas, Mrzlo polje. V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

3. Volilna enota obsega naselje Polana. V volilni enoti
se voli 2 člana sveta.

4. Volilna enota obsega naselje Paneče. V volilni enoti
se voli 1 član sveta.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/96-02
Jurklošter, dne  24. januarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Jurklošter
Rihard Pušnik l. r.

890.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list Republike Slo-
venije, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne
skupnosti Laško na seji dne 14. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Laško

1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Laško določa
število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote za
prve redne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Laško.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Laško šteje 11 članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
6 volilnih enot.

1. Volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziro-
ma njihovih delov:

1. Trubarjeva ulica
2. Pivovarniška ulica
3. Trubarjevo nabrežje
4. Na pristavi
5. Rožnik
6. Mestna ulica – desna stran (parne hišne številke)
7. Kidričeva ulica (parne št. od 2 do vključno 18 in

neparne št. od 1 do vključno 7)
8. Kajuhova
9. Čopova
10. Kopitarjeva
11. Podhumska ulica
12. Valentiničeva
13. Taborje
14. Cesta na Svetino
15. Pot na Kobivjek
16. Kidričeva – del (parne št. od 20 dalje in neparne

št. od vključno 9. dalje)
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17. Valvazorjev trg
18. Aškerčev trg
19. Orožnov trg
20. Stegenškova ulica
21. Mestna ulica – leva stran (neparne hiš. št.)
22. Pod gradom

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

2. Volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziro-
ma njihovih delov, odnosno naselje ali del tega:

1. Rimska cesta (do vključno št.18)
2. Podšmihel
3. Trg svobode
4. Zdraviliška cesta
5. Strmca (št. 49 – nad Predilnico Laško)
6. Badovinčeva ulica
7. Debro (od vključno št. 24 do vključno št. 41)
8. Poženelova
9. Pot na Šmohor
10. Šmihel (od št. 1 do št. 6 – nad Zdraviliščem

Laško)
11. Debro (od št. 1 z vključno št. 23 in od št. 42

dalje)
12. Celjska cesta
13. Cesta v Debro

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

3. Volilna enota obsega območja naslednjih naselij ali
njihovih delov:

1. Brstnik (od št. 1 do vključno št. 11)
2. Jagoče
3. Tovsto
4. Ojstro

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.

4. Volilna enota obsega območja naslednjih naselij ali
njihovih delov:

1. Doblatina
2. Požnica
3. Rifengozd
4. Brstnik (od št. 12 dalje)

V volilni enoti se voli 1 član sveta.

5. Volilna enota obsega območja naslednjih naselij ali
njihovih delov:

1. Strmca (od št. 1 do vključno št. 47 in od št. 71 do
vključno št. 83)

2. Rimska cesta (od vključno št. 20 dalje)
3. Strmca (od št. 48 do vključno št. 70 ter št. 112 in 124)
4. Kuretno
5. Šmihel (od št. 7 dalje)

V volilni enoti se voli 1 član sveta.

6. Volilna enota obsega območja naslednjih naselij ali
njihovih delov:

1. Bukovca
2. Strmca (od št. 84 dalje do vključno št. 111 in št.

113 ter do št. 123 ter št. 125 in 127)
3. Udmat

V volilni enoti se voli 1 član sveta.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/96-02
Laško, dne  14. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Laško

Drago Košak l. r.

891.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list RS, št. 72/93,
2/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Marija
Gradec na seji dne 23. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Marija Gradec

1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Marija Gradec
določa število članov sveta krajevne skupnosti in volilne
enote za prve redne volitve članov sveta Krajevne skupnosti
Marija Gradec.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Marija Gradec šteje 10
članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje-
jo 4 volilne enote.

1. Volilna enota obsega naselja: Marija Gradec, Radob-
lje, Plazovje, Modrič. V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

2. Volilna enota obsega naselja: Harje, Lahomno, Stop-
ce. V volilni enoti se voli 2 člana sveta.

3. Volilna enota obsega naselja oziroma del naselja z
ulicami:

1. Gabrno
2. Lahomšek
3. Trojno
Laško-del in sicer ulice:
4. Šercerjeva
5. Keršetova
6. Čedejeva
7. Cesta na Gaberno
8. Cesta na Lahomšek
9. Na rebri

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.

4. Volilna enota obsega naselja: Tevče, Reka, Padež,
Olešče. V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/96-02
Marija Gradec, dne 23. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Marija Gradec
Bogdan Pusar l. r.
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892.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list RS, št. 72/93,
2/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Rečica pri
Laškem na seji dne 7. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve
volitve v svet Krajevne skupnosti Rečica pri Laškem

1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Rečica pri
Laškem določa število članov sveta krajevne skupnosti in
volilne enote za prve redne volitve članov sveta Krajevne
skupnosti Rečica pri Laškem.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Rečica pri Laškem šteje 7
članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje-
jo 3 volilne enote.

1. Volilna enota obsega naselja: del Spodnje Rečice (od
št. 1 do št. 130), naselje Slivno. V volilni enoti se voli 2
člana sveta.

2. Volilna enota obsega naselja: del Spodnje Rečice (od
št. 131 do št. 203), Huda jama. V volilni enoti se voli 2 člana
sveta.

3. Volilna enota obsega naselja Zgornja Rečica in Šmo-
hor. V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/96-02
Rečica, dne 9. februarja 1996

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Rečica

pri Laškem
Florjan Jeran l. r.

893.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list RS, št. 72/93,
2/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Rimske
Toplice na seji dne 13. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Rimske Toplice

1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Rimske Toplice
določa število članov sveta krajevne skupnosti in volilne
enote za prve redne volitve članov sveta Krajevne skupnosti
Rimske Toplice.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Rimske Toplice šteje 8
članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje-
jo 3 volilne enote.

1. Volilna enota obsega območje naslednjih naselij in
ulic oziroma njihovih delov:

1. Globoko
2. Povčeno
3. Rimske Toplice – Toplice
4. Senožete
5. Strensko
6. Gračnica (od št. 6 do vključno št. 23)
7. Lože (od št. 5 do vključno št. 7)
8. Sevce
9. Ulica Šmarjeta
10. Pod Kojzico
11. Jesenova ravan
12. Partizanska pot
13. Završnikova cesta
14. Cankarjeva ulica
15. Naselje 22. maja
16. Pod Lurdom
17. Poljane
18. Revirska cesta
19. Zdraviliška cesta (št. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12)

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

2. Volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziro-
ma njihovih delov:

1. Borovo
2. Zdraviliška cesta (ves ostali del)
3. Ulica talcev
4. Aškerčeva cesta
5. Ulica XIV. divizije
6. Trubarjevo naselje
7. Stare Ogeče
8. Pot na Kopitnik
9. Tovornikova ulica
10. Čanžekova ulica
11. Trsteniška ulica
12. Pod Sedavcem
13. Pašnica

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.

3. Volilna enota obsega območje naslednjih naselij ozi-
roma njihovih delov:

1. Konc
2. Lažiše
3. Zabrež
4. Dol pri Laškem (od vključno št. 4 dalje)
5. Škofce
6. Brodnice
7. Gračnica (od št. 24 z vključno št. 26)
8. Lokavec
9. Vodiško (od št. 11 do št. 15)
10. Dol pri Laškem (od št. 1 do vključno št. 3)
11. Brstavnica
12. Lože (od št. 1 do št. 4 in od št. 8 dalje)
13. Vodiško (ves preostali del)

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
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4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/96-02
Rimske Toplice, dne13. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Rimske Toplice
Martin Požin l. r.

894.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list RS, št. 72/93,
2/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Sedraž na
seji dne 19. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Sedraž

1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Sedraž določa
število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote za
prve redne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sedraž.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Sedraž šteje 6 članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje-
ta 2 volilni enoti.

1. Volilna enota obsega naselja: Sedraž, Klenovo, Gov-
ce, Trnovo, Trnov hrib. V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

2. Volilna enota obsega naselja: Belovo, Brezno. V
volilni enoti se voli 3 člane sveta.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/96-02
Sedraž, dne 24. januarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Sedraž

Jožef Hrastnik l. r.

895.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list RS, št. 72/93,
2/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Vrh nad
Laškim na seji dne 9. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim

1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
določa število članov sveta krajevne skupnosti in volilne
enote za prve redne volitve članov sveta Krajevne skupnosti
Vrh nad Laškim.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim šteje 7
članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje-
jo 4 volilne enote.

1. Volilna enota obsega naselja: Gozdec, Kladje, Le-
skovca, M. Grahovše, Vrh nad Laškim. V volilni enoti se
voli 3 člane sveta.

2. Volilna enota obsega naselja: Selo, Žigon. V volilni
enoti se voli 1 član sveta.

3. Volilna enota obsega naselja: Velike Gorelce, Laška
vas. V volilni enoti se voli 1 član sveta.

4. Volilna enota obsega naselja: Velike Grahovše. V
volilni enoti se voli 2 člana sveta.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/96-02
Vrh nad Laškim, dne 9. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Vrh nad Laškim
Dušan Klinar, dipl. inž. l. r.

896.

Na  podlagi  petega in sedmega odstavka 109. člena
zakona o  lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list RS, št.
72/93, 2/94,  33/94  in  70/95)  je svet Krajevne skupnosti
Zidani most na seji dne 17. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Zidani most

1

S  tem  sklepom svet Krajevne skupnosti Zidani  most
določa število članov sveta krajevne skupnosti in volilne
enote  za prve  redne  volitve članov sveta Krajevne skupno-
sti  Zidani Most.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Zidani most  šteje 7 čla-
nov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti  se oblikuje-
jo  4 volilne enote.

1. Volilna enota obsega naselja: Zidani most. V volilni
enoti se voli 2 člana sveta.

2. Volilna enota obsega naselja: Veliko Širje. V volilni
enoti se voli 2 člana sveta.
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3. Volilna enota obsega naselja: Obrežje pri Zidanem
mostu. V volilni enoti se voli 2 člana sveta.

4. Volilna enota obsega naselja: Širje, Suhadol. V volil-
ni enoti se voli 1 član sveta.

4

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

Št. 008-3/96-02
Zidani most, dne 17. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne kkupnosti

Zidani most
Milan Vodišek l. r.

897.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih voli-
tvah ZLVC (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 2/94,
33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Breze na seji dne
27. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Breze

1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Breze so imeno-
vani

1. Predsednica Alojzija Kapel, Šentrupert 17
2. Nam. predsednika Štefka Vrečko, Šentrupert 93/b
3. Član Leopold Kobilica, Šentrupert 93/a
4. Nam. člana Martin Pušnik, Mala Breza 26/a
5. Član Karl Videc, Mala Breza 54
6. Nam. člana Milan Gradič, Trobni dol 45

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Breze, dne 27. januarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Breze

Vili Videc l. r.

898.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih voli-
tvah ZLVC (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95)
je svet Krajevne skupnosti Jurklošter na seji dne 24. 1. 1996
sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti

Jurklošter

1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Jurklošter so
imenovani

1. Predsednik Danijel Dobršek, Mrzlo polje 15/a
2. Nam. predsednika Avgust Bezamovski, Lahov gra-

ben 1/a
3. Član Janez Lesičar, Polana 4
4. Nam. člana Edvard Gračner, Blatni vrh 31
5. Član Alenka Kandolf, Lahov graben 6/a
6. Nam. člana Milan Volavšek, Polana 16

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Jurklošter, dne 24. januarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Jurklošter
Rihard Pušnik l. r.

899.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih volitvah
ZLVC (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95) je svet
Krajevne skupnosti Laško na seji dne 14. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti

Laško

1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Laško so ime-
novani

1. Predsednik Roman Mavri, Strmca n. h.
2. Nam. predsednika Alenka Erjavec, Valentiničeva 48
3. Član Martina Purnat, Poženelova 7
4. Nam. člana Rudi Podbregar, Badovinčeva 6
5. Član Stane Kužnik, Podhumska 8
6. Nam. člana Marko Štavt, Kidričeva 20

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Laško, dne 14. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Laško
Drago Košak l. r.

900.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih voli-
tvah ZLVC (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95)
je svet Krajevne skupnosti Marija Gradec na seji dne 23. 2.
1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti

Marija Gradec

1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Marija Gra-
dec so imenovani

1. Predsednik Jožica Pušnik, Radoblje 4
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2. Nam. predsednika Ludvik Pesjak, Olešče 7
3. Član Simona Cerovšek, Marija Gradec 9
4. Nam. člana Marta Breški, Lahomšek 21
5. Član Martin Kmetič, Lahomno 49
6. Nam. člana Avgust Golob, Marija Gradec 48

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Marija Gradec, dne 23. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Marija Gradec
Bogdan Pusar l. r.

901.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih voli-
tvah ZLVC (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95)
je svet Krajevne skupnosti Rečica pri Laškem na seji dne 7.
2. 1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti

Rečica pri Laškem

1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Rečica pri Laš-
kem so imenovani

1. Predsednik Travica Maleš-Grešak,
Zg. Rečica 89

2. Nam. predsednika Danijel Ulaga, Zg. Rečica 105
3. Član Dragica Gozdnikar, Sp. Rečica 167
4. Nam. člana Srečko Klemenc, Sp. Rečica 181
5. Član Ludvik Lavrinc, Sp. Rečica 27
6. Nam. člana Srečko Petek, Sp. Rečica 60

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Rečica, dne 9. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Rečica pri Laškem
Florjan Jeran l. r.

902.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih voli-
tvah ZLVC (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 2/94,
33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Rimske Toplice
na seji dne 13. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti

Rimske Toplice

1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Rimske To-
plice so imenovani

1. Predsednik Anton Škerbec, Trubarjevo
naselje 6

2. Nam. predsednika Miloš Veršec, Čanžekova 2
3. Član Zvonka Vidic, Ulica XIV.

divizije 4
4. Nam. člana Samo Lah, Globoko 8
5. Član Jože Senica, Globoko
6. Nam. člana Magda Paradižnik, Ulica XIV.

divizije 10

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Rimske Toplice, dne 13. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Rimske Toplice
Martin Požin l. r.

903.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih voli-
tvah ZLVC (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95)
je svet Krajevne skupnosti Sedraž na seji dne 19. 1. 1996
sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti

Sedraž

1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Sedraž so ime-
novani

1. Predsednik Boža Pavčnik, Belovo 2b
2. Nam. predsednika Rudolf Kavčič, Sedraž 20a
3. Član Milena Udovč, Belovo 7
4. Nam. člana Zvonko Gračner, Belovo 3a
5. Član Emilija Perme, Brezno 7
6. Nam. člana Ana Jazbinšek, Trnovo 18

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Sedraž, dne 24. januarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Sedraž
Jožef Hrastnik l. r.

904.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih voli-
tvah ZLVC (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 2/94,
33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
na seji dne 9. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti

Vrh nad Laškim
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1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
so imenovani

1. Predsednik Jože Jančič, Vrh nad Laškim
2. Nam. predsednika Branko Lapornik,Vel. Grahovše 28
3. Član Zlatko Kramarič , Gozdec
4. Nam. člana Zdenka Ulaga, Vel. Gorelce 22
5. Član Roman Knez, Selo
6. Nam. člana Gizela Škoberne, Laška vas 11

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Vrh nad Laškim, dne 9. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Vrh nad Laškim
Dušan Klinar, dipl. inž. l. r.

905.

Na podlagi 112. in 113. člena zakona o lokalnih voli-
tvah ZLVC (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95)
je svet Krajevne skupnosti Zidani most na seji dne 17. 2.
1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti

Zidani most

1

V volilno komisijo Krajevne skupnosti Zidani most so
imenovani
1. Predsednik Silvo Jakopec, Zidani most 35
2. Nam. predsednika Željko Ljubešek, Zidani most 30
3. Član Anita Knez, Zidani most 8
4. Nam. člana Zvone Vorina, Obrežje 12/a
5. Član Ivan Kapun, Veliko Širje 25
6. Nam. člana Dragica Tržan, Veliko Širje 38

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/96-02
Zidani most, dne 17. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Zidani most
Milan Vodišek l. r.

LENART

906.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33-1619/95) in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Lenart na
seji dne 22. februarja 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Lenart za leto 1996

1. člen

S proračunom Občine Lenart za leto 1996 (v nadaljnjem
besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje javne porabe v občini Lenart.

2. člen

Občinski proračun za leto 1996 obsega 973,950.063
SIT, in sicer v:

a) bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodkov 913,950.063 SIT
– odhodkov 935,121.521 SIT
b) računu financiranja:
– prihodkov (najetje posojil) 60,000.000 SIT
– odhodkov (odplačevanje posojil) 38,828.542 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 973,950.063

SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti 646,774.421 SIT
– investicijske odhodke 288,347.100 SIT
– odplačilo glavnic kreditov 38,828.542 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna

in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.

3. člen

Od prihodkov iz točke a) prvega odstavka prejšnjega
člena se izloči 0,5% v sredstva rezerv (stalno proračunsko
rezervo) Občine Lenart. Izločanje v rezerve se praviloma
izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra
tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko
dosežejo rezerve Občine Lenart 2% letnih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.

4. člen

Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo
dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.

V proračun občine se stekajo tudi vsi drugi prihodki, ki
jih realizira Občina Lenart, s tem, da se namenski prihodki
skladov preko proračuna usmerjajo na ustrezne sklade.

5. člen

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom
občinskega sveta oziroma s pogodbo med Občino Lenart in
nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno.

6. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-
njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu proračuna.

V primeru premalega dotoka prihodkov imajo poleg
odplačila kreditov prednost pri uporabi sredstev materialni
stroški in plače delavcev v javnih zavodih in občinski upravi
ter plačilo storitev v družbenih dejavnostih in gospodarskih
javnih službah.

7. člen

Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo pra-
viloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v
odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju
likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
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8. člen

Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

9. člen

Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo
izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena
z občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva.

10. člen

Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za po-
samezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spre-
membo občinskega proračuna.

11. člen

Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so upo-
rabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren
župan ter funkcionarji in drugi pooblaščeni delavci občinske
uprave, ki jih pooblasti župan s posebnim sklepom ali v aktu
o sistemizaciji.

12. člen

Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev
rezerv Občine Lenart za izdatke, nastale kot posledice izred-
nih okoliščin, za katere so sredstva zagotovljena v proračunu,
kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne
nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije, ži-
valske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V nujnih pri-
merih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem
obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.

13. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve ob-

činskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih od-
hodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene od-
hodke občinskega proračuna do višine 200.000 SIT za
posamezen primer oziroma skupaj 300.000 SIT med dvema
sejama občinskega sveta. O svoji odločitvi obvešča občinski
svet;

– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki;

– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih
problemov proračuna;

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno
poslovanje.

14. člen

Občina lahko najame posojilo le za financiranje in-
vesticij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim od-
stavkom sklene župan.

15. člen

Če bodo prihodki v letu 1996 doseženi v manjšem
obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje pri-
manjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine
Lenart v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
Sredstva, ki so uporabljena za kritje primanjkljaja, bo Občina
Lenart v letu 1997 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5%
izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen
znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.

16. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja
1996 dalje.

