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PREDSEDNIK REPUBLIKE

1141.

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. člena zakona o vojaški dolžnosti (Urad-
ni list RS, št. 18/91, 74/95) ter na predlog ministra za obram-
bo (št. 831-150/96 z dne 29. 3. 1996) izdajam

O D L O K
o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

1. člen

Vojake in slušatelje Šole za častnike vojnih enot, ki so
služenje vojaškega roka v Slovenski vojski pričeli 2. in 3.
oktobra 1995, se s služenja vojaškega roka odpusti sedem
dni pred iztekom polnega vojaškega roka.

Vojake in slušatelje Šole za častnike vojnih enot iz
prvega odstavka odpustijo s služenja vojaškega roka pristoj-
na poveljstva Slovenske vojske.

2. člen

Ta odlok začne veljati takoj. Odlok se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 823-01-2/96
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

1142.

Na podlagi 11. točke prvega odstavka 77. člena zakona o
vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

O D R E D B O
o določitvi organov krajevno pristojnih za odločanje

o zahtevah tujcev s stalnim prebivališčem v tujini

1

O zahtevah za uveljavitev pravic iz zakona o vojnih
invalidih, ki jih vložijo tujci s stalnim prebivališčem v tujini,
odločata na prvi stopnji:

1. Upravna enota Koper – za tujce, državljane Republike
Italije;

2. Upravna enota Ljubljana, izpostava Center – za vse
druge tujce.

2

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o določitvi organov, ki sta krajevno pristojna za

odločanje o zahtevah glede tujcev, ki imajo stalno prebiva-
lišče v tujini (Uradni list RS, št. 24/93).

3

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

Št. 591-03/6-96
Ljubljana, dne 22. marca 1996.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

1143.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 77. člena zakona o
vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95), izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o povračilu potnih stroškov

1. člen

Vojni invalid, uživalec družinske invalidnine in sprem-
ljevalec (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki ima po zako-
nu o vojnih invalidih pravico do povračila potnih stroškov
(prevoznih stroškov ter stroškov prehrane in nastanitve med
potovanjem in prebivanjem v drugem kraju), uveljavi to pra-
vico po kriterijih in v višini, kot je predpisana za zaposlene v
državnih organih.

2. člen

Upravičencu, ki potuje v drug kraj na zdraviliško-klimat-
sko zdravljenje, se potovanje tja in nazaj obračuna po koncu
potovanja.

3. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporab-
ljati pravilnik o višini povračila za hrano in nastanitev med
potovanjem in med prebivanjem v drugem kraju, ter pogojih
za njegovo uveljavljanje (Uradni list SFRJ, št. 7/82, 2/85 in
11/86).

4. člen

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

Št. 591-03/5-96
Ljubljana, dne 22. marca 1996.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
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1144.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o vojnih
invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za delo,
družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o določitvi metodologije za upoštevanje katastrskega

dohodka za pridobitev pravice do invalidskega dodatka

1. člen

Višina katastrskega dohodka za pridobitev pravice do
invalidskega dodatka se ugotavlja na podlagi pravilnika o
metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti
za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denar-
ne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94) ter na njegovi podlagi
izračunanega količnika za preračun katastrskega dohodka.

2. člen

Dohodek iz kmetijstva iz prejšnjega člena se ugotovi
tako, da se katastrski dohodek upravičenca, zakonca in vzdr-
ževanih družinskih članov iz preteklega leta, zmanjšan za
odstotek oziroma znesek priznane davčne olajšave ter prera-
čunan na eno dvanajstino, pomnoži s količnikom za prera-
čun katastrskega dohodka, veljavnim na dan 1. januarja te-
kočega leta.

3. člen

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

Št. 591-03/7-96
Ljubljana, dne 22. marca 1996.

Minister
za delo družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

1145.

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 77. člena zakona o
vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti

1. člen

Na podlagi tega pravilnika in seznama odstotkov vojne
invalidnosti (v nadaljevanju: seznam), ki je sestavni del tega
pravilnika, se ugotavlja odstotek vojne invalidnosti (v nada-
ljevanju: invalidnosti) po stopnji okvare zdravja ter vrste
okvar zdravja, zaradi katerih je vojni invalid upravičen do
dodatka za posebno invalidnost.