Št. 402-1/96
Lenart, dne 22. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lenart za

leto 1996
Finančni načrt prihodkov
I. Prihodki za zagotovljeno porabo 685,136.000
A) dohodnina in prihodki, ki pripadajo občini231,775.000
B) finančna izravnava 453,361.000
II. Prihodki za druge naloge 129,814.063
A) davki in druge dajatve 16,614.063
B) prihodki od premoženja (najemnine,
prodaja premoženja) 20,000.000
C) prihodki iz naslova sofinanciranj  93,200.000
1. Ministrstvo za kmetijstvo za CRPOV
Voličina in Ivanjski vrh 1,200.000
2. Ministrstvo za okolje in prostor za
prostorski plan 1,000.000
3. Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj - za demografsko ogrožena
 območja  29,500.000
4. Ministrstvo za okolje in prostor - namenska
 sredstva za vodovode  20,000.000
5. Druge občine za predšolske otroke v
naših vrtcih 5,000.000
6. Prispevek občanov za asfaltiranje
 cest, ki jih izvaja občina  20,000.000
7. Krajevna skupnost Jurovski Dol -
refundacija sredstev za vodovod  15,000.000
8. Prispevek podjetij in zavodov za
Zbornik občine Lenart 1,500.000
III. Prenos prihodkov iz preteklega leta 52,000.000
Skupaj I. - III. 866,950.063
IV. Prihodki skladov in drugi
namenski prihodki 47,000.000
1. kupnine od prodanih stanovanj  9,000.000
2. nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča - mesto Lenart  18,000.000
3. najemnina za stanovanja 5,000.000
4. sredstva RS za elementarne nesreče 10,000.000
5. taksa od komunalnih odpadkov 5,000.000
Skupaj vsi prihodki
(I. + II. + III. + IV.)  913,950.063

Finančni načrt odhodkov - po zbirnih namenih
A) Tekoči odhodki 646,774.421
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1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 166,959.660
1.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
občinske uprave in občinskih organov 47,648.000
1.2. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
strokovnih služb krajevnih skupnosti 13,216.000
1.3. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
izvajalskih organizacij 106,095.660
2. Materialni in drugi stroški 120,371.720
2.1. V občinski upravi, občinskemu svetu
in njegovih telesih 22,421.000
2.2. V izvajalskih organizacijah 93,586.570
2.3. Nakup knjig in opreme ter
sofinanciranje bibliobusa 4,364.150
3. Socialni transferji 13,684.100
3.1. Zavarovanje občanov brez dohodka 12,187.500
3.2. Subvencije stanovanjskih najemnin 975.000
3.3. Osebna pomoč družinam na domu 521.600
4. Dotacije javnim zavodom in društvom 20,255.120
4.1. Zveza kulturnih organizacij - za delo
kulturnih društev in skupin 6,119.650
4.2. Ljudski univerzi Lenart 975.000
4.3. Športni zvezi 8,613.350
4.4. Kulturno-umetniškim društvom za
vzdrževanje kulturnih domov 3,538.000
4.5. Humanitarnim organizacijam 312.970
4.6. Drugim društvom 696.150
5. Plačila storitev na področju družbenih
dejavnosti 62,783.740
5.1. Mrliška ogledna služba 1,613.600
5.2. Domska oskrba občanov in šolanje
otrok v posebnih zavodih 35,092.250
5.3. Prevozi šolskih otrok 22,532.880
5.4. Sofinanciranje obnov kulturnih
spomenikov 2,086.500
5.5. Gostovanje gledališč in glasbenih ustanov 1,043.300
5.6. Pogrebni stroški nepreskrbljenih 363.050
5.7. Razvrščanje otrok 52.160
6. Plačila storitev in intervencije v gospodarskih
javnih službah 96,755.200
6.1. Komunalna dejavnost in varstvo okolja 33,696.800
6.2. Cestna dejavnost 50,569.230
6.3. Požarna varnost 12,489.170
7. Intervencije v gospodarstvu 42,413.980
7.1. V kmetijstvu 22,383.370
7.2. Razvojni programi
in pospeševanje zaposlovanja 9,110.660
7.3.Pospeševanje drobnega gospodarstva 8,141.200
7.4. Pospeševanje turizma 2,778.750
8. Drugi odhodki 116,303.120
8.1. Sofinanciranje nalog v KS 50,666.000
8.2. Sofinanciranje strank 1,828.130
8.3. Zveza častnikov Občine Lenart 274.950
8.4. Članski prispevek za skupnost lokalnih
skupnosti 183.610
8.5. Prispevek fundacij akademika
Trstenjaka - del 487.500
8.6. Zbornik občine Lenart 4,387.500
8.7. Volitve v svete KS in referendum 3,900.000
8.8. Plačila obresti od kreditov 4,763.800
8.9. Prometna preventiva 254.000
8.10. Sofinanciranje strokovnih raziskav za
povečanje in sanacijo vodnih virov 487.000
8.11. Sofinanciranje stroškov elementarnih
nesreč (plazovi, ...) iz občinskih sredstev 3,856.000
8.12. Izvajanje programov za odpravo posledic
po elementarnih nesrečah - iz sredstev
republiškega proračuna 12,000.000

8.13. Prenos nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na Sklad stavbnih zemljišč 18,000.000
8.14. Prenos kupnin na stanovanjski sklad 9,000.000
8.15. Prenos najemnin za stanovanja 5,000.000
8.16. Komunalna inšpekcija 1,200.000
8.17. Stroški plačilnega prometa 14.630
9. Rezerve 7,247.781
9.1. Sredstva rezerv 3,710.199
9.2. Tekoča proračunska rezerva 3,537.582
B) Investicijski odhodki 288,347.100
10. Investicije in investicijski odhodki 288,347.100
10.1. Osnovno šolstvo 49,022.000
10.2. Otroško varstvo 14,625.000
10.3. Zdravstvo 1,949.000
10.4. Sociala 4,875.000
10.5. Vodovodi 68,250.000
10.6. Druga komunala 24,000.000
10.7. Ceste 93,600.000
10.8. Upravna zgradba 3,413.000
10.9. Urejanje prostora (urbanistična,
geodetska in planska dokumentacija) 3,900.000
10.10. Kmetijstvo 5,400.000
10.11. Druge investicije 16,513.100
10.12. Projektna in lokacijska dokumentacija 2,800.000
Skupaj A + B 935,121.521

Račun financiranja (krediti)

A) Zadolževanje proračuna 60,000.000
1. Zadolževanje pri ekološkem skladu
Republike Slovenije (za sofinanciranje
javnih vodovodov)  15,000.000
2. Zadolževanje pri bankah in izvajalcih
investicijskih del 45,000.000
B) Odplačila kreditov (dolgoročnih)  38,828.542
1. komunalno gospodarstvo
– čistilna naprava (MOP)  800.000
– vodovod Sv. Ana (MOP)  461.000
– vodovod Zg. Gasteraj 327.000
 - vodovod Zg. Partinje 15,000.000
– vodovod Sp. Porčič 352.000
2. Cestno gospodarstvo
– modernizacija cest (SKB) 17,598.542
3. Požarna varnost
– GD Lenart (Zavarovalnica Maribor)  1,290.000
– sredstva za nakup socialnih stanovanj 3,000.000
C) Neto zadolževanje proračuna
(A - B) 21,171.458

907.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in pozitivne
odločitve na referendumu dne 25. 2. 1996 in statuta Krajev-
ne skupnosti Benedikt je Svet Krajevne skupnosti Benedikt
na seji dne 28. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Benedikt

1. člen

Za območje KS Benedikt, ki zajema naselja Benedikt,
Drvanja, Ihova, Ločki Vrh, Negovski Vrh, Obrat, Sp. Bač-
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kova, Sp. Ročica, Stara Gora, Sv. Trije Kralji, Štajngrova,
Trotkova, Trstenik in Ženjak se na podlagi odločitve kraja-
nov na referendumu v nedeljo dne 25. 2. 1996 uvede krajev-
ni samoprispevek v denarju.

2. člen

Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in
sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.

3. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za:
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– izgradnjo pokritega platoja pri mrliški veži,
– ureditev slatinskega vrelca,
– izgradnjo povezovalnega kolektorja za kanalizacijo,
– izgradnjo avtobusnih čakalnic.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in kraja-
ni, ki imajo stalno bivališče na območju KS Benedikt v
denarju, in sicer v naslednjih višinah:

– 2,3% mesečno od neto osebnih dohodkov zaposlenih
oziroma nadomestil in plač po pogodbah o delu,

– 2,3% mesečno upokojenci od pokojnin in drugih pre-
jemkov,

– 2,3% občani, ki se jim odmerja davek po dejan-
skem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, av-
torskih pravic in patentov od neto zavarovalne in davčne
osnove,

– 7,3% občani, ki se jim odmerja davek od kmetijs-
tva, kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za
posek,

– 2,3% mesečno občani, ki so na začasnem delu v tujini
od izplačanega povprečnega osebnega dohodka na zaposle-
nega v gospodarstvu Republike Slovenije, ki imajo stalno
prebivališče v KS Benedikt.

5. člen

Samoprispevka v denarju so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.

6. člen

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva  se bodo
v celoti uporabila za financiranje programa iz 3. člena tega
sklepa. Zbirala se bodo na žiro računu KS Benedikt številka
51850-654-50519.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška
uprava za javne prihodke, izpostava Lenart ob vsakem izpla-
čilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Benedikt dosta-
vi seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.

8. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne
prihodke, izpostava Lenart v okviru svojih pristojnosti.

9. člen

Nadzor nad dotokom sredstev ter njihovo porabo in
kontrolo izvaja Svet KS Benedikt, ki o tem najmanj enkrat
letno poroča na zboru krajanov.

10. člen

KS Benedikt lahko sredstva samoprispevka, ki so zača-
sno prosta, veže pri banki za določen čas.

11. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

12. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 12/95
Benedikt, dne 28. februarja 1996.

Predsednik
Sveta KS Benedikt
Janez Zorko l. r.

908.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Benedikt o izidu

glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v denarju za območje

Krajevne skupnosti Benedikt

(Uradni list RS, št. 4/96)

Na območju Krajevne skupnosti Benedikt je bil na
referendumu, izvedenem v nedeljo, dne 25. februarja 1996
naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1456 krajanov,

2. na referendumu je glasovalo 788 krajanov ali
54,120%,

3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 415 kraja-
nov ali 52,664%,

4.”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 310 kra-
janov ali 39,340%,

5. neveljavnih glasovnic je bilo 63 ali 7,994%.

Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Benedikt
za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, saj se je “ZA”
izreklo 415 krajanov ali 52,664% krajanov, ki so glasovali.

Na podlagi glasovanja so izpolnjeni pogoji, da Svet KS
Benedikt lahko sprejme sklep o uvedbi krajevnega samopris-
pevka za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.

Benedikt, dne 28. februarja 1996.

Predsednik volilne komisije
KS Benedikt

Miloš Lešnik l. r.

Člani volilne komisije:
Janez Klepec l. r.
Milan Kocuvan l. r.
Feliks Krmek l. r.
Marjan Farasin l. r.
Franc Rajter l. r.
Silvo Prosič l. r.
Mirko Šijanec l. r.
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909.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in pozitivne
odločitve na referendumu dne 25. 2. 1996 in statuta Krajev-
ne skupnosti Cerkvenjak je svet Krajevne skupnosti Cerkve-
njak na seji dne 29. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Cerkvenjak

1. člen

Za območje KS Cerkvenjak, ki zajema naselja Cerkve-
njak, Andrenci, Pešeni vrh, Kadrenci, Stanetici, Cenkova,
Vanetina, Čagona, Grenova, Cogetinci, Grabonoški vrh,
Ivanjski vrh, Komarnica, Smolinci in Župetinci se na podla-
gi odločitve krajanov na referendumu, v nedeljo, dne 25. 2.
1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen

Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in
sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.

3. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za:

– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– gramoziranje in vzdrževanje krajevnih cest.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in kraja-
ni, ki imajo stalno bivališče na območju KS Cerkvenjak v
denarju, in sicer v naslednjih višinah:

– 2,3% mesečno od neto osebnih dohodkov zaposlenih
oziroma nadomestil in plač po pogodbah o delu,

– 2,3% mesečno upokojenci od pokojnin in drugih pre-
jemkov,

– 2,3% občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem
dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih
pravic in patentov od neto zavarovalne in davčne osnove,

– 7,3% občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva,
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek,

– 2,3% občani, ki so na začasnem delu v tujini od
izplačanega povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega
v gospodarstvu Republike Slovenije, ki imajo stalno prebi-
vališče v KS Cerkvenjak.

5. člen

Samoprispevka v denarju so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.

6. člen

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti uporabljala za financiranje programa iz 3. člena tega
sklepa. Zbirala se bodo na žiro račun KS Cerkvenjak številka
51850-645-50503.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška

uprava za javne prihodke, izpostava Lenart ob vsakem izpla-
čilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti
Cerkvenjak dostavi seznam zavezancev za katere se nakazu-
je samoprispevek.

8. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispev-
ka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in
informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava
za javne prihodke, izpostava Lenart v okviru svojih pri-
stojnosti.

9. člen

Nadzor nad dorokom sredstev ter njihovo porabo in
kontrolo izvaja Svet KS Cerkvenjak, ki o tem najmanj enkrat
letno poroča zboru krajanov.

10. člen

KS Cerkvenjak lahko sredstva samoprispevka, ki so
začasno prosta, veže pri banki za določen čas.

11. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštejejo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

12. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Cerkvenjak, dne 29. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Cerkvenjak
Rihard Rojs l. r.

910.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Cerkvenjak o izidu

glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v denarju za območje

Krajevne skupnosti Cerkvenjak

(Uradni list RS, št. 4/96)
Na območju Krajevne skupnosti Cerkvenjak je bil na

referendumu, izvedenem v nedeljo dne 25. februarja 1996
naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1606 krajanov,
2. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 380 kraja-

nov ali 52,664%,
3.”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 329 kra-

janov ali 39,340%,
4. neveljavnih glasovnic je bilo 20.
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 na območju
KS Cerkvenjak za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001,
saj se je “ZA” izreklo 380 krajanov ali 53% krajanov, ki
so glasovali.
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Na podlagi glasovanja so izpolnjeni pogoji, da Svet KS
Cerkvenjak lahko sprejme sklep o uvedbi krajevnega samo-
prispevka za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.

Cerkvenjak, dne 25. februarja 1996.

Predsednik volilne komisije
KS Cerkvenjak

Vinko Lorenčič l. r.

Člani krajevne volilne komisije:
Franc Kocuvan l. r.
Anica Borko l. r.
Rihard Rojs l. r.

911.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in pozitivne
odločitve na referendumu dne 25. 2. 1996 in statuta Krajev-
ne skupnosti Lokavec je svet Krajevne skupnosti Lokavec na
seji dne 29. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Lokavec

1. člen

Za območje KS Lokavec, ki zajema naselji Lokavec in
Rožengrund se na podlagi odločitve krajanov na referendu-
mu v nedeljo dne 25. 2. 1996 uvede krajevni samoprispevek
v denarju.

2. člen

Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in
sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.

3. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za:

– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– sanacija krajevnega vodovoda,
– razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– urejanje mrliške veže in pokopališča.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in kraja-
ni, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Lokavec v
denarju, in sicer v naslednjih višinah:

– 2,3% mesečno od neto osebnih dohodkov zaposlenih
oziroma nadomestil in plač po pogodbah o delu,

– 2,3% mesečno upokojenci od pokojnin in drugih pre-
jemkov,

– 2,3% občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem
dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih
pravic in patentov od neto zavarovalne in davčne osnove,

– 7,3% občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva,
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek,

– 2,3% mesečno občani, ki so na začasnem delu v tujini
od izplačanega povprečnega osebnega dohodka na zaposle-

nega v gospodarstvu Republike Slovenije, ki imajo stalno
prebivališče v KS Lokavec.

5. člen

Samoprispevka v denarju so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.

6. člen

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti uporabila za financiranje programa iz 3. člena tega
sklepa. Zbirala se bodo na žiro računu KS Lokavec, št.
51850-645-50480.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška
uprava za javne prihodke, izpostava Lenart ob vsakem izpla-
čilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Lokavec dostavi
seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.

8. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne
prihodke, izpostava Lenart v okviru svojih pristojnosti.

9. člen

Nadzor nad dotokom sredstev ter njihovo porabo in
kontrolo izvaja Svet KS Lokavec, ki o tem najmanj enkrat
letno poroča zboru krajanov.

10. člen

KS Lokavec lahko sredstva samoprispevka, ki so zača-
sno prosta, veže pri banki za določen čas.

11. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

12. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9/95
Lokavec, dne 29. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Lokavec
Jože Srčič l. r.

912.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Lokavec o izidu
referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v

denarju za celotno območje Krajevne skupnosti Lokavec

(Uradni list RS, št. 4/96)
Na območju Krajevne skupnosti Lokavec je bil na refe-
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rendumu, v nedeljo, dne 25. februarja 1996 naslednji izid
glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 299 krajanov,
2. na referendumu je glasovalo 175 krajanov ali 58,53%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 123 kraja-

nov ali 70,29%,
4.”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 43 kra-

janov ali 24,58%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 9 ali 5,15%.
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 za območje KS Lokavec
za obdobje 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, saj se je “ZA” izreklo
123 krajanov ali 70,29%, ki so glasovali.

Na podlagi glasovanja so izpolnjeni pogoji, da svet
Krajevne skupnosti Lokavec lahko sprejme sklep o uvedbi
krajevnega samoprispevka za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3.
2001.

Lokavec, dne 25. februarja 1996.

Predsednik volilne komisije
Krajevne skupnosti Lokavec
Vlado Ferčec, dipl. pr. l. r.

Člani volilne komisije:
Danica Zemljič l. r.
Marinka Nikl-Trojner l. r.
Jože Horvat l. r.

913.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Jurovski Dol o

izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v denarju za območje Krajevne

skupnosti Jurovski Dol

(Uradni list RS, št. 4/96)
Na območju Krajevne skupnosti Jurovski Dol je bil na

referendumu, izvedenem v nedeljo, dne 25. februarja 1996
naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1598 volivcev,
2. na referendumu je glasovalo 689 ali 34,370%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 255 kraja-

nov ali 37,020%,
4.”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 417 kra-

janov ali 60,530%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 17 ali 2,470%.
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da referendum za uvedbo krajev-
nega samoprispevka na območju KS Jurovski Dol za obdob-
je od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, ni bil izglasovan, saj se je
“PROTI” izreklo 417 volilcev ali 60,530% krajanov, ki so
glasovali.

Na podlagi glasovanja niso izpolnjeni pogoji, da KS
Jurovski Dol sprejme sklep o uvedbi krajevnega samo-
prispevka.

Jurovski Dol, dne 26. februarja 1996.

Predsednica volilne komisije
KS Jurovski Dol

Iris Zei Rotman, dipl. prav. l. r.

Člani volilne komisije:
Terezija Fanedl l. r.
Milena Kokol l. r.
Branko Vrbošt l. r.
Zdenka Eder l. r.
Jožica Andrejč l. r.

914.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Lenart o izidu

referenduma o uvedbi samoprispevka za celotno
območje Krajevne skupnosti Lenart

(Uradni list RS, št. 4/96)
od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
Na območju Krajevne skupnosti Lenart v Slovenskih

goricah je bil v nedeljo dne 25. 2. 1996 izveden referendum z
naslednjim izidom:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 3.372 volilnih upra-
vičencev.

2. Glasovalo je 1.743 volilnih upravičencev ali 51,69%.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 566 volil-

nih upravičencev ali 32,5%.
4.”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 1.141

volilnih upravičencev ali 65,4%.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 36 ali 2,1%.
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da ni bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Lenart za
obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, saj se je “PROTI”
uvedbi samoprispevka glasovalo 1.141 volilnih upravičen-
cev ali 65,5%.

Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da niso izpolnjeni pogoji, za sprejem sklepa na Svetu Kra-
jevne skupnosti Lenart o uvedbi samoprispevka za obdobje
1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.

Lenart, dne 25. februarja 1996.

Predsednik volilne komisije
KS Lenart

Marija Golež dipl. prav. l. r.

Člani volilne komisije:
Pavel Lešnik  l. r.
Božidar Banič l. r.
Angelca Banič  l. r.
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915.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Sv. Ana v

Slovenskih Goricah o izidu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za celotno

območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih
Goricah

(Uradni list RS, št. 4/96)
Na območju Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih

Goricah je bil na referendumu v nedeljo, dne 25. februarja
1996 naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1463 krajanov,
2. na referendumu je glasovalo 718 krajanov ali 49,08%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 331 kraja-

nov ali 46,10%,
4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 354

krajanov ali 49,30%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 33 ali 4,60%.
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da ni bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Sv. Ana v
Slovenskih Goricah za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001,
saj se je “PROTI” izreklo 354 krajanov ali 49,30% ki so
glasovali, ter je bilo 33 neveljavnih glasovnic, ali 4,60%
krajanov, ki so glasovali, kar je skupaj 53,90%, med tem ko
je “ZA” izreklo samo 331 krajanov ali 46,10%, ki so glaso-
vali.

Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da niso izpolnjeni pogoji, da svet KS Sv. Ana v Slovenskih
Goricah sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.

Sv. Ana v Slovenskih Goricah, dne 25. februarja 1996.

Predsednik volilne komisije
Krajevne skupnosti Sv. Ana

Vlado Ferčec, dipl. prav. l. r.

Člani volilne komisije:
Danica Zemljič l. r.
Marinka Nikl-Trojner l. r.
Jože Horvat l. r.

916.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Sv. Trojica v
Slovenskih Goricah o izidu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za celotno

območje Krajevne skupnosti Sveta Trojica
v Slovenskih Goricah

(Uradni list RS, št. 4/96)
Na območju Krajevne skupnosti Sveta Trojica v Slo-

venskih Goricah je bil na referendumu v nedeljo, dne 25.
februarja 1996 naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1.743 krajanov,
2. na referendumu je glasovalo 1.036 krajanov ali

59,44%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 422 kraja-

nov ali 40,7%,
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 574

krajanov ali 55,4%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 40 ali 3,9%.
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da ni bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Sveta
Trojica v Slovenskih Goricah za obdobje od 1. 4. 1996 do
31. 3. 2001, saj se je “PROTI” glasovalo 574 krajanov ali
55,4% ki so glasovali, ter je bilo 40 neveljavnih glasovnic,
ali 3,9% krajanov, ki so glasovali, kar je skupaj 59,3%, med
tem ko je “ZA” glasovalo 422 krajanov ali 40,7%, ki so
glasovali.

Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da niso izpolnjeni pogoji, da svet KS Sveta Trojica v Sloven-
skih Goricah sprejme sklep o uvedbi krajevnega samopris-
pevka za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.

Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, dne 25. februarja
1996.

Predsednik volilne komisije
Krajevne skupnosti

Sveta Trojica v Slovenskih
Goricah

Jožef Kraner, dipl. prav. l. r.

917.

P O R O Č I L O

Krajevne volilne komisije Voličina o izidu referendu-
ma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje celotne
Krajevne skupnosti Voličina, ki zajema naselja Črmljenšak,
Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec Rogoznica, Selce, Spod-
nja Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja Voličina, ki je bil
izveden dne 25. 2. 1996 na naslednjih voliščih:

št. 27 Volišče v OŠ Voličina, Voličina
št. 28 Volišče v Gasilskem domu Selce, Selce
št. 29 Volišče v Kulturnem domu Zavrh, Zavrh
1. Referendum je razpisal svet KS Voličina, dne 27. 11.

1995.
2. Krajevna volilna komisija je pri končnem pregledu

glasovalnih spisov ugotovila naslednji izid glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 1814 krajanov,
2. Na referendumu je glasovalo 1042 krajanov ali

57,44%,
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 508 kraja-

nov ali 48,78%,
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 478

krajanov ali 46,74%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 47 ali 4,51%.
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
Krajevna volilna komisija ugotavlja, da predlog za uvedbo
krajevnega samoprispevka ni bil izglasovan.

Krajevna volilna komisija Voličina ugotavlja, da niso
izpolnjeni pogoji, da svet Krajevne skupnosti Voličina sprej-
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me sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje 1.
4. 1996 do 31. 3. 2001.

Voličina, dne 27. februarja 1996.

Predsednica
Krajevne volilne komisije

Voličina
Elizabeta Krajnc l. r.

Člani krajevne volilne komisije:
Venčeslav Zrim l. r.
Lidija Živko l. r.
Ivan Goznik l. r.
Franci Ornik l. r.
Slavica Vogrin l. r.
Simona Čuček l. r.

918.

P O R O Č I L O

Krajevne volilne komisije Voličina o izidu glasovanja
na posvetovalnem referendumu za ugotovitev volje občanov
Krajevne skupnosti Voličina o raziskavah, načrtovanju ali
morebitni gradnji kakršnegakoli odlagališča komunalnih od-
padkov na območju Krajevne skupnosti Voličina, dne 25. 2.
1996.

1. Posvetovalni referendum je razpisal svet KS Voliči-
na, dne 27. 11. 1995.

2. Krajevna volilna komisija je na podlagi pregleda
glasovalnih spisov, ki so jih predložili volilni odbori, ugoto-
vila, da je bil postopek glasovanja na posvetovalnem refe-
rendumu izveden v skladu z zakonom in da ni bilo nepravil-
nosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja.

3. Izid glasovanja:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1814 krajanov,
2. na posvetovalnem referendumu je glasovalo 1042

krajanov ali 57,44%,
3. “ZA” raziskave, načrtovanje ali morebitno gradnjo

kakršnegakoli odlagališča komunalnih odpadkov na območ-
ju Krajevne skupnosti Voličina je glasovalo 95 krajanov ali
8,89%,

4. “PROTI” raziskavam, načrtovanju ali morebitni grad-
nji kakršnegakoli odlagališča komunalnih odpadkov na ob-
močju Krajevne skupnosti Voličina je glasovalo 921 kraja-
nov ali 88,71%,

5. neveljavnih glasovnic je bilo 26 ali 2,4%.
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
Krajevna volilna komisija Voličina ugotavlja, da so krajani
Krajevne skupnosti Voličina na posvetovalnem referendumu
glasovali “PROTI” raziskavam, načrtovanju ali morebitni
gradnji kakršnegakoli odlagališča komunalnih odpadkov na
območju Krajevne skupnosti Voličina.

Voličina, dne 25. februarja 1996.

Predsednica
Krajevne volilne komisije

Voličina
Elizabeta Krajnc l. r.

Člani krajevne volilne komisije:
Venčeslav Zrim l. r.
Lidija Živko l. r.
Ivan Goznik l. r.
Franci Ornik l. r.
Slavica Vogrin l. r.
Simona Čuček l. r.

LENDAVA

919.

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. 15/91) ter odločitve
krajanov KS Lakoš na referendumu, dne 4. 2. 1996 je Svet
KS Lakoš na seji dne 5. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Lakoš

1. člen

Na območju krajevne skupnosti Lakoš se po odločitvi
krajanov na referendumu, dne 4. 2. 1996 uvede samoprispe-
vek za obdobje petih let, in sicer od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001.

2. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala
v naslednje namene:

– sofinanciranje razširitve in vzdrževanja pokopališča;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– vzdrževanje obstoječih objektov, in sicer vaških do-

mov, vaških vodovodov, ulične razsvetljave, vaških cest in
poljskih poti.

3. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Lakoš št. 51920-842-059-0082677.

4. člen

Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-
liščem v KS Lakoš ter samostojni podjetniki – nosilci dejav-
nosti, ki imajo sedež dejavnosti v KS Lakoš, in sicer v
naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu;

– 4% od katastrskega dohodka;
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti v KS Lakoš;

– 1% od pokojnin;
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v

gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.

5. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih dolo-
ča 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).

6. člen

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-
jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač
ali nadomestil in pokojnin.
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Kmetijskim organizacijam in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za jav-
ne prihodke – izpostava Lendava.

Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po
položnici, ki jo bo izstavila KS Lakoš.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se krajevni skupnosti Lakoš dostavi seznam zavezancev, za
katere se nakazuje samoprispevek.

7. člen

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet krajevne
skupnosti Lakoš ter bo najmanj enkrat letno poročal zborom
krajanov o uporabi zbranih sredstev.

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 3. 1996 dalje.

Predsednik Sveta
KS Lakoš

Štefan Koša l. r.

920.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje KS Lakoš,
dne 4. 2. 1996

1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 631 vo-
livcev:

a) Dolnji Lakoš – 244 volivcev
b) Gornji Lakoš – 387 volivcev
2. Na referendumu je glasovalo skupaj 428 volivcev ali

67,82%:
a) Dolnji Lakoš – 147 volivcev ali 60,25%
b) Gornji Lakoš – 281 volivcev ali 72,60%.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 238

volivcev ali 55,61%:
a) Dolnji Lakoš – 64 volivcev ali 43,54%
b) Gornji Lakoš – 174 volivcev ali 61,92%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo skupaj

185 volivcev ali 43,23%:
a) Dolnji Lakoš – 81 volivcev ali 55,10%
b) Gornji Lakoš – 104 volivcev ali 37,20%.
5. Neveljavnih je bilo skupaj 5 glasovnic ali 1,16%:
a) Dolnji Lakoš – 2 glasovnici
b) Gornji Lakoš – 3 glasovnice.
Na podlagi izida glasovanja Volilna komisija ugotav-

lja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samo-
prispevka v KS Lakoš, ker se je zanj izreklo skupaj 238
volivcev ali 55,61% volivcev, ki so glasovali.

Gornji Lakoš, dne 4. februarja 1996.

Predsednik volilne komisije
KS Lakoš

Štefan Koša l. r.

921.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve
na referendumu, dne 18. 2. 1996 je Svet KS Hotiza na seji
dne 19. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Kot v KS

Hotiza

1. člen

Za naselje Kot v KS Hotiza se na podlagi odločitve
krajanov na referendumu, dne 18. 2. 1996 uvede krajevni
samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 3. 1996 do
28. 2. 2001.

2. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporablja-
la v naslednje namene:

– izgradnja kanalizacije v vasi;
– razširitev vaško-gasilskega doma;
– izgradnja mrliške vežice;
– napeljava plinovoda;
– ureditev poljskih poti;
– tekoča vzdrževanja v vasi.

3. člen

Zavezanci za samoprispevek bodo krajani s stalnim
bivališčem ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki s se-
dežem dejavnosti v naselju Kot, in sicer v naslednji višini:

a) v denarju:
– 1,5% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu;

– 8% od katastrskega dohodka;
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti v naselju Kot;

– 1,5% od pokojnin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini.
b) v delu:
– 16 ur dela po gospodinjstvu letno.

4. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).

5. člen

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-
jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač
ali nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za pri-
hodke – izpostava Lendava.

Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po
položnici, ki jo bo izstavila KS Hotiza.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Hotiza dostavi seznam zavezancev za katere se naka-
zuje samoprispevek.

6. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
št. 51920-842-059-82133.
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7. člen

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet Krajev-
ne skupnosti Hotiza ter bo najmanj enkrat letno poročal
zboru vaščanov naselja Kot o uporabi zbranih sredstev.

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 3. 1996 dalje.

Predsednik
Sveta KS Hotiza

Viktor Bogdan l. r.

922.

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Hotiza o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje naselja Kot v KS Hotiza, dne 18. 2. 1996

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 115 volivcev.
2. Na referendumu je glasovalo 91 volivcev ali 79,13%.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 86 voliv-

cev ali 94,5%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 5 vo-

livcev ali 5,5%.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopris-
pevka na območju naselja Kot v KS Hotiza, saj se je zanj
izreklo 86 volivcev ali 94,5% volivcev, ki so glasovali.

Hotiza, dne 18. februarja 1996.

Predsednik
volilne komisije Hotiza

Bogdan Viktor l. r.

923.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve
na referendumu, dne 18. 2. 1996 je Svet KS Hotiza na seji
dne 19. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Kapca v

KS Hotiza

1. člen

Za naselje Kapca v KS Hotiza se na podlagi odločitve
krajanov na referendumu, dne 18. 2. 1996 uvede krajevni
samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 3. 1996 do
28. 2. 2001.

2. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporablja-
la v naslednje namene:

– izgradnja kanalizacije in plinovoda v vasi;
– obnova vaškega in gasilskega doma;
– izgradna mostov v vasi ter obnova asfaltiranih prevlek;
– sanacija jarkov – vodovodov;
– ureditev in vzdrževanje pokopališča ter okolice;
– vzdrževanje poljskih poti.

3. člen

Zavezanci za samoprispevek bodo krajani s stalnim
bivališčem ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki s se-
dežem dejavnosti v naselju Kapca, in sicer v naslednji višini:

a) v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu;

– 8% od katastrskega dohodka;
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti v naselju Kapca;

– 1,5% od pokojnin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini.
b) v delu:
– 16 ur dela po gospodinjstvu letno.

4. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih dolo-
ča 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).

5. člen

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-
jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač
ali nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za pri-
hodke – izpostava Lendava.

Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po
položnici, ki jo bo izstavila KS Hotiza.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Hotiza dostavi seznam zavezancev za katere se naka-
zuje samoprispevek.

6. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
št. 51920-842-059-82133.

7. člen

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet Krajev-
ne skupnosti Hotiza ter bo najmanj enkrat letno poročal
zboru vaščanov naselja Kopca o uporabi zbranih sredstev.

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 3. 1996 dalje.

Predsednik
Sveta KS Hotiza

Viktor Bogdan l. r.

924.

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Hotiza o izidu glasovanja na

referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje naselja Kapca v KS Hotiza dne 18. 2. 1996
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1. V volilni imenik je bilo vpisanih 390 volivcev.
2. Na referendumu je glasovalo 173 volivcev ali 44,35%.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 153 volivcev

ali 88,4%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 18 vo-

livcev ali 10,4%.
5. Neveljavni sta bili 2 glasovnici ali 1,2% glasovnic.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samo-
prispevka na območju naselja Kapca v KS Hotiza, saj se je
zanj izreklo 153 volivcev ali 88,4% volivcev, ki so glasovali.

Hotiza, dne 18. februarja 1996.

Predsednik
volilne komisije Hotiza

Bogdan Viktor l. r.

LITIJA

925.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena
statuta KS Sobrače je svet KS Sobrače na seji dne 4. 3. 1996
po predhodni odločitvi na zboru krajanov KS Sobrače, ki je
bil dne 24. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje KS Sobrače

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka za območje KS Sobrače.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 14. 4. 1996 na glasovalnem
mestu v Gasilskem domu Sobrače.

3. člen

Iz sredstev krajevnega samprispevka se bo predvidoma
zbralo 4,000.000 SIT, ter se bodo uporabljala za izvajanje
naslednjega referendumskega programa. Sofinanciranje as-
faltiranja dela krajevnih cest v vaseh Sobrače, Vrh pri Sobra-
čah, Sela pri Sobračah, Radanja vas, Pusti Javor.

Vrstni red izvajanja programa asfaltiranja naknadno
določi svet KS Sobrače.

4. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 5. 1996 do 30. 4. 2001.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Sobrače.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stal-
nim bivališčem KS Sobrače, in sicer v višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu (zaposleni);

– 2% od katastrskega dohodka (kmetje);
– 2% od pokojnin (upokojenci);
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov (obrtniki).

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).

8. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnico, ki je opremljena s pečatom KS Sobrače in ima
naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST
SOBRAČE

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu dne 14. 4. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v KS Sobrače, ki se bo porabil za
sofinanciranje asfaltiranja dela krajevnih cest v vaseh Sobra-
če, Vrh pri Sobračah, Sela pri Sobračah, Radanja vas, Pusti
Javor.

Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer
od 1. 5. 1996 do 30. 4. 2001.

Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu (zaposleni);

– 2% od katastrskega dohodka (kmetje);
– 2% od pokojnin (upokojenci);
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov (obrtniki).

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA” če glasovalec

soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

9. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Sobrače, pri če-
mer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih voli-
tvah ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

10. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Sobrače.

11. člen

Sredstva zbiranja s samoprispevkom se bodo zbirala na
ŽR KS Sobrače, št. 50130-645-000-0066269.

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranimi sredstvi bo opravljal svet KS So-
brače, ter bo najmanj enkrat letno poročal o uporabi zbranih
sredstev.

12. 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 obračuna-
valo in odtegovalo Ministrstvo za finance Republike Slove-
nije izpostava Litija.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno kra-
jevni skupnosti dostaviti seznam zavezancem za katere se
nakazuje samoprispevek.
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13. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

14. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

15. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se
smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

16. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Sobrače, dne 6. marca 1996.

Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Sobrače

Jože Adamlje l. r.

NOVO MESTO

926.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95), 43. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter
prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je
Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 7. 3.
1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do

1995, ter srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,

dopolnjenega v letih od 1990 do 1995

1. člen

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92 in
58/95) in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92,
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93,
20/94, 50/94, 71/94, 78/94 in 58/95).

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo in
dopolnitev programske zasnove zazidalnega načrta Samo-
stanski kompleks Karmeličanke v Mirni Peči.

3. člen

V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PRO-
GRAMSKE ZASNOVE, se družbeni plan spremeni in do-
polni tako, da se v podpoglavju f) PROGRAMSKA

ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NAČRT SAMOSTANSKI
KOMPLEKS KARMELIČNKE V MIRNI PEČI (objavljena
v Uradnem listu RS, št. 58/95), spremeni in dopolni besedilo
te programske zasnove in sicer:

V točki 2. OPIS MEJE OBRAVNAVANEGA OB-
MOČJA se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

Meja območja samostanskega kompleksa poteka (opis
se začenja na skrajni severni točki in poteka v smeri urinega
kazalca): na severu po severovzhodni meji zemljišča s par-
celno št. 952/3, po delu severne meje zemljišča s parcelno št.
941/1, na vzhodu po vzhodni meji zemljišča s parcelno št.
941/1, na jugu po jugozahodni meji zemljišča s parcelno št.
941/1, po jugozahodni meji zemljišča s parcelno št. 941/3,
po jugozahodni meji zemljišča s parcelno št. 941/5, po jugo-
vzhodni meji zemljišča s parcelno št. 945/2 in delno po
zemljišču s parcelno številko 2843/2 (cesta), na zahodu po
severni meji zemljišča s parcelno št. 947/2, po severozahod-
ni meji zemljišča s parcelno št. 941/7, po severozahodni meji
zemljišča s parcelno št. 941/2 in po zahodni meji zemljišča s
parcelno št. 952/3, katere skrajna severna točka se priključi
na začetek severne meje zemljišča s parcelno št. 952/2.

V točki 9. GRAFIČNI PRIKAZ PROGRAMSKE ZA-
SNOVE se nadomesti slika, z dopolnjenim in spremenjenim
območjem urejanja.

4. člen

V kartografski dokumentaciji družbenega plana se do-
polni karta NM - 24 NAMENSKA RABA PROSTORA V
OBMOČJIH RAZVOJNIH SREDIŠČ M 1 : 5000 z vrisom
nove meje obravnavanega območja.
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5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 012-27/96-12
Novo mesto, dne 7. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine
Novo mesto

Janez Mežan l. r.

PIVKA

927.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostoru (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93), 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št.
44/95) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet
občine Pivka na 11. seji dne 22. 2. 1996 sprejel

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

načrtu za novo pokopališče v Pivki

1. člen

V odloku o ureditvenem načrtu za novo pokopališče v
Pivki (Uradne objave, št. 28/90) se v 13. členu doda nov
stavek: “Rekonstrukcija nadvoza in dostopne poti se lahko
izvede zaradi prilagajanja prometnega profila železniškemu
prometu in sicer na mestu obstoječega nadvoza.”

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 3/96
Pivka, dne 22. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

928.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet
občine Pivka na 11. seji dne 22. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna občine Pivka

1

Do sprejetja proračuna občine Pivka za leto 1996 se
izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna na
podlagi proračuna občine Pivka za leto 1995.

2

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v
enakih obdobjih po proračunu za leto 1995.

3

Določbe odloka o proračunu občine Pivka za leto 1995,
se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v
letu 1996.

4

Prihodki, ki bodo doseženi in odhodki, ki bodo izvršeni
v času začasnega financiranja, bodo vključeni v proračun
Občine Pivka za leto 1996.

5

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996.

Št. 1/96
Pivka, dne 22. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

929.

Na podlagi 19. in 132. člena statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 44/95) in 10. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 1/92 in
8/93) je Občinski svet občine Pivka na 11. seji dne 22. 2.
1996 sprejel

S K L E P

1

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Pivka za leto 1996
znaša 0,0090 SIT.

2

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja od 1. 1. 1996.

Št. 4/96
Pivka, dne 22. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

POSTOJNA

930.

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 za uvedbo krajevnega samoprispevka za ob-
močje KS Razdrto in izida glasovanja na referendumu, dne
11. 2. 1996 je svet KS Razdrto na seji dne 13. 2. 1996 sprejel
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S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za

območje KS Razdrto

1

Za območje KS Razdrto se uvede samoprispevek v
denarju za obdobje dveh let, od 1. 3. 1996 do 28. 2. 1998.

2

Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo
uporabila za:

– obnovo ostrešja cerkve Sv. Trojice,
– nadgradnja cerkvenega zvonika.

3

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Razdrto, in si-
cer v naslednji višini:

– 2% od neto plače iz delovnega razmerja in nadomestil
ter pogodb o delu,

– 2% od pokojnin,
– 2% od samostojnega opravljanja gospodarske dejav-

nosti – od zavarovalne osnove, od katere samostojni podjet-
niki plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje,

– 1% od katastrskega dohodka.
Zavezanci za samoprispevek so tudi lastniki podjetij –

obrti, ki imajo sedež na območju Krajevne skupnosti Razdr-
to, ki plačujejo samoprispevek v višini:

– 5% od čistega dobička podjetij – obrti.