2. člen

Če okvara zdravja ni določena v seznamu, se odstotek
invalidnosti določi po načelih medicinske znanosti in s smi-
selno uporabo določb tega pravilnika, ki veljajo za podobne
okvare zdravja.

V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko določi enak
ali nižji odstotek invalidnosti, kot je v seznamu določen za
podobno okvaro zdravja.

3. člen

Odstotek invalidnosti se določi trajno ali začasno. Za-
časen odstotek invalidnosti se določi za vse okvare zdravja,
če zdravljenje še ni končano in še traja rehabilitacija, s
katero se pričakuje izboljšanje. Obdobje, za katero se določi
začasna invalidnost, je vezano na realno pričakovanje spre-
membe stanja okvare zdravja. Trajni odstotek invalidnosti se
določi, ko je stanje okvare zdravja dokončno, če so izko-
riščene možnosti zdravljenja oziroma rehabilitacije, glede na
osebne značilnosti invalida.

4. člen

Vojnega invalida, pri katerem je bila izvedena trans-
plantacija kateregakoli organa, je potrebno ponovno oceniti,
praviloma začasno, pri čemer je potrebno upoštevati funkci-
jo transplantiranega organa.

5. člen

Če je invalidnost posledica več okvar zdravja, za katere
je v seznamu določena 20% ali večja invalidnost, se odstot-
ki, določeni v seznamu za posamezne okvare zdravja ne
seštevajo, ampak se okvara zdravja, za katero je določen
najvišji odstotek invalidnosti (v nadaljevanju: osnovna inva-
lidnost), poveča za 10 ali 20%.

Če je za dve ali tri okvare zdravja iz prejšnjega odstav-
ka v seznamu določenih najmanj 50% in je skupna okvarje-
nost zdravja dokajšnja, se lahko odstotek osnovne invalidno-
sti poveča največ za 30%.

Če je za štiri ali več okvar zdravja iz prvega odstavka v
seznamu določenih najmanj 50%, je mogoče odstotek inva-
lidnosti za osnovno invalidnost povečati tudi za 40%.

Če je zaradi vseh okvar zdravja invalidnost taka, da je
vojni invalid nepremičen in brez tuje pomoči ne more oprav-
ljati osnovnih fizioloških potreb, se določi invalidnost 100%
I. skupine.

6. člen

Če gre za obojestransko okvaro organov, se odstotek
invalidnosti poveča za 10 do 30%.

Okvare parnega organa v točkah: 68, 69, 73 in 79 se
lahko ocenijo tudi do 100% II. skupine.

Okvare parnega organa v točkah: 15, 26, 32, 41, 43, 47,
74 (če krna nista primerna za protezo), 86, 87, 90/b, 91, 93,
141/b, 151 in 235/b se lahko ocenijo tudi do 100% I. skupine.

7. člen

Invalidnost I. skupine je mogoče določiti le za okvare
zdravja, za katere je v seznamu določena invalidnost 100% I.
skupine in skladno z zadnjim odstavkom 5. in 6. člena tega
pravilnika.

8. člen

Ocena invalidnosti se poda glede na izvide zdravnika
ustrezne medicinske stroke, izdelane z najsodobnejšimi diag-
nostičnimi metodami, s katerimi se dokaže okvara zdravja in
določi stopnja funkcijske okvare organa oziroma organskega
sistema. Za okvare zdravja, ki jih ni mogoče dokazati brez
hospitalizacije, je le ta obvezna.

9. člen

V primerih, ko se je bolezen, ki jo je imel vojni invalid
že prej, v okoliščinah za priznanje statusa vojnega invalida
poslabšala in je poslabšanje neposredna posledica teh oko-
liščin, se pri oceni invalidnosti upošteva odstotek invalidno-
sti iz seznama, zmanjšan od 10% do 30%.
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10. člen

Endogenih in drugih prirojenih ali pridobljenih nag-
njenj, ki pogojujejo obolenja katerih vzrok je neznan ali še ni
zanesljivo ugotovljen, ni mogoče šteti za podlago za prizna-
nje vojne invalidnosti.

Izjemoma se lahko v primerih, ko za bolezni sicer ni
mogoče ugotoviti, da so jo povzročile okoliščine za prizna-
nje statusa vojnega invalida, mogoče pa je sklepati, da so
vojne razmere precej vplivale, da se je bolezen v teh oko-
liščinah poslabšala oziroma so bile te okoliščine sprožilni
faktor za pojav bolezni, odstotek invalidnosti oceni na pod-
lagi seznama, zmanjšan od 10% do 30%.