4

Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih
pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov
po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne,
od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za
pomoč in postrežbo, od štipendij dijakov in študentov ter
nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem
delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od
jubilejnih nagrad in odpravnin.

Plačilo krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,
ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, pa te ne presegajo
1/2 povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo leto ter
upokojenci, katerih pokojnina ne presega zneska najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo za tekoče leto.

5

Samoprispevek iz plač zaposlenih in pokojnin se obra-
čunava in nakaže ob vsakem izplačilu, od dohodka kmetij-
ske in obrtne dejavnosti pa obračuna in nakazuje Republiška
uprava za javne prihodke mesečno oziroma enkrat letno.

6

Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 8 mio SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zago-
tovljen znesek 3 mio SIT, preostali del bo KS zbrala s
sredstvi lokalne skupnosti.

7

Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska
in se bodo uporabila izključno za namene iz 2. točke tega
sklepa. Sredstva se nakažejo in zbirajo na poseben žiro račun
KS Razdrto.

8

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi svet KS, ki enkrat letno poroča zboru krajanov o

uporabi sredstev samoprispevka. Svet KS imenuje gradbeni
odbor in nadzorni odbor, ki s pooblastilom ustanovitelja
skrbi za realizacijo in nadzor nad uporabo sredstev.

9

Samoprispevek bodo obračunavali in odtegovali pod-
jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač
ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in
obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Postojna.

10

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 1996.

Predsednik
Sveta KS Razdrto
David Žagar l. r.

931.

Na podlagi 12. člena sklepa o razpisu referenduma o
uredbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Kra-
jevne skupnosti Razdrto (Uradni list RS, št. 2/96) daje Ob-
činska volilna komisija občine Postojna

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 11. 2. 1996 o

uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na
območju KS Razdrto

Na referendumu dne 11. 2. 1996 o uvedbi krajevnega
samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto so bili
ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 134 volivcev.
2. Na referendumu je glasovalo 103 krajanov, kar je

76,9%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 76 krajanov,

kar je 73,7%.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je bilo 25 krajanov,

kar je 24,2%.
5. Neveljavne so bile 2 glasovnice, kar je 2,1%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopris-
pevka v denarju za območje KS Razdrto, ker se je zanj
izreklo 76 krajanov, kar je 73,7%.

Postojna, dne 23. februarja 1996.

Predsednica
Občinske volilne komisije
Margareta Srebotnjak-
Borsellino, dipl. jur. l. r.

932.

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je svet KS Veliko
Ubeljsko na seji dne 25. 2. 1996 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na območju
KS Veliko Ubeljsko

1

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju za območje KS Veliko Ubeljsko. Sredstva
krajevnega samoprispevka se na podlagi sprejetega progra-
ma namenijo za naslednja dela:

– Rekonstrukcijo lokalnih cest:
a) Velika brda–Strane v dolžini 800 m,
b) Tri hiše–Veliko Ubeljsko in odcep za Brezje.

2

Vrednost programa KS znaša 35 mio SIT.
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvido-

ma zbral znesek 8 mio SIT.

3

Referendum bo v nedeljo, dne 31. 3. 1996, od 7. do 19.
ure, na običajnem glasovalnem mestu.

4

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 3 let, in
sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 1999.

5

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku KS Veliko Ubelj-
sko, lastniki podjetij – obrti, ki opravljajo dejavnost na ob-
močju KS in lastniki nepremičnin v KS, ki nimajo stalnega
bivališča v krajevni skupnosti, kot so navedeni:

1. Pungartnik Edo, Nazorjev trg 1, Koper
2. Januš Marjan, Jenkova 20, Postojna
3. Žigon Silvo, Log 26, Postojna
4. Marinšek Albina, Franca Smrduja 11, Postojna
5. Lešnjak Franc, Jamska cesta 13, Postojna
6. Lešnjak Mirko, Jamska cesta 13, Postojna
7. Sanabor Srečko, Harije 88, Ilirska Bistrica
8. Markovčič Albin, Log 19, Postojna
9. Markovčič Rudolf, Brodarjev trg 10, Ljubljana
10. Pogon Adela, Cesta na Plužnje 4, Cerkno
11. Kragelj Emil, Kidričevo naselje 7, Postojna
12. Cestnik Janez, Ljubljanska 9, Postojna
13. Leskovšek Odon-Ema, Majde Vrhovnik 18, Ljub-

ljana
14. Lovišček Danilo, Ulica bratov Ulčar 36, Ljubljana
15. Počkaj Antonija, Tržaška cesta 49 a, Postojna
16. Junc Adi, Via N. Gortan 11, 34139 Trieste
17. Badalič Krešimir, Pivška 5, Postojna
18. Lunder-Lapanja Pavel, Planina pri Cerknem 5a,

Cerkno
19. Mislej Roman, Lozice 3, Podnanos.

6

Krajevni samoprispevek bodo krajani plačevali po na-
slednjem:

– 2% od neto plače iz delovnega razmerja in nadomestil
ter pogodb o delu,

– 2% od pokojnin,
– 2% od samostojnega opravljanja gospodarske dejav-

nosti – od zavarovalne osnove, od katere samostojni podjet-
niki plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje,

– 1,5% od katastrskega dohodka
– 3% od čistega dobička podjetij – obrti, ki imajo sedež

na območju Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko.
Zavezanci, ki so lastniki nepremičnin v KS Veliko

Ubeljsko in so navedeni v 5. točki, plačujejo samoprispevek
v tolarski protivrednosti 300 DEM letno, obračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije dan izstavitve položnice.

Zavezanci – lastniki podjetij – obrti, ki opravljajo deja-
vnost na območju KS in so navedeni v 5. točki, plačujejo
samoprispevek v tolarski protivrednosti 70 DEM mesečno,
obračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije dan izstavi-
tve položnice.

7

Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih
pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov
po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne,
od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za
pomoč in postrežbo, od štipendij dijakov in študentov ter
nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem
delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od
jubilejnih nagrad in odpravnin.

Plačilo krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani,
katerih prejemki ne presegajo zneska, ki zagotavlja material-
no in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.

8

KS lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta,
vroči banki za določen čas.

9

Sredstva samoprispevka se zbirajo na poseben račun
KS Veliko Ubeljsko.

Svet enkrat letno poroča zboru krajanov o uporabi sred-
stev samoprispevka. Za zbiranje sredstev in realizacijo refe-
rendumskega programa skrbi Svet KS Veliko Ubeljsko.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje ter Ministrstvo za finance, Republiška uprava za
javne prihodke – izpostava Postojna.

10

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

GLASOVNICA
Na referendumu, dne 31. 3. 1996 za uvedbo samopris-

pevka v denarju za dobo 3 let, to je od 1. 4. 1996 do 31. 3.
1999, za območje KS Veliko Ubeljsko, za sofinanciranje
izvedbe programa predvidenega z razpisom samoprispevka

glasujem
ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”,
če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma
besedo “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.

11

Glasovnice morajo biti opremljene s štampiljko Krajev-
ne skupnosti Veliko Ubeljsko.

12

Za izvedbo sklepa skrbi volilna komisija Krajevne skup-
nosti Veliko Ubeljsko. Pri izvedbi referenduma se smiselno
uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah.
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13

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-
jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač
ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in
obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Postojna.
Zavezancem, naštetim v 5. točki bo KS Veliko Ubeljsko
izstavljalo položnice trikrat letno, lastnikom podjetij – obrti,
ki opravljajo dejavnost na območju KS pa bo KS izstavljala
položnice mesečno. V primeru, da zavezanci v določenem
roku ne poravnajo obveznosti se jim zaračunajo zakonsko
določene zamudne obresti.

14

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu RS.

Predsednik
Sveta KS Veliko Ubeljsko

 Boštjan Stegel  l. r.

RADEČE

933.

Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 56. člena statuta
občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) razpisujem

R E D N E  V O L I T V E
v svete krajevnih skupnosti občine Radeče

1

Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Radeče, Jag-
njenica, Svibno in Vrhovo bodo v nedeljo dne 2. junija 1996.

2

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 2. april 1996.

3

Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 008-3/96
Radeče, dne 9. marca 1996.

Župan Občine Radeče
Janez Zahrastnik l. r.

934.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta
občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet
občine Radeče na seji dne 2. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Radeče v

letu 1996.

1. člen

Do sprejetja proračuna Občine Radeče za leto 1996 (v
nadaljevanju: občinski proračun), se javna poraba začasno
financira po proračunu Občine Radeče za leto 1995.

2. člen

Pri začasnem financiranju se sme uporabiti sorazmeren
del sredstev javne porabe za preteklo leto.

3. člen

Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-
nanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 1996
in se izkažejo v njegovem zaključnem računu

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od l. januarja
1996.

Št. 403-1/96
Radeče, dne 2. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta občine Radeče

Matjaž Han l. r.

935.

Na podlagi 58. do 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 13. in 119.
člena statuta občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) in v
skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) je Občinski svet občine Radeče na 12. seji dne 2. 3.
1996 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini

Radeče

1. člen

(namen odloka)

Ta odlok ureja območje in višino plačevanja nadome-
stila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zem-
ljišča v Občini Radeče.

2. člen

(pojmi)

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemlji-
šča se plačuje od čiste tlorisne površine vseh zaprtih stano-
vanjskih prostorov in garaže za osebne avtomobile ter od
čiste tlorisne površine prostorov, ki se uporabljajo za proi-
zvodne, poslovne ali družbene dejavnosti.

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-
ljišča se plačuje od površine zemljišča, ki je po prostorskem
izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je
pristojni upravni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Nado-
mestilo iz prejšnjega stavka se plačuje tudi za nepokrita
skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno.

3. člen

(območje plačevanja)

Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za upora-
bo stavbnega zemljišča, je opredeljeno v grafičnih podlagah,
ki so sestavni del odloka.

4. člen

(obveznosti zavezancev)

Nadomestilo mora plačati neposredni uporabnik zem-
ljišča oziroma objekta, stavbe ali dela stavbe.
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Zavezanec za plačilo nadomestila mora prijaviti oddel-
ku za prostor Občine Radeče uporabo stavbnega zemljišča v
roku 30 dni, ko postane njegov neposredni uporabnik
oziroma po spremembi.

V primeru lokacijskega postopka prične inštitucija iz 5.
člena tega odloka postopek za odmero in pobiranje nadome-
stila na podlagi pravnomočnega lokacijskega dovoljenja.

5. člen

(subjekt pobiranje nadomestila)

Za opravila, ki se nanašajo na pobiranje nadomestila
(odločba o odmeri, pobiranje, prisilna izterjava) je pristojna
Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Laško.

6. člen

(pogostnost pobiranja nadomestila)

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč za proizvodne dejavnosti v 1. coni plačujejo nado-
mestilo mesečno za nazaj, ostali uporabniki stavbnih zem-
ljišč pa štirikrat letno, po kvartalih.

Če pride do nastanka obveznosti plačila nadomestila
oziroma do spremembe med letom (4. člen), se to upošteva
od l. v naslednjem mesecu glede na mesec, v katerem je
prišlo do dogodka.

7. člen

(višina nadomestila)

Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja na
podlagi letnega programa urejanja stavbnih zemljišč ter vzdr-
ževanja komunalnih objektov in naprav Občine Radeče.

Pri točkovanju 1 m2 stavbnega zemljišča se uporabljajo
naslednja merila; lega zemljišča (cona), namembnost, smotr-
nost uporabe zemljišča, stopnja komunalne opremljenosti.

8. člen

(vrednost točke)

Letno vrednost točke določi Občinski svet občine Ra-
deče do konca meseca decembra za naslednje leto.

Tekom leta se mesečna vrednost točke (1/12 letne vred-
nosti) valorizira kvartalno, skladno z indeksom rasti cen za
ostalo nizko gradnjo, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije – Združenje gradbeništva in IGM.

9. člen

(število točk za 1 m2 zazidanega stavbnega zemljišča)

Za posamezna območja in cone znotraj njih se določi
naslednje število točk za zazidano stavbno zemljišče;

a) Za stanovanjske prostore
– v 1. coni (ind., stanov. hiše v Radečah) 29 točk
– v 2. coni (blokovna gradnja) 25 točk
– v 3. coni (staro mesto jedro Radeč, ostala
naselja, ki so opredeljena v grafičnih

prilogah) 20 točk
b) Za proizvodne prostore
– v 1. coni 53 točk
– v 2. coni 50 točk
c) Za poslovne prostore (trgovina,
gostišče, obrt, itd.) 34 točk
d) Za prostore družbenih dejavnosti (proračunsko

financiranje)
– v 1. coni (zdravstveni dom, lekarna) 34 točk
– v 2. coni (Komunala) 30 točk
– v 3. coni (Osnovna šola, Glasbena šola,

Dom kulture, športni objekti) 27 točk

10. člen

(število točk za l m2 nezazidanega stavbnega zemljišča)

Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti s 60% točk
za zazidano stavbno zemljišče.

11. člen

(upravičenec do nadomestila)

Število točk za posameznega neposrednega uporabnika
stavbnega zemljišča (zavezanca) določi oddelek za prostor
Občine Radeče ter podatke za odmero nadomestila pošlje
inštituciji iz 5. člena tega odloka.

Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
se izkazujejo v proračunu Občine Radeče.

12. člen

(oprostitev plačila nadomestila)

Poleg primerov oprostitve plačila nadomestila iz 59.
člena zakona o stavbnih zemljiščih so oproščene tudi osebe,
ki so upravičene do socialnih dodatkov (osebe s stalno druž-
beno pomočjo; upokojenci z varstvenim dodatkom; osebe s
polnim invalidskim dodatkom…), vendar pod pogojem, da
niso lastniki nezasedenih prostorov iz prvega odstavka 2.
člena tega odloka.

Komisija, ki jo imenuje Občinski svet Občine Radeče
lahko oprosti plačila nadomestila tudi druge zavezance, ki so
v izjemno težkem položaju.

Zavezanec se oprosti plačila nadomestila na podlagi
vloge, ki jo mora posredovati oddelku za prostor Občine
Radeče do 31. januarja za tekoče leto.

13. člen

(kazenska določba)

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje gospodarska
družba, ki kot zavezanec ne prijavi svoje obveznosti iz 4.
člena tega odloka. Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje
tudi odgovorna oseba gospodarske družbe, ki stori prekršek
iz prvega odstavka.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje fizična oseba,
ki stori prekršek iz prvega odstavka.

Z denarno kaznijo 80.000 SIT se kaznuje druga pravna
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

14. člen

(prehodna določba)

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati za območje
Občine Radeče odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Laško (Uradni list RS, št. 4/91).

Do primopredaje opravlja opravila iz prvega odstavka
11. člena tega odloka za urejanje prostora pristojni upravni
organ Občine Laško.

15. člen

(končna določba)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od l. aprila 1996.

Št. 414-1/96
Radeče, dne 2. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta Občine Radeče

Matjaž Han l. r.
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RADENCI

936.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je svet Krajevne skupnosti Kapela na seji dne 26. 2. 1996
sprejel

S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi

volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti

1

S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.

2

Svet Krajevne skupnosti Kapela ima devet članov.

3

V Krajevni skupnosti Kapela se določijo naslednje vo-
lilne enote:

1. volilna enota obsega območje naselij Murščak, Mur-
ski Vrh in Hrašenski Vrh.

V 1. volilni enoti se voli dva člana.
2. volilna enota obsega območje naselij Rački Vrh in

Turjanski Vrh.
V 2. volilni enoti se voli en član.
3. volilna enota obsega območje naselij Zgornji Koc-

jan, Paričjak in Kapelski Vrh od h. št. 87 do vključno 108.
V 3. volilni enoti se voli dva člana.
4. volilna enota obsega območje naselij Radenski Vrh,

Kobilščak, Žrnova in Kapelski Vrh od h. št. 1 do 36 in od h.
št. 50 do vključno 86.

V 4. volilni enoti se voli dva člana.
5. volilna enota obsega območje naselij Okoslavci, Koc-

jan, Spodnji Kocjan in Kapelski Vrh od h. št. 37 do vključno 49.
V 5. volilni enoti se voli dva člana.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 1/96
Kapela, dne 26. februarja 1996.

Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Kapela

Jakob Vajs l. r.

RAVNE-PREVALJE

937.

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS in Uradni
list RS, št. 57/94 in 14/95) ter sklepa 14. redne seje sveta
Občine Rravne-Prevalje z dne 13. 2. 1996 je Občinska volil-
na komisija občine Ravne-Prevalje

u g o t o v i l a,

da je Darku Šulerju, roj. 6. 8. 1960, stanujočemu Če-
čovje 38/b, Ravne na Koroškem, članu občinskega sveta,
prenehal mandat zaradi nezdružljivosti funkcij.

Za preostanek mandatne dobe postane član občinskega
sveta naslednji kandidat iz liste Demokratov Slovenije –
Demokratske stranke – DS in Slovenske obrtno-podjetniške
stranke SOSP – stranke centra:

Franc Tomaž, roj. 15. 5. 1946, stanujoč Čečovje 7,
Ravne na Koroškem.

Kandidat je dne 6. 3. 1996 podpisal izjavo, da s funkci-
jo soglaša,

2. da je Dušanu Gjuri, roj. 6. 7. 1971, stanujočemu
Javornik 44, Ravne na Koroškem, članu občinskega sveta,
prenehal mandat zaradi odstopa;

Za preostanek mandatne dobe postane članica občin-
skega sveta naslednja kandidatka iz liste Zeleni Slovenije,
Zeleni:

Darinka Ramšak, roj. 12. 3. 1959, stanujoča Javornik
29, Ravne na Koroškem.

Kandidatka je dne 7. 3. 1996 podpisala izjavo, da s
funkcijo soglaša.

Ravne na Korošem, dne 7. marca 1996.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Ravne-Prevalje
Irma Pavlinič Krebs, dipl. jur. l. r.

RIBNICA

938.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 29.
2. 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ribnica za leto 1996

1. člen

S proračunom Občine Ribnica za leto 1996 se zagotav-
ljajo sredstva za financiranje javnih nalog v občini Ribnica.

2. člen

Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za
leto 1996 znašajo:

Bilanca
prihodkov Račun

in odhodkov financiranja

Prihodki 679.633.000 44.265.400
Odhodki 723.898.400
Primanjkljaj 44.265.400
Presežek 46.265.400

Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporedi-
tev sta zajeta v bilanci, ki je sestavni del tega odloka.

Župan Občine Ribnica v soglasju z občinskim svetom
med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov
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v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance Republike
Slovenije.

3.  člen

Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1996 se
izloči 0,5% v sredstva rezerv Občine Ribnica.

4. člen

Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma ena-
komerno kot mesečna akontacija,vendar v odvisnosti od za-
padlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položa-
ja občinskega proračuna.

5. člen

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejena na poseb-
ne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo ob-
činskega proračuna.

6. člen

Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim
odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obvez-
nosti, ki bi presegale odobrena sredstva.

Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela oddati s pogodbo na podla-
gi javnega razpisa v skladu s predpisi, ki veljajo za državni
proračun.

Uporabniki proračuna poročajo županu, le ta pa občin-
skemu svetu, o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in
sicer ob polletju oziroma ob zaključku leta.

7. člen

Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-
voren župan Občine Ribnica.

8. člen

Župan je pooblaščen da v soglasju z odločitvami občin-
skega sveta:

– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena

zakona o financiranju občin,
– dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog

javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega prora-
čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

9. člen

Župan odloča o pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi pre-
mičnin do zneska 500.000 SIT mesečno, pri čemer kumula-
tivni znesek neporabljenih sredstev iz prejnega meseca ne
sme presegati višine, za katero je potrebno izvajati javni
razpis.

10. člen

Občinski svet občine Ribnica odloča o dolgoročni za-
dolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni obči-
ne največ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu
pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v
posameznem letu ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

11. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem prora-
čuna v skladu z 36. členom statuta Občine Ribnica.

12. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi teko-
čih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve nji-
hove realne vrednosti in tekoče likvidnosti proračuna.

13. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 01-MR-402-1-96
Ribnica, dne 6. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica

mag. Andrej Mate l. r.

939.

Na podlagi 37., 43. in 98. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94)
ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.
44/95), je Občinski svet občine Ribnica na 12. redni seji dne
29. 2. 1996 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovanju zaščite in reševanja v Občini

Ribnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen odloka)

Ta odlok ureja vsebino in izvajanje nalog zaščite in
reševanja, organiziranost občinskega in sektorskih štabov
civilne zaščite, občinskih enot in služb civilne zaščite, enot
in služb civilne zaščite v sektorjih, gospodarskih družbah,
zavodih in drugih organizacijah, kadrovsko popolnjevanje
enot in štabov civilne zaščite in financiranje zaščite in reše-
vanja v Občini Ribnica.

2. člen

(naloge)

Temeljne naloge zaščite in reševanja so:
– odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti na-

ravnih in drugih nesreč;
– preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
– obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih ne-

varnostih ter dajanje napotkov za zaščito in reševanje;
– izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševa-

nje;
– organiziranje civilne zaščite;
– osebna in vzajemna zaščita;
– mobilizacija in aktiviranje sil in sredstev za zaščito in

reševanje;
– odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
– reševanje in pomoč;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč do

zagotovitve osnovnih pogojev za življenje.
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Zaščita in reševanje se v občini organizira tako, da
lahko deluje kot enoten in celovit sistem.

3. člen

(izvajanje nalog)

Izvajanje nalog zaščite in reševanja zagotavljajo v ok-
viru svojih pristojnosti, pravic in dolžnosti:

– župan
– štabi, enote in službe civilne zaščite;
– poverjeniki za civilno zaščito;
– društva in strokovna združenja, ki opravljajo dejav-

nost pomembno za zaščito in reševanje;
– javne reševalne službe, gospodarske družbe, zavodi

in druge organizacije;
– prebivalci občine kot posamezniki.
Župan s sklepom določi, katere gospodarske družbe,

zavodi, organizacije in društva se vključujejo v izvajanje
operativnih nalog. Medsebojne pravice in obveznosti, nalo-
ge in nadomestilo stroškov za sodelovanje pri opravljanju
nalog ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo redno
dejavnost, uredita občina in subjekti iz predhodnega odstav-
ka s posebno pogodbo.

Župan lahko v nujnih primerih odredi evakuacijo, izje-
moma pa tudi sprejem ogroženega prebivalstva.

4. člen

(civilna zaščita)

Civilna zaščita namensko organizira del sistema var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obsega organe
vodenja, enote in službe za zaščito in reševanje, zaščitno in
reševalno opremo ter objekte za zaščito in reševanje.

Civilna zaščita se aktivira ob naravnih in drugih nesre-
čah, ki v večjem obsegu ogrozijo prebivalstvo, materialne in
druge dobrine oziroma lahko povzročijo večjo materialno
škodo.

O aktivirnaju civilne zaščite in drugih sil za zaščito in
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah odloča župan ozi-
roma poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite.

II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

5. člen

(vsebina in odgovornost)

Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebival-
cev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in dru-
gih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njiho-
vega premoženja in kulturne dediščine.

Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob
naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebi-
valci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in
druge organizacije in državni organi, ureja predpis Ministrs-
tva za obrambo Republike Slovenije.

Lastniki in uporabniki stanovanjskih ter drugih stavb so
odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov in za
zagotovitev potrebnih sredstev za zaščito in reševanje.

III. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI V OBČINI

6. člen

(štabi civilne zaščite)

Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje
drugih operativno-strokovnih nalog zaščite in reševanja, se v
občini organizirajo štabi civilne zaščite, in sicer:

– občinski štab za civilno zaščito,
– sektorski štab za civilno zaščito v sektorjih Dolenja

vas (KS Dolenja vas), Ribnica (KS Ribnica in KS Velike
Poljane) in Sodražica (KS Sodražica in KS Sveti Gregor).

Delo štaba vodi poveljnik civilne zaščite, v njegovi
odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima tri do osem
članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavni-
kov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti,
reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.

Poveljnike, namestnike in člane štabov civilne zaščite
imenuje župan s svojim sklepom.

7. člen

Naloge poveljnika civilne zaščite so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev

za zaščito in reševanje;
– vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in

drugih nesrečah;
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za

zaščito in reševanje;
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delo-

vanjem sil za zaščito in reševanje ter mnenja in predloge za
odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;

– predlaga imenovanje štaba civilne zaščite.
Poveljnik civilne zaščite lahko za vodenje posameznih

intervencij za zaščito in reševanje določi vodjo intervencije.

8. člen

Poveljnik civilne zaščite občine je za svoje delo odgo-
voren županu.

Poveljniki sektorskih štabov civilne zaščite in poverje-
niki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni poveljniku
občinskega štaba civilne zaščite.

9. člen

(poverjeniki za civilno zaščito)

V posameznih sektorjih, večjih stanovanjskih stavbah,
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter
glede na ogroženost v bivalnih okoljih, se imenujejo pover-
jeniki za cvilno zaščito.

Poverjeniki za civilno zaščito usmerjajo izvajanje oseb-
ne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in uskla-
jujejo izvajanje nalog zaščite in reševanja v svojem okolju.

Poverjenike za civilno zaščito po posameznih sektorjih
imenuje župan s svojim sklepom.

V gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji
imenuje poverjenika za civilno zaščito organ upravljanja.

10. člen

(enote in službe civilne zaščite)

Za opravljanje nalog zaščite in reševanja se organizira-
jo enote in službe civilne zaščite, in sicer:

1. V občini:
– tehnično reševalna enota,
– enota za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– enota za prvo pomoč,
– enota za podporo.
2. V sektorjih:
– operativne gasilske enote,
– enote za prvo pomoč.
3. V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organi-

zacijah:
– enote za prvo pomoč,
– službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– enote za RKB zaščito.
Enote in službe iz prvega odstavka tega člena se organi-

zirajo v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in
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usposabljanje civilne zaščite, predpisanimi s strani Ministr-
stva za obrambo Republike Slovenije.

IV. KADROVSKO POPOLNJEVANJE ŠTABOV IN
ENOT CIVILNE ZAŠČITE

11. člen

(dolžnosti občanov)

Za nemoteno delovanje sistema zaščite in reševanja so
občani dolžni:

– sodelovati v civilni zaščiti,
– dajati materialna sredstva (materialna dolžnost),
– se usposabljati ter pripravljati za osebno in vzajemno

zaščito ter izvajati predpisane zaščitne ukrepe.
Dolžnost sodelovanja v civilni zaščiti se začne z 18.

letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske)
starosti.

12. člen

(prostovoljno sodelovanje)

Prostovoljno lahko v civilni zaščiti sodelujejo:
– moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil

15 let starosti,
– moški in ženske, ki jim je prenehala dolžnost iz prejš-

njega člena.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti, ima-

jo enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne
zaščite.

13. člen

(pogoji za razporejanje)

V civilno zaščito razporedi občana pristojni organ Mi-
nistrstva za obrambo.

V civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne

za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še ni

dopolnil 15 let starosti.

14. člen

(dolžnost usposabljanja)

Pripadnik civilne zaščite se mora usposabljati za oprav-
ljanje nalog v skladu s predpisi.

15. člen

(materialna dolžnost)

Občani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem v
uporabo civilni zaščiti vozila, stroje, opremo in druga mate-
rialna sredstva, zemljišča, objekte, naprave ter energetske
vire potrebne za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in
drugih nesrečah.

V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

16. člen

(naloge)

Opazovanje, obveščanje in alarmiranje v občini se iz-
vaja s tem, da se:

– zbira in obdeluje podatke in informacije, ki so po-
mebni za zaščito in reševanje;

– obdelane podatke posreduje organom vodenja ter iz-
vajalcem zaščitnih in reševalnih ukrepov;

– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o preteči
nevarnosti ter jim posreduje napotke za osebno in vzajemno
zaščito;

– izvaja posamezne naloge pri mobilizaciji sil in sred-
stev za izvajanje zaščitnih ukrepov;

– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju
ukrepov in nalog zaščite in reševanja ter napotke za njihovo
izvajanje;

– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njiho-
vih sanacij.

17. člen

(izvajalci)

– Naloge opazovanja in obveščanja opravljajo:
– štabi civilne zaščite,
– poverjeniki,
– druge organizacije, gospodarske družbe ter društva,

katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, ki jih
določi župan s svojim sklepom v skladu z drugim odstavkom
3. člena tega odloka.

– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki,
pomembnimi za zaščito in reševanje,

VI. FINANCIRANJE

18. člen

(viri financiranja)

Financiranje zaščite in reševanja se zagotavlja:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna občine,
– zavarovalnin,
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih orga-

nizacij,
– prostovoljnih prispevkov,
– drugih virov.

19. člen

(splošni stroški)

Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zašči-
te in reševanja tako kot za druge potrebe javne porabe, v
občinskem proračunu.

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja fi-
nančna sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog zašči-
te in reševanja za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali,
premoženja in okolja.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
so po zakonu dolžne organizirati civilno zaščito ter izvajati
naloge in ukrepe zaščite in reševanja, zagotavljajo sredstva
za nadomestila plač za svoje delavce v času njihovega uspo-
sabljanja ter sredstva za priprave in druge stroške varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

20. člen

(sredstva za odpravljanje škode)

Sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih
in drugih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi,
premoženje, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje
nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življe-
nje, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen

Župan Občine Ribnica in drugi pristojni organi ter or-
ganizacije, ki so po zakonu dolžne organizirati civilno zašči-
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to, izdajo sklepe in druge akte za izvajanje tega odloka v 30
dneh od uveljavitve odloka.

22. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovanju civilne zaščite v Občini Ribnica,
objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 6/84, dne
11. 5. 1984.

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 01-ML-854-2-96
Ribnica, dne 29. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ROGAŠKA SLATINA

940.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 28. 2. 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška

Slatina za leto 1995

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 1995 izkazuje:

– prihodke v višini 496,368.268 SIT
– odhodke v višini 496,054.080 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 314.188 SIT

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine
Rogaška Slatina za leto 1995 izkazuje:

– prihodke v višini 4,131.900,00 SIT
– odhodke v višini 3,871.120,50 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 260,779,50 SIT

3. člen

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1995 v višini
314.188 SIT se prenese v naslednje leto.

4. člen

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
Rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za
leto 1995 v višini 260.779,50 SIT se prenese v naslednje
leto.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 401-01/96
Rogaška Slatina, dne 6. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

941.

Na podlagi 43. in 44.b člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 7., 12. in
20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun pro-
metne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za
podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in
opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS,
št. 22/90) ter 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Urad-
ni list RS, št. 48/95) je občinski svet na 11. redni seji dne
31. 1. 1996 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna

zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v letu 1996

1. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje oprem-
ljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega
zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1996 za
območje Občine Rogaška Slatina znaša 92.400 SIT.

2. člen

Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih
urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene
v prejšnjem členu.

Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območ-
ja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča.

Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje 2%,
– za II. območje 1,2%,
– za III. območje 0,9%.

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč na območju občine Rogaška Slatina za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev
na hektar znašajo na dan 1. 1. 1996 13.860 SIT za m2 korist-
ne stanovanjske površine:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe 6.237
SIT za m2 koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 7.623
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen

Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemlji-
šče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč se mesečno valorizirajo v skladu z določili zakona o
stavbnih zemljiščih.
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5. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalne-
ga urejanja stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah za
leto 1994 (Uradni list RS, št. 39/94) na območju Občine
Rogaška Slatina.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 462-01/96
Rogaška Slatina, dne 6. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

942.

Na podlagi 7., 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) ter
19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 10. redni
seji dne 29. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Ro-
gaška Slatina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zem-
ljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za dolo-
čitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih
zemljišč ter merila za popolno in delno oprostitev plačila
nadomestila.

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE
NADOMESTILO

2. člen

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvr-
stijo v tri kakovostne skupine. Kakovostne skupine so dolo-
čene po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posa-
meznih stavbnih zemljišč in sicer:

– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu,
– bližino zdraviliškega jedra.
Znotraj posameznih območij je mogoče oblikovati na

osnovi kriterijev iz tega člena podobmočje.
1. Kakovostna skupina obsega območje Mesta Rogaška

Slatina in je določena z naslednjimi ulicami: Celjska cesta,
Cesta na Bellewue, Cvetlični hrib, Gozdna ulica, Gubčeva
ulica, Ivanov hrib, Izletniška ulica, Janina, Kidričeva ulica,
Ob progi, Pod Bellewuem, Prešernova ulica, Prvomajska
ulica, Sotelska cesta, Stritarjeva ulica, Šlandrova ulica, Ulica

Kozjanskega odreda, Ulica XIV. divizije, Vid Ivanuševa
ulica, Zlatorogova ulica, Zdraviliški trg, Žibernik, Županči-
čeva ulica, Aškerčeva ulica, Brestovška cesta, Cankarjeva
ulica, Cesta na Boč, Cesta padlih aktivistov, Kajuhova ulica,
Knežec, Kot, Krpanova ulica, Kvedrova ulica, Lastine, Lev-
stikova ulica, Ločen dol, Lovska ulica, Mladinska ulica, Na
livadi, Na trati, Partizanska cesta, Sončna ulica, Spodnja
cesta, Steklarska ulica, Strma ulica, Tavčarjeva ulica, Tržaš-
ki hrib, Ulica talcev, Ulica kozara.

2. Kakovostna skupina obsega območja naselij in je
določena s seznamom hišnih številk: Brestovec, Rezje pri
Podplatu, Cerovec pod Bočem, Čača vas, Irje, Male Rodne,
Podplat, Podturn, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica,
Sp. Kostrivnica, Sp. Negonje, Sp. Sečovo, Sp. Gabernik,
Tekačevo, Topole, Tržišče, Velike Rodne, Zg. Kostrivnica,
Zg. Negonje, Zg. Sečovo, Gabrovec pri Kostrivnici.

3. Kakovostna skupina obsega območja naselij in je
določena s seznamom hišnih številk: Ceste, Drevenik, Ga-
berce, Gradiški dol, Kačji dol, Kamence, Kamna gorca, Ni-
mo, Plat, Strmec pri Sv. Florijanu, Sv. Florijan, Tuncovec,
Vinec, Zagaj pod Bočem, Zg. Gabernik.

3. člen

Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na
grafičnih kartah, ki so sestavni del tega odloka in so na
vpogled na Oddelku za okolje in prostor občinskega urada
Občine Rogaška Slatina.

Pri opredeljevanju lege in namembnosti zemljišča se
upoštevajo tudi kartografske podlage in določila prostorskih
planskih dokumentov (Uradni list RS,  št. 39/90 in 63/93) in
izvedbenih aktov ter prostorskih ureditvenih pogojev za ob-
močje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,  št. 69/93) in
prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega
prostora (Uradni list RS,  št. 47/94) .

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

4. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasled-
nja merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priklju-
čitve na te objekte in naprave,

2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospo-

darskih dejavnostih,
5. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega zem-

ljišča na območju 1. skupine,
6. večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.

5. člen

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe in
dejanska možnost priključka na te objekte in naprave se
vrednoti z naslednjim številom točk:

1. makadamska cesta 10
2. asfaltna cesta 20
3. urejena parkirišča 5
4. urejene zelene površine 5
5. kanalizacija 10
6. vodovod 10
7. plinovod 10
8. elektrika 10
9. javna razsvetljava 5

10. telefon 10
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6. člen

Namen uporabe stavbnega zemljišča se razvrsti glede
na lego, namembnost in smotrno uporabo zemljišča v vseh
treh kakovostnih skupinah in se jim določi naslednje število
točk:

Namembnost stavbnega Kakovostne skupine
zemljišča 1. 2. 3.

I. Stanovanjski objekti -
stanovanjske površine 30  20  10
II. Počitniški objekti -
površine za občasno rabo 100 120 120
III. Dejavnosti – poslovne površine
A – kmetijstvo, lov, gozdarstvo 100  50  20
B – ribištvo 100  50  20
C – rudarstvo 170 150 100
D – predelovalne dejavnosti 170 150 100
E – oskrba z elektriko, plinom in vodo 100  50  20
F – gradbeništvo 170 150 100
G – trgovina, popravila motornih vozil in
izdelkov široke porabe 200 120 100
H – gostinstvo 200 120 100
I – promet, skladiščenje in zveze 200 120 100
J – finančno posredništvo 250 150 100
K – poslovanje z nepremičninami
najem in poslovne storitve 200 120 100
L – izobraževanje  50  50  30
M – zdravstvo in socialno varstvo 50  50  30
N – druge javne, skupne in osebne
storitvene dejav. 50  50  30
O – zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem 100  50  50

7. člen

Odprta skladišča, interna parkirišča, delavnice na pro-
stem in javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali
najemnina, so po tem odloku poslovne površine in se jih
točkuje po vrsti dejavnosti oziroma namenu uporabe, kot
določa prejšnji člen tega odloka.

8. člen

Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stano-
vanjski objekti razvrstijo v štiri razrede objektov ter se toč-
kujejo z naslednjim številom točk:

Vrste stanovanjskih objektov Kakovostne skupine
 1. 2. 3.

Individualne stanovanjske hiše 40 30 20
Objekti z 2 – 4 stanovanji 30 20 10
Objekti z 5 – 10 stanovanji 20 10 10
Objekti z 11 – 30 stanovanji in več 10  5  5

9. člen

V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobiva-
njem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki je posledica
izrazito ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Izjemno ugod-
ne lokacije so na stavbnih zemljiščih znotraj 1. kakovostne
skupine iz 6. člena tega odloka.

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno
ugodnih lokacijah iz prvega odstavka tega člena se obraču-
najo naslednjim dejavnostim:
– G – trgovina, popravila motornih vozil in
izdelkov široke porabe 50
– H – gostinstvo 50
– J – finančno posredništvo 100

10. člen

Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemlji-
ščih na območju 1. kakovostne skupine se ovrednotijo z
naslednjim številom točk:
– v območju 1. kakovostne skupine 100.

Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne de-

javnosti,
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega

stavbnega zemljišča,
3. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega

dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovredno-

tijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovita najmanj
dva kriterija za stanje objekta.

11. člen

Nadomestilo se obračuna tudi za občasno uporabo jav-
nih površin za namene, določene s tabelo in se ovrednoti z
naslednjim številom točk:

Kakovostne skupine 1. 2. 3.

– stojnice 400 300 100
– kioski 400 300 100
– točilnice na prostem 400 300 100
– gospodarske in zabavne prireditve 400 300 100

Nadomestilo za uporabo javnih površin se plačuje po
dnevih uporabe in se točkam iz tega člena prištejejo tudi
točke za stopnjo komunalne opremljenosti iz 5. člena. Vsota
tako določenih točk se pomnoži s številom dni in z vrednost-
jo točke za izračun nadomestila ter s m2 uporabljene javne
površine.

Nadomestilo iz tega člena ne plačujejo humanitarne
organizacije in športna društva.

12. člen

Za motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za stano-
vanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup,
onesnaženje zraka in dostopnost. Podlaga za določitev stop-
nje motenosti glede hrupa in onesnaženosti zraka so veljavni
podzakonski akti Vlade RS, za določitev stopnje motenosti
glede na dostopnost stavbnega zemljišča pa strokovno mne-
nje sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.

Motenost se ovrednoti z znižanjem naslednjega števila
točk:

Kakovostna skupina 1. 2. 3.

– hrup 10 10 10
– onesnaženost zraka 10 10 10
– dostopnost 10 10 10.

IV. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

13. člen

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporablja-
jo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporab-
ljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, za ob-
jekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih
uporabljajo te organizacije, če ni v mednarodnem sporazumu
drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske
skupnosti za svojo versko dejavnost.

Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti
občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe
ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni plačal
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stroške za urejanje stavbnega zamljišča po določbah zakona
o stavbnih zemljiščih.

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki
jih uporabljajo humanitarna, kulturna in športna društva.

Nadomestila so oproščeni občani, ki jih prizadene škod-
ni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar,
ipd.) do odprave posledic, praviloma največ do 5 let.

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v
lasti občine in krajevnih skupnosti, kateri so namenjeni za
opravljanje njene lastne dejavnosti.

Nadomestila ne plačujejo občani, ki so prejemniki stal-
ne oblike materialne družbene pomoči.