Pri oceni invalidnosti iz 9. člena in prejšnjega odstavka,
se upošteva narava bolezni in njen razvoj, trajanje in teža
vojnih razmer oziroma razmer pri opravljanju vojaške službe
ter drugih okoliščin, ki so vplivale na bolezen.

Odstotka invalidnosti zaradi okvar zdravja iz 9. člena in
drugega odstavka tega člena, določenega pri prvem ugotav-
ljanju invalidnosti, pozneje ni mogoče povečati, ne glede na
nadaljnje poslabšanje okvare zdravja.

11. člen

Posamezen, zelo poškodovan del telesa (v nadaljeva-
nju: organ) se oceni z do 30% nižjim odstotkom invalidnosti,
kot je v seznamu določen za popolno izgubo (amputacijo)
tega organa.

Organ, ki je tako okvarjen, da je funkcijsko popolnoma
neraben, se lahko oceni z enakim odstotkom invalidnosti,
kot je v seznamu določen za popolno izgubo (amputacijo)
organa.

Če je na posameznem organu ali delu telesa več okvar,
skupen odstotek ne more biti enak ali višji od odstotka, ki se
uporablja za amputacijo.

Odstotek invalidnosti za amputirano nogo ali roko se
poveča za 10%, če krn ni primeren za protezo.

12. člen

Če je mogoče s kliničnim opazovanjem in dokumenti-
rano anamnezo dokazati nevralgične bolečine in motnje v
smislu fantomskega uda ali v primeru pekoče toplote s hudi-
mi bolečinami, se odstotek invalidnosti lahko poveča za 10
do 20%.

13. člen

Odstotek invalidnosti zaradi vnetja sklepov ali posledic
te okvare oziroma stanja po vnetjih kosti in sklepov, se
določi kot pri poškodbah teh organov in kot posledice, ki jih
je vnetje sklepov povzročilo na srcu.

14. člen

Kolikor okvare okončin spremljajo znatne trofične spre-
membe, se lahko ugotovljeni odstotek invalidnosti poveča
za 10%.

Pri okvarah mehkih tkiv se stanje po Compartement
sindromu, Sudekova distrofija in Volkmannova kontraktura
ocenjujejo glede na funkcijo sosednjih oziroma prizadetih
sklepov. Chrush sindrom se ocenjuje glede na prizadetost
organskih sistemov in funkcijo sklepov.

Termične okvare se ocenjujejo glede na prizadetost
posameznih delov telesa in organov.

Odstotek invalidnosti za zlome in izpahe ter zastareli
zlomi in izpahi se ocenijo glede na prizadetost funkcije
sklepov. Zastarani in nenaravnani izpahi se ocenijo po sez-
namu kot omejena gibljivost in zatrditve.

15. člen

Brazgotine in zmečkanine mehkih tkiv se pri določitvi
odstotka invalidnosti upoštevajo samo, če ovirajo funkcijo
organa ali dela telesa in se ocenjujejo po ustrezni točki
seznama.

16. člen

Okvare zdravja, ki ne dosegajo 20% invalidnosti, niso
zajete v seznamu.

17. člen

Vojni invalid ima pravico do dodatka za posebno inva-
lidnost, če mu je invalidnost priznana na podlagi okvar zdrav-
ja, ki so zajete v tem členu in sicer v naslednjih višinah:

1. 25% odmerne osnove, če gre za:
a) amputacijo dveh ali več okončin, na podlagi česar se

ugotovi invalidnost I. skupine;
b) okvaro funkcije dveh ali več okončin, ki je posledica

rane ali poškodbe, na podlagi česar se ugotovi 100% invalid-
nost;

c) popolno izgubo vida na obeh očeh;
d) amputacijo noge nad kolenom ali roke v komolcu ali

nad komolcem.
2. 19% odmerne osnove, če gre za:
a) amputacijo noge pod kolenom;
b) amputacijo ene podlakti ali ene pesti;
c) okvaro funkcije ene ali več okončin, ki je posledica

rane ali poškodbe ter amputacijo obeh stopal v podgležnju
po Chopartu, če se za okvaro oziroma amputacijo ugotovi
80% ali 90% invalidnost.

3. 12% odmerne osnove, če gre za:
a) amputacijo obeh stopal v nartu po Lisfrancku ali

amputacijo obeh stopal v podgležnju po Chopartu ali kombi-
nacijo teh dveh amputacij, če se ugotovi invalidnost pod
80%

b) amputacijo ali eksartikulacijo v skočnem sklepu;
c) okvaro funkcije okončine, ki je posledica rane ali

poškodbe, če se za to okvaro ugotovi 60% ali 70% invalid-
nost.

4. 6% odmerne osnove, če gre za okvaro funkcije ene
ali več okončin, ki je posledica bolezni, ocenjene z najmanj
80% invalidnostjo.

V primeru, da ima invalid vsaj dve okvari zdravja, iz
točke 1, pripada invalidu dodatek za posebno invalidnost v
višini 35% odmerne osnove.

18. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata upo-
rabljati pravilnik o ugotavljanju odstotka vojaške invalidno-
sti (Uradni list SFRJ, št. 7/82, 14/84, popr. št. 14/84) in
pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih ima vo-
jaški invalid pravico do ortopedskega dodatka in razvrstitvi
teh okvar v stopnje (Uradni list SFRJ, št. 7/82).

19. člen

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

Št. 591-03/3-96
Ljubljana, dne 22. marca 1996.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
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SEZNAM ODSTOTKOV VOJNE INVALIDNOSTI

I. poglavje – ROKA

A) Pest

a) Prsti
1. Omejena gibljivost vseh prstov ene pesti:

a) lažje 20%
b) težje 30 do 40%

2. Omejena gibljivost večine prstov na roki,
razen palca 20 do 40%

3. Zatrditev palca v interfalangalnem sklepu
v neugodnem položaju 20%

4. Zatrditev palca v metakarpofalangalnem
sklepu 20%

5. Zatrditev palca v metakarpofalangalnem
sklepu v neugodnem položaju 30%

6. Zatrditev večine prstov roke, razen
palca 30 do 40%

7. Zatrditev vseh prstov roke
a) v ugodnem položaju 40 do 50%
b) v neugodnem položaju 60 do 70%

8. Amputacija palca – obe falangi 30%
9. Amputacija obeh falang palca

z metakarpalno kostjo 40%
10. Amputacija kazalca 20%
11. Amputacija dveh prstov brez metakarpalne

kosti 20%
12. Amputacija kazalca in sredinca 30%
13. Amputacija dveh prstov z metakarpalnimi

kostmi:
a) palca in kazalca 50%
b) kazalca in sredinca 40%
c) sredinca in prstanca 40%
d) prstanca in mezinca 30%

14. Amputacija treh ali več prstov z ohranjenimi
metakarpalnimi kostmi:
a) palca in katerihkoli prstov (razen kazalca) 40%
b) palca, kazalca in katerihkoli prstov 50%
c) kazalca, sredinca in mezinca 40%
d) zadnjih štirih prstov 50%
e) palca in katerihkoli treh prstov 50%

15. Amputacija vseh prstov ene roke 60%
16. Amputacija obeh palcev in enega kazalca 60%
17. Amputacija obeh palcev, enega kazalca

in enega sredinca 70%
18. Amputacija obeh palcev in treh drugih

prstov, vendar ne vseh na isti roki 80%
19. Amputacija treh prstov z metakarpalnimi

kostmi:
a) palca, kazalca in sredinca 60%
b) kazalca, sredinca in mezinca 50%
c) sredinca, prstanca in mezinca 40%
20. Delna amputacije enega palčevega členka
in dveh kazalčevih členkov 20%

21. Delna amputacija enega palčevega členka
in dveh kazalčevih členkov z malo
gibljivimi krni 30 do 40%

22. Pri delni amputaciji več prstov se določi
odstotek po dani shemi in sicer tako, da
se seštejejo odstotki, ki ustrezajo izgubi
vsakega prstnega členka; če je seštevek
večji kot 15%, znaša odstotek invalidnosti
20%, itd., in sicer:
a) za en palčev členek 8%
b) za en kazalčev členek 6%
c) za en členek drugih prstov 4%