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemlji-
šča v območjih 2. in 3. kakovostne skupine se ne plačuje od
gospodarskih objektov, ki služijo osnovni kmetijski dejav-
nosti, in sicer:

– vseh vrst objektov brez bivalnih prostorov oziroma
prostorov za opravljanje pridobitne dejavnosti, kot so: objekti
za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za
hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki,
razstlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije.

– osnova za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča v območju 2. in 3. kakovostne skupine v
primeru vinskih kleti, je neto koristna površina vseh prosto-
rov, ki so zgrajeni nad kletjo, neglede na višino pozidave in
stopnjo urejenosti te etaže. Nadomestilo se ne plačuje od
neto koristne površine kleti oziroma ene etaže.

Nadomestila ne plačujejo občani, ki so lastniki objek-
tov v 2. in 3. kakovostni skupini in nimajo zagotovljenih
minimalnih stopenj komunalne opremljenosti. Merila za do-
ločanje oprostitev iz tega odstavka so:

– stavbno zemljišče ni priključeno na javno vodovodno
omrežje,

– dovoz do stavbnega zemljišča ni zagotovljen z javno
cestno mrežo.

14. člen

Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nado-
mestila mora zavezanec vložiti do 31. januarja za tekoče leto
pri Oddelku za okolje in prostor občinske uprave občine
Rogaška Slatina.

Oprostitve iz zadnjega odstavka 13. člena uveljavljajo
upravičenci na osnovi potrdila, ki ga izda pristojni Svet
krajevne skupnosti, kamor naselje sodi.

Po prejemu letne odločbe o odmeri nadomestila pa
lahko zavezanec v zakonitem roku ugovarja odmeri nadome-
stila pri Republiški upravi za javne prihodke – izpostava
Šmarje pri Jelšah.

VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

15. člen

Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5., 6., 7., 8.,
9., 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka se določi tako, da se
skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno
površino zavezančevega objekta oziroma s površino zave-
zančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo
točke za izračun nadomestila.

16. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila določa s skle-
pom Občinski svet občine Rogaška Slatina na predlog odbo-
ra za gospodarjenje s sredstvi sklada stavbnih zemljišč (do
ustanovitve sklada stavbnih zemljišč).

Vrednost točke se določi letno, najkasneje do 31. 3.
tekočega leta in se usklajuje z indeksom rasti cen na drobno.

17. člen

Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in
evidence. Zavezanci so dolžni na poziv pristojnih občinskih
upravnih in državnih organov sporočiti vse osnovne podat-
ke, ki so potrebni za izračun nadomestila.

Zavezanci so dolžni sproti sporočati pristojnim orga-
nom tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine
nadomestila.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 11/95) Občine Šmarje pri Jelšah na območju Občine
Rogaška Slatina.

19. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 7. 1996.

Št. 462-01/95
Rogaška Slatina, dne 6. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

943.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) in v skladu s 16. členom odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (sprejetega na
10. redni seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina dne
29. 11. 1996) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 11.
redni seji dne 31. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

1

Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996 znaša 0,090 SIT.

2

Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1. 1996
dalje.

3

Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o us-
kladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 1995, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 28/95.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 462-01/96
Rogaška Slatina, dne 31. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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TREBNJE

944.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 13. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Skupščinski
Dolenjski list, št. 8/87), odloka o spremembah in dopolni-
tvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 33/92 in 35/93) ter 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet
občine Trebnje na seji dne 1. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za I. polletje 1996

1

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje znaša na
dan 1. 1. 1996 0,0434 SIT in velja za I. polletje 1996.

2

Za II. polletje 1996 se vrednost točke uskladi z indek-
som rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki ga vsak mesec
objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.

3

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 1996.

Št. 420-013/86-10
Trebnje, dne 1. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

ŽALEC

945.

Na podlagi 138. in 140. člena ustave Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 64. 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, 20/95  – odločba US RS) je Občinski svet občine
Žalec na seji dne 7. marca 1996 sprejel naslednje

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
statuta Občine Žalec

1. člen

Statut Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) se spre-
meni tako, da se:

– v dvanajsti alinei 20. člena črta besedilo “ter daje
predhodno soglasje k aktu o sistemizaciji občinske uprave”

– v 75. členu se črta besedilo “po predhodnem soglasju
občinskega sveta”

– v tretjem odstavku 30. člena se na koncu stavka črta
pika in doda besedilo: “ter kadar v skladu s statutom tako
odloči občinski svet”

– v 57. členu in v celotnem besedilu statuta se besede
“odbor krajevne skupnosti”, kot organ krajevne skupnosti,
nadomestijo s “svet krajevne skupnosti”.

2. člen

Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati pet-
najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 101-3007001/95
Žalec, dne 7. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

946.

Na podlagi 49. 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. 14/95, 20/95 – odločba
US RS) ter 70. in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 7.
marca 1996 sprejel

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

delovnem področju občinske uprave

1. člen

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave (Uradni list RS, št. 49/95) se spremeni tako, da se:

– v prvem stavku drugega odstavka 9. člena črta bese-
dilo “in predloga razpisne komisije”

– v drugem odstavku 11. člena se črta besedilo “po
predhodnem soglasju z občinskim svetom

– v 17. členu se za besedo “sprejme” črta besedilo “v
soglasju z občinskim svetom”

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 031-00/004/95
Žalec, dne 7. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

947.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 20. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski
svet občine Žalec na seji dne 7. marca 1996 sprejel
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O D L O K
o organiziranju in delovanju sistema varstva pred

naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema
organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Republiki Sloveniji za območje občine Žalec
določa:

– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot
in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob na-
ravnih in drugih nesrečah ter v vojni,

– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev
za zaščito in reševanje,

– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– opravljanje javne gasilske službe,
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja

o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reše-
vanje in pomoč.

Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih
izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji
ter zakona in podzakonskih predpisov.

2. člen

Sile za zaščito in reševanje v Občini Žalec se aktivirajo
ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih dejstvovanjih,
katerih obseg in posledice presegajo zmožnosti delovanja
rednih služb.

Sile za zaščito in reševanje aktivirajo: župan Občine
Žalec oziroma tajnik občinske uprave, poveljniki štabov ci-
vilne zaščite za njihovo območje delovanja, pristojni regijski
organ za obrambne zadeve oziroma njegov štab civilne za-
ščite, v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah pa njihovi
poslovodni organi.

II. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE,
REŠEVANJA IN POMOČI

3. člen

Na podlagi ocene ogroženosti se v Občini Žalec načrtu-
jejo in izvajajo naslednji zaščitni ukrepi in naloge:

– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob zemeljskih plazovih,
– zaščita in reševanje ob eksplozijah in industrijskih

nesrečah,
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob nesrečah onesnaženja tal, voda

in zraka,
– reševanje ob vojaških napadih,
– prva medicinska pomoč,
– prva veterinarska pomoč,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita,
– evakuacija, sprejem in oskrba prizadetega prebi-

valstva,
– zaklanjanje.

4. člen

Ukrepi in naloge naštete v prejšnjem členu obsegajo
predlaganje dejavnosti za preprečevanje oziroma zmanjševa-
nje ogroženosti, organizacijske, materialne in kadrovske pri-
prave za izvajanje zaščitnih ukrepov in dejavnosti odpravlja-
nje posledic.

5. člen

Naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo:
– enote in službe civilne zaščite,
– operativni sestavi gasilskih društev ter enote in služ-

be drugih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organiza-

cije.

III. SILE ZAŠČITE IN REŠEVANJA

6. člen

Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Žalec
sestavljajo:

– štabi, enote in službe civilne zaščite,
– poveljniki in poverjeniki civilne zaščite,
– operativni sestavi prostovoljnih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki

opravljajo dejavnost, pomembno za zaščito, reševanje in
pomoč.

7. člen

V Občini Žalec se ustanovi občinski štab za civilno
zaščito in sedem sektorskih štabov kot njegove izpostave za
območje več krajevnih skupnostih.

Sektorski štabi pokrivajo območja naslednjih krajevnih
skupnostih:

I. Sektor Žalec: MS Žalec, KS Griže in KS Vrbje s
sedežem v Žalcu,

II. Sektor Petrovče: KS Petrovče in KS Liboje s sede-
žem v Petrovčah,

III. Sektor Šempeter: KS Šempeter, KS Ponikva, KS
Galicija in KS Gotovlje s sedežom v Šempetru,

IV. Sektor Prebold: KS Prebold in KS Šešče s sedežem
v Preboldu,

V. Sektor Polzela: KS Polzela, KS Braslovče, KS Letuš
in KS Andraž s sedežem na Polzeli,

VI. Sektor Gomilsko: KS Gomilsko, KS Trnava in KS
Tabor s sedežem v Taboru,

VII. Sektor Vransko: KS Vransko s sedežem na Vran-
skem.

Sektorski štabi civilne zaščite vodijo in poveljujejo eno-
tam in službam zaščite in reševanja ter poverjenikom civilne
zaščite na svojem območju delovanja.

Pri svojem delu sektorski štabi koristijo prostore in
sredstva zvez občine, krajevne skupnosti na svojem območ-
ju, pri izvajanju nalog in akcij zaščite, reševanja in pomoči
pa koristijo sredstva zvez operativnih gasilskih društev, ki
jih zagotavlja občina v okviru sredstev zvez za potrebe zaš-
čite in reševanja. Administrativne posle za sektorske štabe
opravljajo tiste krajevne skupnosti kjer je sedež sektorskega
štaba.

Poveljnike in člane štabov imenuje župan Občine Ža-
lec.

8. člen

Na območju občine se ustanovijo naslednje enote in
službe civilne zaščite:
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– enote za prvo pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– enota za RBK zaščito,
– enota za prvo veterinarsko pomoč,
– služba za podporo,
– služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
Navedene enote in službe ustanavlja s sklepom župan

Občine Žalec.

9. člen

Krajevne skupnosti imenujejo poverjenike civilne za-
ščite za svoje območje v skladu s sklepom župana Občine
Žalec.

10. člen

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
jih določi župan občine, ustanovijo s sklepom naslednje
enote in službe civilne zaščite:

– enote za prvo pomoč,
– službo za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– imenujejo poverjenike za civilno zaščito.

11. člen

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
jih s sklepom zadolži župan občine, izvajajo določene opera-
tivne naloge zaščite, reševanja in pomoči na območju obči-
ne.

Za opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja lah-
ko župan pooblasti operativne sestave drugih prostovoljnih
organizacij in društev v občini.

12. člen

Javno gasilsko službo ter določene naloge splošno reše-
valnih enot opravljajo operativne enote prostovoljnih gasil-
skih društev.

Opravljanje gasilske javne službe se uredi s pogodbo.
Opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja, ki jih

opravljajo operativne gasilske enote, se uredi s sklepom
župana.

IV. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

13. člen

Zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic
naravnih in drugih nesreč vodi župan.

Operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in po-
moči ob naravnih in drugih nesrečah izvajajo poveljnik civil-
ne zaščite občine in občinski štab, sektorski poveljniki in
sektorski štabi civilne zaščite ter poverjeniki za civilno za-
ščito.

Vodenje sil za zaščito in reševanje se organizira in
izvaja kot enoten sistem, ki temelji na obveznem izvrševanju
odločitev pristojnih organov za vodenje civilne zaščite in
drugih sil.

Občinski štab za civilno zaščito:
– vodi podrejene štabe, enote, službe in druge sile, ki

sodelujejo pri zaščiti in reševanju,
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira

njihovo izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje

pri odpravljanju posledic,
– pripravlja predloge odločitev županu ter drugim orga-

nom oblasti.

Sektorski štabi za civilno zaščito vodijo, usmerjajo in
koordinirajo dejavnost vseh sil zaščite in reševanja na njiho-
vem območju.

Reševalne akcije enot in služb neposredno vodijo po-
veljniki ali vodje enot oziroma služb civilne zaščite.

V. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE

14. člen

Služba za opazovanje in obveščanje opravlja predvsem
naslednje naloge:

– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito
in reševanje ter jih posreduje vodilnim organom in drugim
izvajalcem za zaščito in reševanje;

– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o pretečih
nevarnostih ter jim posreduje napotke za njihovo izvajanje;

– izvaja določene mobilizacijske naloge;
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju

ukrepov in nalog zaščite in reševanje ter napotke za njihovo
izvajanje;

– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njiho-
vi sanaciji.

15. člen

Naloge službe za opazovanje in obveščanje opravljajo
v Občini Žalec:

– center za opazovanje in obveščanje;
– štabi civilne zaščite;
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki

pomembnimi za zaščito in reševanje;
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je po-

membna za zaščito in reševanje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Pristojni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije morajo v tridesetih dneh od začetka veljave tega
odloka ustanoviti štabe, enote in službe civilne zaščite v
skladu s tem odlokom oziroma izdati nove sklepe o ustano-
vitvi enot in štabov civilne zaščite v Občini Žalec.

17. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi in organizaciji štabov in enot civilne zaščite
(Uradni list RS, št. 23/77, 14/84), odlok o opazovanju in
obveščanju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 24/91), odlok
o obvezni udeležbi delovnih ljudi in občanov pri reševanju
ob naravnih in drugih nesrečah in varstvu pred njimi (Uradni
list RS, št. 15/90) in vsi sklepi in zadolžitve podjetjem,
organizacijam in skupnostim, ki jih je sprejel Izvršni svet
Skupščine občine Žalec do 31. 12. 1994.

18. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 85600/003/95
Žalec, dne 7. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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948.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93) in 20. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 22. februarja 1996 sprejel

O D R E D B O
o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki

1. člen

Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racio-
nalne rabe naravnih dobrin v Občini Žalec, se s to odredbo
predpisujejo takse za obremenjevanje okolja z odpadki.

2. člen

Zavezanci za plačilo taks so vse fizične osebe s stalnim
bivališčem v Občini Žalec, vse pravne osebe z uporabnimi
poslovnimi površinami na območju Občine Žalec, ter lastniki
počitniških bivališč na območju Občine Žalec.

Začasno je oproščen plačila taks občan, ki prejema stalno
ali občasno družbeno denarno pomoč (denarni dodatek) in
člani njegove družine. Zavezanec uveljavlja oprostitev plačila
takse z vlogo.

3. člen

Takse znašajo mesečno:
a) 120 SIT za osebe znotraj posameznega gospodinjstva
b) 120 SIT za lastnike počitniških bivališč
c) 1200 SIT na m3 odpadkov ali 7 SIT na m2 uporabne

površine za gospodarske družbe, podjetnike posameznike in
ostale dejavnosti

č) 360 SIT za osebe v gospodinjstvih in lastnike počitniš-
kih bivališč, ki se niso vključili v odvoz odpadkov, na območ-
jih, kjer je odvoz odpadkov organiziran.

4. člen

Višina takse se povišuje z rastjo cen na drobno v Repub-
liki Sloveniji.

5. člen

Taksa se določi v letnem znesku z odločbo, plačuje pa se
v štirih enakih zneskih.

6. člen

Izvajalec obračuna taks je Republiška uprava za javne
prihodke, izpostava Žalec, takse pa so dohodek proračuna
Občine Žalec, razen sredstev za opravljanje storitve zbiranja
taks, kar se določi s posebno pogodbo.

Glede postopka za odmero, pobiranje in prisilno izterja-
vo, se uporabljajo določbe zakona o davkih občanov.

7. člen

Taksa se uvede za obdobje enega leta in se lahko podaljša.
Zbrana sredstva od taks se uporabljajo za redno in investi-

cijsko vzdrževanje objektov in naprav ter izvajanje dejavnosti
ravnanja z odpadki, po programu, ki ga potrdi občinski svet.

8. člen

Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 1996.

Št. 35400-001/96
Žalec, dne 22. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

949.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 14/95) je Občinski
svet občine Žalec na seji dne 7. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Žalec

1. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan
31. 12. 1995 102.538 SIT.

2. člen

Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,08 od-
stotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske povr-
šine.

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo 11 odstotkov
od vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine, od tega 5,5% za individualno rabo in 5,5% za
kolektivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremlje-
nosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkorišče-
nosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorje-
vem objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS,
št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne površine
objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100.

4. člen

Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov
povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno ob-
močje Občine Žalec.

5. člen

Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavb-
nega zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki
ga vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in
IGM Slovenije.

6. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 02200/003/96
Žalec, dne 7. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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DRŽAVNI ZBOR

950.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o lastninjenju spomenikov
in znamenitosti v družbeni lastnini (ZLSZDL)

Razglašam zakon o lastninjenju spomenikov in zname-
nitosti v družbeni lastnini (ZLSZDL), ki ga je sprejel Držav-
ni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. marca 1996.

Št. 001-22-35/96
Ljubljana, dne 21. marca 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni

lastnini (ZLSZDL)

1. člen

Ta zakon ureja lastninjenje nepremičnih kulturnih spo-
menikov (v nadaljevanju: spomenikov) in naravnih zname-
nitosti (v nadaljevanju: znamenitosti), ki so družbena lastni-
na v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb.

2. člen

Spomeniki, ki so družbena lastnina v sredstvih podjetij
in nimajo takih spomeniških lastnosti, da bi bilo utemeljeno
zagotoviti njihovo prezentacijo kot registrirano kulturno de-
javnost, se lastninijo v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Spomeniki iz prejšnjega odstavka, ki so družbena last-
nina v sredstvih drugih pravnih oseb, razen spomenikov, ki
se v postopku denacionalizacije vrnejo v naravi, postanejo
na dan uveljavitve tega zakona njihova last.

O tem, ali ima spomenik spomeniške lastnosti iz prvega
in drugega odstavka tega člena, odloči minister, pristojen za
kulturo.

3. člen

Ministrstvo, pristojno za kulturo, določi v postopku
lastninjenja dolžnosti podjetja oziroma lastnika iz prejšnjega
člena v zvezi z zagotavljanjem javne dostopnosti spomenika
in v zvezi s pravicami strokovnih organizacij glede preuče-
vanja in prezentacije spomenika.

Dolžnosti podjetja oziroma lastnika iz prejšnjega od-
stavka morajo biti določene tako, da ne posegajo bistveno v
opravljanje gospodarske dejavnosti.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preidejo v last države
spomeniki, ki so družbena lastnina v sredstvih podjetij ter
drugih pravnih oseb in imajo take spomeniške lastnosti, da
bi bilo utemeljeno zagotoviti njihovo prezentacijo kot regi-
strirano kulturno dejavnost.

V last države preidejo tudi stvari, ki služijo upravljanju,
rabi, vzdrževanju ali varstvu spomenika.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preidejo v last države
znamenitosti, ki so družbena lastnina v sredstvih podjetij in
drugih pravnih oseb, in sicer v delu, ki ne obsega naravnega
javnega dobra ali naravnega vira.

Prejšnji odstavek se ne uporablja za stvari, razen za
zemljišča, podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in kate-
rih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narod-
nega parka ter se lastninijo v skladu s posebnim zakonom.

V last države preidejo tudi stvari, ki služijo upravljanju,
rabi, vzdrževanju ali varstvu naravnih znamenitosti.

Pri upravljanju, rabi in izkoriščanju znamenitosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki se nanašajo na varstvo
naravnih dobrin.

6. člen

Do uveljavitve zakonodaje na področju varstva naravne
in kulturne dediščine upravljajo spomenike in znamenitosti
iz 4. in 5. člena tega zakona podjetja in druge pravne osebe,
ki so z njimi upravljale na dan uveljavitve tega zakona, na
podlagi predpisa ali pravnomočnega akta.

Sredstva podjetij in drugih pravnih oseb, ki so bila do
uveljavitve tega zakona vložena v spomenike, znamenitosti
in stvari, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali varstvu,
ter način njihovega vračila, se določijo v pogodbi o uporabi,
med državo ter podjetji in drugimi pravnimi osebami.

Pri določanju višine teh sredstev na osnovi pogodbe, se
upošteva tista vlaganja, ki so pomenila trajno povečanje vred-
nosti in tista, ki so bila višja od pridobljenih koristi iz gospo-
darjenja oziroma iz uporabe teh spomenikov ali znamenitosti.

7. člen

Vlada Republike Slovenije v roku štirih mesecev od
uveljavitve tega zakona s posebnim sklepom ugotovi, kateri
spomeniki, znamenitosti in stvari iz drugega odstavka 4.
člena in tretjega odstavka 5. člena, so po tem zakonu postali
last države. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Ministrstvo, pristojno za kulturo, in ministrstvo, pri-
stojno za okolje in prostor, izdata podjetjem in drugim prav-
nim osebam, na osnovi sklepa iz prejšnjega odstavka, odloč-
bo za spomenike in znamenitosti ter stvari iz prejšnjega
odstavka tega člena.

8. člen

Kulturni spomeniki, ki so bili izločeni iz otvoritvenih
bilanc družbenih podjetij v postopku lastninskega preobliko-
vanja in nimajo takšnih spomeniških lastnosti, da bi bilo
potrebno zagotoviti njihovo prezentacijo kot registrirano kul-
turno dejavnost, se na predlog teh podjetij naknadno lastni-
nijo pod pogoji tega zakona in zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij.

Predlog iz prejšnjega odstavka morajo vložiti najkasne-
je v roku dveh mesecev od uveljavitve sklepa iz 7. člena tega
zakona.

9. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 300-01/95-25/1
Ljubljana, dne 13. marca 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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VLADA

951.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3. in 4. členom
uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontin-
gentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto
pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in na podlagi 26.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi

carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996

1. člen

V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu
blaga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 75/95, 2/96 in 14/96) se
za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:

“3.a člen

(1) Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z
uporabo carinske stopnje “prosto” za blago, navedeno v prilo-
gi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:

1. blago, ki se uvaža, se uporabi neposredno za izvajanje
del oziroma dobave blaga v skladu z mednarodnim razpisom
ter se financira iz sredstev kreditov mednarodne finančne
organizacije;

2. s kreditno pogodbo z mednarodno finančno organiza-
cijo je dogovorjeno, da se iz odobrenega kredita ne smejo kriti
stroški plačila uvoznih dajatev.

(2) Carinski kontingent iz prejšnjega odstavka lahko ko-
ristijo pravne osebe in podjetniki-posamezniki s sedežem v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičenci).

(3) Upravičenci iz prejšnjega odstavka lahko uvažajo
blago v okviru carinskega kontingenta, če pristojnemu carin-
skemu organu poleg rednih carinskih uvoznih dokumentov
predložijo še naslednja dokazila:

1. potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti in

2. izjavo upravičenca, da bo blago uporabljeno pri izved-
bi del pridobljenih na mednarodnem razpisu.

(4) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco
o količini, vrstah in vrednosti blaga, uvoženega v skladu s
prvim odstavkom tega člena in o tem trimesečno poroča Mini-
strstvu za ekonomske odnose in razvoj.

(5) Upravičenci iz drugega odstavka tega člena morajo
voditi evidenco o uporabi blaga pri izvajanju del iz mednarod-
nega razpisa in carinskim organom na njihovo zahtevo omo-
gočiti pregled blaga, uvoženega v skladu s to uredbo, in
vpogled v dokumentacijo o uporabi tega blaga.

(6) Potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz 1.
točke tretjega odstavka tega člena mora vsebovati:

1. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter naslov
upravičenca;

2. podatke o tem, ali gre za izvajalca del ali za podizva-
jalca, z navedbo številke pogodbe z investitorjem oziroma
njegovega soglasja k pogodbi med izvajalcem in podizvajal-
cem oziroma za dobavitelja blaga;

3. firmo in sedež uvoznika;

4. navedbo mednarodnega razpisa in del, ki jih izvaja
upravičenec;

5. specifikacijo blaga, ki se uvaža (navedba tarifnih oz-
nak, naziv blaga, količine in vrednosti);

6. navedbo, ali bo blago uvoženo naenkrat ali postopoma
v več pošiljkah.”

2. člen

Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

“10.a člen

(1) Ne glede na 3.a člen te uredbe je upravičenec dolžan
plačati carinski dolg po stopnji, predpisani z zakonom o carin-
ski tarifi, če:

1. odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače upora-
bi blago za druge namene, ne pa za izvedbo del po mednarod-
nem razpisu, preden je obračunan carinski dolg, razen če to
blago proda, da v uporabo ali drugačno razpolaganje drugemu
upravičencu;

2. ne omogoči carinskim organom pregleda blaga ali
vpogleda v listine o uporabi blaga.

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka tega člena se

obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene ob carinjenju, po
stopnjah iz carinske tarife z zamudnimi obrestmi, računajoč
od dneva carinjenja do izdaje odločbe o poznejšem plačilu
carinskega dolga.”

3. člen

Seznam blaga iz priloge 2 k uredbi se dopolni, in sicer:

1.) za tarifno številko 3921 13 se doda nova tarifna
številka:

“3921 90 drugo,”

2.) za tarifno številko 4011 20 se doda nova tarifna
številka:

“4011 40 za motorna kolesa,”

3.) za tarifno številko 7326 90 se doda nova tarifna
številka:

“7410 bakrene folije…

 7410 21 iz rafiniranega bakra”

4.) za tarifno številko 9401 90 se doda nova tarifna
številka:

“9613 vžigalniki za cigarete in drugi vžigalniki…

 9613 80 drugi vžigalniki.”

4. člen

Seznam blaga iz priloge 4 k uredbi dopolni z naslednjim
blagom:
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5. člen

V 12. členu se na koncu pika črta in doda nova alineja, ki
se glasi: “– 8000 – pri uvozu blaga iz priloge 5.”

6. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-01/95-15/4-8
Ljubljana, dne 14. marca 1996.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Janko Deželak l. r.
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952.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 26. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani

nomenklaturi carinske tarife

1. člen

V uredbi o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
(Uradni list RS, št. 75/95 in 15/96) se priloga, ki je sestavni del
uredbe spremeni v naslednjem:

1.) pri tarifni oznaki 030799 180 se v koloni 4 doda
stopnja “2”;

2.) tarifna oznaka 2505 10 000 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“2505 10 00 – silikatni in kremenov pesek:
*2505 10 01 – – kremenov pesek za proizvodnjo

stekla – 5
*2505 10 09 – – drugi  – 5"

3.) tarifna oznaka 3906 90 000 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“3906 90 00 – drugi:
*3906 90 001 – – policianoakrilat  – 12
*3906 90 009 – – drugi  – 12"

4.) tarifna oznaka 3907 99 100 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“3907 99 10 – – – s hidroksilnim številom

do vključno 100:
*3907 99 101 – – – – polibutilentereftalat  – 10
*3907 99 109 – – – – drugi  – 10"

5.) tarifna oznaka 3920 10 400 in pripadajoče besedilo
se črta in nadomesti z naslednjim:
“3920 10 40 – – – drugo:
*3920 10 401 – – – – večslojne folije s prevladujočim

polietilenskim slojem  – 15
*3920 10 409 – – – – drugo – 15"

6.) v dodatnih opombah k 44. poglavju se za točko 2.
doda nova točka 3 z naslednjim besedilom:

“3. Tarifne podštevilke 4403 20 101, 4403 20 301,
4403 20 901 in 4403 20 901 vključujejo le hlode, ki po
definiciji, dimenzijah in kvaliteti ustrezajo zadevnemu
standardu JUS D.B4.020, JUS D.B4.021, JUS D.B4.028
oziroma JUS D.B4.029.”

7.) tarifna oznaka 4403 20 100 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“4403 20 10 – – smreka vrste Picea abies Karst. ali

srebrna jelka (Abies alba Mill):
*4403 20 101 – – – hlodi za žaganje in proizvodnjo

furnirjev m3 pr
*4403 20 109 – – – drugo m3 pr”

8.) tarifna oznaka 4403 20 300 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“4403 20 30 – – rdeči bor vrste Pinus sylvestris L.:
*4403 20 301 – – – hlodi za žaganje in proizvodnjo

furnirjev m3 pr
*4403 20 309 – – – drugo m3 pr”

9.) tarifna oznaka 4403 20 900 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“4403 20 90 – – drugo:
*4403 20 901 – – – hlodi za žaganje in proizvodnjo

furnirjev m3 pr
*4403 20 909 – – – drugo m3 pr”

10.) pri tarifni oznaki 4403 49 600 se v koloni 4 doda
stopnja “pr”;
11.) tarifna oznaka 4403 92 000 in pripadajoče besedilo

se črtata in nadomestita z naslednjim:
“4403 92 00 – – bukev (Fagus spp.):
*4403 92 001 – – – hlodi za žaganje in proizvodnjo

furnirjev m3 pr
*4403 92 009 – – – drugo  m3 pr

12.) tarifna oznaka 4823 19 000 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“4823 19 00 – – drugo:
*4823 19 001 – – – sterilizacijski papir  – 15
*4823 19 009 – – – drugo  – 15"

13.) tarifna oznaka 6914 90 900 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“6914 90 90 – – drugo:
*6914 90 901 – – – piezzo keramični elementi

za uporabo v industriji  – 6
*6914 90 909 – – – drugo – 6"

14.) tarifna oznaka 7308 90 990 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“7308 90 99 – – – drugo:
*7308 90 991 – – – – konstrukcije za vzrejo malih

domačih živali (npr.: baterije
za kunce) – 10

*7308 90 999 – – – – drugo – 10"

15.) tarifna oznaka 7310 21 100 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“7310 21 10 – – – pločevinke za shranjevanje hrane

in pijače:
*7310 21 101 – – – – za shranjevanje mesnih izdelkov

s pravokotnim dnom in pokrovom
103 x 166 mm (flat) – 14

*7310 21 102 – – – – za shranjevanje pijače s pokrovčki
z debelino stene manj
kot 0,5 mm – 14

*7310 21 109 – – – – drugo – 14"

16.) tarifna oznaka 8419 89 950 in pripadajoče besedilo
se črta in nadomesti z naslednjim:
“8419 89 95 – – – drugi:
*8419 89 951 – – – – druge naprave za hlajenje

proizvodov v postopku obdelave
s temperaturo ali pri kateri se
sprošča temperatura – 10

*8419 89 952 – – – – drugi stroji, aparati in oprema za
uporabo v farmacevtski industriji
(npr. naprave za pripravo vode,
liofilizatorji, emajl.
reaktorji ipd.) – 10

*8419 89 954 – – – – stroji za tabletiranje ali
dražiranje – 10

*8419 89 959 – – – – drugi – 10"
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17.) tarifna oznaka 8421 21 900 in pripadajoče besedilo
se črta in nadomesti z naslednjim:
“8421 21 90 – – – druge:
*8421 21 901 – – – – za filtriranje in čiščenje odpadnih

vod – 15
*8421 21 909 – – – – druge – 15"

18.) tarifna oznaka 8421 39 980 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8421 39 98 – – – drugi:
*8421 39 981 – – – – elektro filtri za dimne pline – 15
*8421 39 989 – – – – drugi – 15

19.) tarifna oznaka 8424 89 800 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8424 89 80 – – – druge:
*8424 89 801 – – – – naprave za elektronski nanos

barve s transportnim sistemom
in sušilno napravo – 10

*8424 89 809 – – – – druge – 10"

20.) tarifna oznaka 8427 10 100 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8427 10 10 – – z dvigalno višino 1 m ali več:
*8427 10 101 – – – bočno-stranski in paletno regalni

(s pomičnim stebrom)
viličarji kos 15

*8427 10 109 – – – drugi kos 15

21.) tarifna oznaka 8438 80 990 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8438 80 99 – – – drugo:
*8438 80 991 – – – – naprave za kontinuirano

industrijsko proizvodnjo
sladoleda – 10

*8438 80 999 – – – – drugo – 10"

22.) tarifna oznaka 8441 80 000 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8441 80 00 – drugi stroji:
*8441 80 001 – – stroji za lepljenje kartonskih

škatel 15
*8441 80 002 – – stroji za izsekavanje 15
*8441 80 009 – – drugi 15"

23.) tarifna oznaka 8459 99 00 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8459 69 99 – – – – drugi:
*8459 69 991 – – – – – kopirni rezkalni stroji kos 10
*8459 69 999 – – – – – drugi kos 10"

24.) tarifna oznaka 8462 49 900 in spremljajoče
besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8462 49 90 – – – drugi:
*8462 49 901 – – – – za žaganje profilov – 10
*8462 49 909 – – – – drugi – 10"

25.) tarifna oznaka 8464 20 190 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8464 20 19 – – – drugi:
*8464 20 191 – – – – stroji za brušenje in poliranje

ravnega stekla – 15
*8464 20 199 – – – – drugi – 15"

26.) tarifna oznaka 8464 90 900 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8464 90 90 – – drugi:

*8464 90 901 – – – stroji za vrtanje, rezanje,
graviranje ravnega stekla

ali njihova kombinacija – 15
*8464 90 909 – – – drugi – 15"

27.) tarifna oznaka 8465 91 100 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:
“8465 91 10 – – – tračne žage:

*8465 91 101 – – – – širine med kolesi do vključno
550 mm kos 15

*8465 91 102 – – – – širine med kolesi nad 550 mm do
vključno 650 mm kos 15

*8465 91 103 – – – – širine med kolesi nad

650 mm kos 15
*8465 91 104 – – – – druge kos 15"

28.) tarifne oznake 8465 91 do vključno 8465 99 in
pripadajoče besedilo se črtajo in nadomestijo z naslednjim:
“8465 91 – – strojne žage
*8465 91 20 – – – krožne žage:
*8465 91 201 – – – – formatne, krojilne kos 15

*8465 91 202 – – – – večlistne kos 15
*8465 91 209 – – – – druge kos 15"
“8465 91 90 – – – druge:
*8465 91 901 – – – – za hlodovino (gater in

spahovalne žage) kos 15

*8465 91 902 – – – – za horizontalno žaganje
plošč kos 15

*8465 91 909 – – – – druge kos 15"
*8465 92 00 – – stroji za skobljanje, rezkanje

ali oblikovanje z rezanjem:

*8465 92 001 – – – mizni in nadmizni rezkarji
za les s programobilnim
pozicioniranjem kos 15

*8465 92 002 – – – verižni rezkarji za les kos 15

*8465 92 003 – – – skobeljniki za les širine
do vključno 360 mm kos 15

*8465 92 004 – – – skobeljniki za les širine
nad 440 mm kos 15

*8465 92 009 – – – drugi kos 15

8465 93 00 – – stroji za brušenje, glajenje
in poliranje:

*8465 93 001 – – – brusilni stroji za les vseh
izvedb, razen tračne brusilke
s tamponom kos 15

*8465 93 002 – – – gladilni in polirni stroji
za les kos 15

*8465 93 009 – – – drugi kos 15
*8465 94 00 – – stroji za upogibanje ali

sestavljanje:

*8465 94 001 – – – stroji za spajanje furnirja
in masive po debelini lesa
s stiskanjem ali lepljenjem kos 15

*8465 94 002 – – – za spenjanje lesenih
okvirjev kos 15

8465 95 00 – – stroji za vrtanje ali dolbenje:
*8465 95 001 – – – večvretenski vrtalni stroji za

les z medosno razdaljo
nad 38 mm kos 15

*8465 95 002 – – – drugi stroji za vrtanje in

vijačenje za uporabo
v industriji kos 15

*8465 95 009 drugi kos 15
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8465 96 000 – – stroji za cepljenje ali
lupljenje kos 15

8465 99 – – drugi:

8465 99 10 – – – stružnice:

*8465 99 101 – – – – stružnice za les kos 10

*8465 99 109 – – – – druge kos 10

8465 99 90 – – – drugi:

*8465 99 901 – – – – stroji za nanašanje lepila
ali nanos ali oplaščevanje
s folijo kos 10

*8465 99 902 – – – – stroji za lesne sekance
z lastnim pogonom kos 10

*8465 99 903 – – – – stroji za nameščanje okovja
in krtačni stroji kos 10

*8465 99 904 – – – – stroji za proizvodnjo čepov kos 10

*8465 99 909 – – – – drugi kos 10

29.) tarifna oznaka 8467 11 900 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:

“8467 11 90 – – – drugo:

*8467 11 901 – – – – za ekstrudiranje – 10

*8467 11 909 – – – – drugo – 10"

30.) tarifna oznaka 8467 89 000 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:

“8467 89 00 – – drugo:

*8467 89 001 – – – za hidravlično ekstrudiranje – 10

*8467 89 009 – – – drugo – 10"

31.) tarifna oznaka 8479 89 950 in pripadajoče besedilo
se črtata in nadomestita z naslednjim:

“8479 89 95 – – – – drugo:

*8479 89 951 – – – – – stroji za pranje in sušenje ravnega

stekla – 5

*8479 89 952 – – – – – stiskalnice za termopan
steklo – 5

*8479 89 953 – – – – – stroji za nanašanje tesnilnih
mas (kita)
stroji za polnjenje
s sušilnimi sredstvi

na osnovi “molekularnih sit” – 5

*8479 89 959 – – – – – drugi – 5"

32.) tarifna oznaka 8481 80 990 in pripadajoče besedilo se
črtata in nadomesti z naslednjim:

“8481 80 99 – – – – drugi:

*8481 80 991 – – – – – ventili z razpršilci – 15

*8481 80 999 – – – – – drugi – 15"

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 424– 04/95– 11/3– 8
Ljubljana, dne 14. marca 1996.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Janko Deželak l. r.

953.

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

U R E D B O
o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka

1. člen

Odkupna cena kravjega mleka (v nadaljnjem besedilu:
mleko) se oblikuje glede na vsebnost maščobe, beljakovin,
skupnega števila mikroorganizmov in števila somatskih celic.

2. člen

Mleko mora poleg pogojev, določenih s to uredbo, izpol-

njevati tudi pogoje:
– določene s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih

izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93), razen
vsebnosti suhe snovi,

– določene s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede

mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Uradni
list SFRJ, št. 45/83, 43/89 in Uradni list RS, št. 39/92),

– določene s pravilnikom o količinah pesticidov in dru-
gih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in miotoksinov,
ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83, 79/87),

– določene s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje,
ugotavljanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list
RS, št. 39/93),

– ne sme vsebovati ostankov zdravil, nevarnih oziroma

zaviralnih snovi,
– vsebovati mora najmanj 2,8% beljakovin.

3. člen

Vsebnost mikroorganizmov se ugotavlja:
– s štetjem kolonij mikroorganizmov (v nadaljnjem be-

sedilu: MO) na ploščah in se izrazi v skupnem številu mi-
kroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO) v 1 ml mleka.
Določanje SŠMO je obvezno pri hlevskih vzorcih mleka pro-
izvajalcev, ki oddajajo več kot 10.000 litrov mleka letno,
lahko pa tudi za manjše količine, če se tako dogovorita pro-

izvajalec in mlekarna ali če to izrecno zahteva proizvajalec; za
druge pa velja povprečno skupno število mikroorganizmov,
ugotovljeno v zbiralnici.

4. člen

Mleko se razvrsti takole:

KAKOVOSTNI RAZRED SŠMO

E ekstra kakovostni razred do 50.000 mo/ml
– 1. razred 50.001 do 100.000 mo/ml

– 2. razred 100.001 do 400.000 mo/ml

– 3. razred 400.001 do 800.000 mo/ml

5. člen

Odkupna cena enega litra mleka se za proizvajalca izra-
čuna po naslednji formuli:

OCP = M + B + K
OCP = odkupna cena za proizvajalca
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M = (ME) x ugotovljeni % maščobe

ME = cena maščobne enote

B = (BE) x ugotovljeni % beljakovin

BE = cena beljakovinske enote

K = dodatek na kakovostni razred = IC x % povečanja
oziroma zmanjšanja glede na kakovostni razred in
število somatskih celic (v skladu s 7. in 8. členom te
uredbe)

IC = izhodiščna cena mleka = cena mleka s 3,7% mlečne

maščobe in 3,15% beljakovin

6. člen

Izhodiščna cena mleka (3,7% mlečne maščobe in 3,15%
beljakovin) je 40,33 SIT/l:

– cena maščobne enote je 5,45 SIT/l

– cena beljakovinske enote je 6,40 SIT/l.

7. člen

Glede na kakovostni razred se izhodiščna cena mleka
poveča oziroma zmanjša:

– E kakovostni razred + 5%

– 1. kakovostni razred 0%

– 2. kakovostni razred - 5%

– 3. kakovostni razred -15%

8. člen

Glede na število somatskih celic se izhodiščna cena mle-
ka poveča oziroma zmanjša:

– za mleko iz kakovostnega razreda in I. kakovostnega
razreda, ki vsebuje do 400.000 somatskih celic v 1 mililitru, se

cena mleka poveča za 5%,

– če mleko vsebuje več kot 600.000 somatskih celic v
1 mililitru mleka, to mleko ne more biti razvrščeno višje kot v
3. kakovostni razred.

9. člen

Vzorci mleka se jemljejo v zbiralnici oziroma pri pro-

izvajalcu.

Od skupne dnevne količine posameznega proizvajalca se
jemljejo naslednji vzorci:

1. Za določanje mlečne maščobe se odvzame vzorec naj-
manj dvakrat mesečno. Ta vzorec se lahko uporabi tudi za
določanje beljakovin, štetje somatskih celic in, če je zagotov-
ljen ustrezen odvzem ter hlajenje vzorca, tudi za štetje SŠMO,
določanje ostankov zaviralnih snovi in potvorb.

2. Za določanje beljakovin v mleku se vzame vzorec

najmanj dvakrat mesečno.

3. Tudi za določanje zmrziščne točke mleka se odvzame

vzorec.

4. Določanje SŠMO se opravi vsaj enkrat mesečno, ob
upoštevanju vzorcev, ki jih odvzame veterinarska služba v
skladu s pravilnikom o načinu opravljanja veterinar-
sko-sanitarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in
proizvodov živalskega izvora. Veterinarska služba obvesti or-

ganizatorja odkupa o svojih ugotovitvah.

5. Lahko se opravi tudi analiza vsebnosti antibiotikov,

ostankov drugih zdravil, nevarnih in zaviralnih snovi v mleku.

6. Za ugotavljanje števila somatskih celic veterinarska
služba v skladu s svojimi predpisi in organizator odkupa orga-

nizirata najmanj 12-krat letno dostavo hlevskih vzorcev mleka
vseh dobaviteljev v pooblaščene laboratorije. Število somat-
skih celic je geometrično povprečje v obdobju treh mesecev, z
vsaj enim vzorcem mesečno.

V primeru, da je število somatskih celic večje od 400.000/
ml mleka, mora pooblaščeni laboratorij v 48 urah obvestiti

proizvajalca, mlekarno, organizatorja odkupa mleka in pri-
stojno veterinarsko službo.

10. člen

Za obračun vrednosti odkupljenega mleka se upoštevajo:
– povprečna vsebnost mlečne maščobe in beljakovin,

ugotovljena v tekočem mesecu;
– povprečno SŠMO, ugotovljeno v zadnjih dveh mese-

cih,
– povprečno število somatskih celic v zadnjih treh mese-

cih.
Mlekarna mora organizatorja odkupa, ta pa proizvajalca,

obvestiti o rezultatih mikrobiološke analize najpozneje v 96

urah, o rezultatih drugih analiz pa najpozneje v 48 urah.
Če mlekarna v predpisanem roku ne obvesti organizator-

ja odkupa ali proizvajalca o razvrstitvi mleka v kakovostni
razred po 4. členu te uredbe in o skupnem številu somatskih
celic v zadnjih treh mesecih, ne sme zmanjšati odkupne cene

mleka po 6. in 7. členu te uredbe.

11. člen

Ob vsakem vzorčenju ima proizvajalec pravico biti ob-
veščen o namenu odvzema vzorca in zahtevati odvzem vzpo-

rednega vzorca za analizo v pooblaščenem laboratoriju.

12. člen

Stroške analiz po tej uredbi nosi mlekarna, če ni s to
uredbo drugače določeno.

Če proizvajalec zahteva vzporedno analizo in se s to
analizo potrdi rezultat predhodne analize mlekarne, plača stroš-

ke vzporedne analize proizvajalec, sicer pa mlekarna.

13. člen

Ob prvih dveh izračunih odkupne cene mleka po tej
uredbi se glede povprečnega števila somatskih celic uporab-
ljajo podatki o tem številu v zadnjem oziroma v zadnjih dveh

mesecih.

14. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati pravilnik o
določanju odkupne cene kravjega mleka (Uradni list RS, št.
34/93, 72/93 in 68/94) in odredba o načinu oblikovanja od-
kupne cene mleka (Uradni list RS, št. 68/94).

15. člen

Ta uredba začne veljati 1. aprila 1996.

Št. 380-03/93-3/7-8
Ljubljana, dne 21. marca 1996.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Janko Deželak l. r.
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954.

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

U R E D B O
o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega

pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega
homogeniziranega mleka

1. člen

Ta uredba določa najvišje drobnoprodajne cene konzum-
nega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homoge-
niziranega mleka (v nadaljnjem besedilu: mleko).

2. člen

Drobnoprodajne cene mleka, brez davka na promet pro-
izvodov, določene z odredbo o določitvi najvišjih drobnopro-
dajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega paste-
riziranega homogeniziranega mleka (Uradni list RS, št. 68/94)
se, ne glede na vrsto embalaže, povečajo največ za 9 odstot-
kov.

Stroški trgovine so vključeni v drobnoprodajno ceno
mleka iz prejšnjega odstavka in se z uveljavitvijo te uredbe
povečajo sorazmerno z rastjo drobnoprodajne cene mleka.

3. člen

Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati odred-
ba o določitvi drobnoprodajnih cen konzumnega pasterizira-
nega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
(Uradni list RS, št. 68/94).

4. člen

Ta uredba začne veljati 1. aprila 1996.

Št. 380-03/93-3/8-8
Ljubljana, dne 21. marca 1996.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Janko Deželak l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

955.

P O R O Č I L O
o gibanju plač za januar 1996

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za januar 1996 znaša 119.709 SIT, kar
pomeni 0,3-odstoten padec v primerjavi z decembrom 1995.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za januar 1996 znaša
111.932 SIT in je za 0,2% nižja kot v decembru 1995.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije od novembra 1995 do
januarja 1996 znaša 111.915 SIT.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije od novembra 1995 do
januarja 1996 znaša 71.728 SIT.

V Republiki Sloveniji znaša indeks povprečne bruto
plače na zaposleno osebo za januar 1996 na povprečno bruto
plačo na zaposleno osebo od februarja 1995 do januarja
1996 105,9.

Št. 052-35-13/96
Ljubljana, dne 18. marca 1996.

Statistični urad Republike
Slovenije

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjur –
mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 14-723/96 z dne
8. III. 1996, se podpis predsednika Sveta Krajevne skupnosti
Šentjur - mesto pravilno glasi: Martin Čretnik l. r.

Uredništvo

Preklic

Objavo sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314;
odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700, odsek 1077 od
km 0.000 do km 0.590, preklicujem.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

Popravek

V pravilniku o sofinanciranju urejanja kmetijskih zem-
ljišč – melioracij v Občini Tržič, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 11-563/96 z dne 23. II. 1996, se v V točki
pravilno glasi:

V

Občina Tržič iz namenskih sredstev za urejanje kmetij-
skih zemljišč sofinancira melioracije v višini 40–60% celot-
ne vrednosti izvedenih del.

Občina Tržič
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DRŽAVNI ZBOR
842. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona

o prometnem davku (ZPD-B) 1237
843. Zakon o spremembah zakona o veterinars-

tvu (ZVet-B) 1239
950. Zakon o lastninjenju spomenikov in zname-

nitosti v družbeni lastnini (ZLSZDL) 1345
844. Odlok o soglasju k programu dela Družbe za

avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto
1996 (OdPDDA) 1239

845. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-
čil poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije in delavcev služb Državnega zbora
Republike Slovenije 1239

PREDSEDNIK REPUBLIKE
846. Odlok o pomilostitvi obsojenca 1240

VLADA
951. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-

be o določitvi carinskih kontingentov pri uvo-
zu blaga v letu 1996 1346

952. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o kombinirani nomenklaturi carinske ta-
rife 1356

953. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene
kravjega mleka 1358

954. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodaj-
nih cen konzumnega pasteriziranega in kon-
zumnega pasteriziranega homogeniziranega
mleka 1358

847. Sklep o začasni določitvi organizacij za
opravljanje strokovno tehničnih del glede
varnosti in sposobnosti ladij in plovnih ob-
jektov za plovbo 1240

848. Sklep o postavitvi častnega konzula Republi-
ke Slovenije v Antwerpnu 1240

849. Sklep o odprtju konzulata Republike Slove-
nije v Antwerpnu 1241

MINISTRSTVA
850. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi

uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdel-
kov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz
evropskih držav 1241

851. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza po-
šiljk parkljarjev in kopitarjev, izdelkov in
surovin, ki izvirajo od parkljarjev in kopi-
tarjev iz Republike Makedonije 1241

852. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugo-
tovitev vrednosti stanovanja 1242

853. Pravilnik o vojaški knjižici 1242
854. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnje-

vati izobraževalne organizacije, ki izvajajo
usposabljanje s področja varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami 1254

855. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodi-
la o postopku za uveljavljanje pravice uvoza
cestnih vozil po znižani carinski stopnji 1254

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
856. Ugotovitev da je mandat poslanca Državne-

ga zbora prešel na naslednjega kandidata z
liste kandidatov Združena lista 1255

VSEBINA

SODNI SVET
857. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije k

ponovitvi javnega poziva sodnikom k vloži-
tvi kandidatur za prosta mesta 1255

858. Sklep o imenovanju sodnice na višje sodniš-
ko mesto višje sodnice 1255

859. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svet-
nika okrajnega sodišča 1255

860. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-
čil sodnikov 1256

861. Sklep Sodnega sveta o spremembi cene ben-
cina od 1. 3. 1996 dalje 1256

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

862. Sklep o poročanju in obveščanju javnosti o
poslovanju investicijskih skladov 1256

863. Sklep o spremembi metodologije za izračun
čiste vrednosti sredstev investicijskega skla-
da in vrednosti enote premoženja vzajemne-
ga sklada 1268

864. Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega
in polletnega poročila o poslovanju investi-
cijskega sklada 1268

865. Sklep o najvišji pokojninski osnovi 1268
866. Statut združenja zdravstvenih zavodov Slo-

venije (prečiščeno besedilo) 1269
867. Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo 1257
955. Poročilo o gibanju plač za januar 1996 1360

OBČINE
868. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-

čine Beltinci za leto 1995 1291
869. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi raz-

vojnega sklada Občine Beltinci 1291
870. Sklep o začasnem financiranju javne porabe

v Občini Beltinci v letu 1996 1291
871. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Bled za leto 1995 1292
872. Sklep o razpisu prvih volitev za člane svetov

krajevnih skupnosti Občine Brežice 1292
873. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-

čine Dobrepolje za leto 1995 1292
874. Odlok o spremembi odloka o plačilu soraz-

mernega dela stroškov za pripravo in oprem-
ljanje stavbnega zemljišča na območju Obči-
ne Dobrepolje 1293

875. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Dobrepolje 1293

876. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vred-
nosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž
ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo
na območju Občine Dobrepolje 1294

877. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo sa-
moprispevka (Gorenja vas-Poljane) 1294

878. Sklep o ukinitvi plačevanja samoprispevka
(Gorenja vas-Poljane) 1295

879. Odlok o javnem redu in miru v Občini Gro-
suplje 1295

880. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Ob-
čini Grosuplje 1298

881. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini
Grosuplje 1299

Stran Stran
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882. Odlok o urejanju javnih površin v Občini
Grosuplje 1301

883. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini
Hodoš-Šalovci za leto 1996 1304

884. Odlok o določitvi območij krajevnih skupno-
sti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v
Občini Kamnik 1304

885. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvene-
ga načrta PN-3 Terme Snovik (Kamnik) 1307

886. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postop-
ka v delih katastrske Občine Vidonci (Kuz-
ma) 1308

887. Razpis prvih rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Laško 1308

888. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Breze (Laško) 1309

889. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Jurklošter (Laško) 1309

890. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Laško 1309

891. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Marija Gradec (Laško) 1310

892. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Rečica pri Laškem (Laško) 1311

893. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Rimske Toplice (Laško) 1311

894. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Sedraž (Laško) 1312

895. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Vrh nad Laškim (Laško) 1312

896. Sklep o številu članov sveta in določitvi volil-
nih enot za prve volitve v svet Krajevne skup-
nosti Zidani most (Laško) 1312

897. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skunosti Breze (Laško) 1313

898. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skupnosti Jurklošter (Laško) 1313

899. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skupnosti Laško 1313

900. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skupnosti Marija Gradec (Laško) 1313

901. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skupnosti Rečica pri Laškem (Laško) 1314

902. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skupnosti Rimske Toplice (Laško) 1314

903. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skupnosti Sedraž (Laško) 1314

904. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skupnosti Vrh nad Laškim (Laško) 1314

905. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajev-
ne skupnosti Zidani most (Laško) 1315

906. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto
1996 1315

907. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Benedikt
(Lenart) 1317

908. Poročilo volilne komisije Krajevne skupno-
sti Benedikt o izidu glasovanja na referendu-
mu o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje Krajevne skupnosti Be-
nedikt (Lenart) 1318

909. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak
(Lenart) 1319

910. Poročilo volilne komisije Krajevne skupno-
sti Cerkvenjak o izidu glasovanja na refe-
rendumu o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka v denarju za območje Krajevne skupnosti
Cerkvenjak (Lenart) 1319

911. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Lokavec (Le-
nart) 1320

912. Poročilo volilne komisije Krajevne skupno-
sti Lokavec o izidu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za ce-
lotno območje Krajevne skupnosti Lokavec
(Lenart) 1320

913. Poročilo volilne komisije Krajevne skupno-
sti Jurovski Dol o izidu glasovanja na refern-
dumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje Krajevne skupnosti Ju-
rovski Dol (Lenart) 1321

914. Poročilo volilne komisije Krajevne skupno-
sti Lenart o izidu referenduma o uvedbi sa-
moprispevka za celotno območje Krajevne
skupnosti Lenart 1321

915. Poročilo volilne komisije Krajevne skupno-
sti Sv. Ana v Slovenskih Goricah o izidu re-
ferenduma o uvedbi krajevnega samopris-
pevka v denarju za celotno območje
Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Go-
ricah (Lenart) 1322

916. Poročilo volilne komisije Krajevne skupno-
sti Sv. Trojica v Slovenskih Goricah o izidu
referenduma o uvedbi krajevnega samopris-
pevka v denarju za celotno območje Krajev-
ne skupnosti Sveta Trojica v Slovenskih Go-
ricah (Lenart) 1322

917. Poročilo krajevne volilne komisije Voličina o
izidu referenduma za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za območje celotne Krajevne
skupnosti Voličina (Lenart) 1322

918. Poročilo krajevne volilne komisije Voličina o
izidu glasovanja na posvetovalnem referen-
dumu za ugotovitev volje občanov Krajevne
skupnosti Voličina (Lenart) 1323

919. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Lakoš (Len-
dava) 1323

920. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
za uvedbo krajevnega samoprispevka za ob-
močje KS Lakoš, dne 4. 2. 1996 (Lendava) 1324

921. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za naselje Kot v KS Hotiza (Lendava) 1324

922. Poročilo volilne komisije KS Hotiza o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajev-
nega samoprispevka za območje naselja Kot
v KS Hotiza, dne 18. 2. 1996 (Lendava) 1325

923. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za naselje Kapca v KS Hotiza (Lendava) 1325

924. Poročilo volilne komisije KS Hotiza o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajev-
nega samoprispevka za območje naselja Kap-
ca v KS Hotiza dne 18. 2. 1996 (Lendava) 1325

Stran Stran
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925. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka za območje KS So-
brače (Litija) 1326

926. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1995,
ter srednjeročnega družbenega plana Obči-
ne Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, dopolnjenega v letih od 1990 do
1995 (Novo mesto) 1327

927. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu za novo pokopališče v
Pivki 1328

928. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Pivka 1328

929. Sklep o vrednosti točke za izračun nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Pivka 1328

930. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Razdrto (Postojna) 1328

931. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 11. 2. 1996 o uvedbi krajevnega samo-
prispevka v denarju na območju KS Razdr-
to (Postojna) 1329

932. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka v denarju na območ-
ju KS Veliko Ubeljsko (Postojna) 1330

933. Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti
občine Radeče 1331

934. Odlok o začasnem financiranju javne pora-
be Občine Radeče v letu 1996 1331

935. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Radeče 1331

936. Sklep o številu članov sveta krajevne skup-
nosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet krajevne
skupnosti (Radenci) 1333

937. Ugotovitev, da je Darku Šulerju, članu ob-
činskega sveta, prenehal mandat zaradi ne-
združljivosti funkcij 1333

938. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto
1996 1333

939. Odlok o organizaciji in delovanju zaščite in
reševanja v Občini Ribnica (Ravne-Prevalje) 1334

940. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Rogaška Slatina za leto 1995 1337

941. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroš-
kih komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v letu 1996 (Rogaška Slatina) 1337

942. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Rogaška Slatina) 1338

943. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 1996 (Rogaška Slatina) 1340

944. Sklep o vrednosti točke za odmero nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča za I.
polletje 1996 (Trebnje) 1341

945. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ža-
lec 1341

946. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o organizaciji in delovnem področju občin-
ske uprave (Žalec) 1341

947. Odlok o organiziranju in delovanju sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi v Občini Žalec 1341

948. Odredba o taksah za obremenjevanje okolja
z odpadki (Žalec) 1341

949. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbne-
ga zemljišča v Občini Žalec 1344

– Popravek sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Šentjur 1360

– Preklic objave sklepa o javni razgrnitvi
osnutka lokacijskega načrta za rekonstruk-
cijo Kidričeve ceste v Škofji Loki 1360

– Popravek pravilnika o sofinanciranju ure-
janja kmetijskih zemljišč – melioracij v Ob-
čini Tržič 1360

StranStran

Pravkar izšlo!

DR. MIHA TRAMPUŽ

AVTORSKO PRAVO IN LIKOVNA UMETNOST
PRIMERJALNOPRAVNA RAZISKAVA

Avtorsko pravo je bilo dolga desetletja pastorek slovenske zakonodaje. Lani je državni zbor sprejel zakon o avtorski in

sorodnih pravicah, z letošnjo pomladjo pa prihaja na slovenski knjižni trg primerjalnopravna raziskava o avtorskem pravu,

ki je bila tudi izhodišče mnogih zakonskih rešitev. Kakor je v predgovoru zapisal prof. dr. Jože Straus s Planckovega

inštituta, se avtor dela kot imeniten poznavalec in ljubitelj likovne ustvarjalnosti pri izbiri teme za doktorsko dizertacijo ni

naključno odločil za primerjalnopravno raziskavo varstva del likovnih umetnosti. Svoje delo pa je napisal tako, da daje

bralcu tudi splošne informacije, ki so potrebne za razumevanje modernega avtorskega prava.

Z izidom knjige je v slovenskem prostoru vsaj delno zapolnjena strokovna praznina na pravnem področju, ki glede na

gospodarski pomen tako imenovanih “Copyright industries” prav v zadnjih letih doživlja izreden razvoj.

Cena 3360 SIT (10347)
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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 12.600 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, računovod-

stvo, 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)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 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.

Pravkar izšlo!

Prof. dr. Franc Grad, doc. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Ivan Kristan,
prof. dr. Ciril Ribičič

DRŽAVNA UREDITEV SLOVENIJE
DRUGA SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA

Prva izdaja učbenika Državna ureditev Slovenije je bila razprodana v dobrem letu dni. Ta

podatek potrjuje, da se je knjiga uveljavila kot temeljno strokovno delo s področja ustavne

ureditve. Spremenjena in dopolnjena izdaja prinaša mnogo vsebinskih novosti. Razvoj

državne ureditve, pravni viri državne ureditve, razmerja med temeljnimi državnimi orga-

ni, varuh človekovih pravic, računsko sodišče in centralna banka so naslovi novih poglav-

ij. Večino drugih so avtorji dopolnili zaradi novih teoretičnih spoznanj na tem področju.

Na drugačno vsebinsko podobo knjige pa je vplival tudi sprejem mnogih novih predpisov.

V predgovoru knjige njeni avtorji - učitelji ljubljanske pravne fakultete poudarjajo, da bi

ob vseh novostih to knjigo lahko uvrstili kar med nova dela. Iz prve knjige je ohranjen le

metodološki pristop pri obdelavi snovi, ki so ga dobro sprejeli tako študentje prava in

drugih fakultet, pripravniki v državni upravi ter pravosodju kot tudi številni strokovnjaki v

državnih organih in organih lokalne samouprave. Predvsem tem je delo Državna ureditev

Slovenije namenjeno tudi v prihodnje.

Cena 5460 SIT (10340)