23. Zlomi metakarpalnih kosti s funkcionalnimi
motnjami ali težje deformacije ali izpah
karpometakarpusa s funkcijsko okvaro,
upoštevajoč okvaro pesti in posameznih
prstov 20 do 40%

b) Zapestje
24. Omejena gibljivost pesti (hujša) 20 do 30%
25. Zatrditev zapestnega sklepa

a) v ugodnem položaju 30%
b) v neugodnem položaju 40%

26. Amputacija pesti 70%

B) Podlaket
27. Napačno zaraščeni zlom z omejeno

pronacijo in supinacijo 20 do 30%
28. Napačno zaraščeni zlomi s popolno

nepregibnostjo pronacije in supinacije,
položaj pesti pa ugoden v pronaciji ali
v srednjem položaju 40%

29. Napačno zaraščeni zlomi s popolno
negibnostjo pronacije in supinacije,
položaj pesti pa v supinaciji 50%

30. Lažni sklep ene kosti 20 do 30%
31. Lažni sklep obeh kosti 40%
32. Amputacija podlakta 70%

C) Laket
33. Gibljivost ohranjena med 105 st. do

popolne fleksije 40%
34. Gibljivost ohranjena med 90 st. in

75 st. oziroma med 90 st. in 105 st. 30%
35. Gibljivost ohranjena med 75 st. in 0 st.,

roka v neugodnem položaju,
v ekstenziji 40 do 50%

36. Nepregibnost v pravem kotu ali nekoliko
manjšem (90 st. do 105 st.) 30%

37. Nepregibnost v ostrem kotu
(manjšem kot 105 st.) 40%

38. Nepregibnost lakta v popolni fleksiji 60%
39. Nepregibnost v neugodnem iztegnjenem

položaju (od 75 st. do 0 st.) 50 do 60%
40. Ohlapen sklep 30 do 50%
41. Amputacija roke v laktu (eksartikulacija) 80%

D) Nadlaket
42. Psevdoartroza nadlahtnice, brez možnosti za

operativno korekcijo (potreben ortopedski
aparat) 60%

43. Amputacija roke v nadlaktu 90%

E) Rama
44. Omejena gibljivost rame težje stopnje

(roke ni moč dvigniti več kot vodoravno)20 do 40%
45. Popolna zatrditev ramena 30 do 60%
46. Ohlapen ramenski sklep (ni mogoče

ozdravljenje) 20 do 40%
47. Eksartikulacija roke v ramenu 100% II. skupina

F) Okvare perifernega živčevja roke
48. Ohromelost brahialnega pleksusa

a) lažje stopnje 20%
b) srednje stopnje 40 do 50%
c) težje stopnje 60 do 70%
d) popolna 80%
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49. Paraliza n. axilarisa 30%
50. Pareza n. axilarisa 20%
51. Paraliza n. medianusa ali n. radialisa ali

n. ulnarisa 40%
52. Pareza n. medianusa ali n. radialisa ali

n. ulnarisa 20 do 30%
53. Paraliza n. musculocutaneusa 30%
54. Pareza n. musculocutaneusa 20%
55. Popolna ohromelost roke 90%
56. Prizadet n. akcesorius 20 do 30%
57. Sindrom karpalnega kanala 20%

II. poglavje – NOGA
A) Stopalo

58. Amputacija palca:
a) brez metatarzalne kosti 20%
b) z metatarzalno kostjo 30%

59. Amputacija dveh ali treh prstov z
metatarzalnimi kostmi, razen palca 30%

60. Amputacija vseh prstov na eni nogi 30%

B) Nart
61. Zlom ene ali več metatarzalnih kosti,

če je posledica tega deformacija stopala
in prstov in otežkoča hojo 20%

62. Amputacija stopala po Lisfrancku 30 do 40%

C) Podgleženj
63. Zlom ene ali več tarzalnih kosti, z

deformacijo stopala 20 do 40%
64. Amputacija po Chopartu 40 do 50%

D) Skočni sklep
65. Omejena gibljivost stopala:

a) težje stopnje 20%
b) v equinusu 20 do 30%

66. Omejena gibljivost stopala v calcaneus
položaju 30%

67. Zatrditev skočnega sklepa:
a) v pravem kotu 20%
b) v neugodnem položaju, v kateremkoli
drugem kotu 30 do 50%

68. Amputacija v skočnem sklepu po Pirogovu 50%
69. Eksartikulacija v skočnem sklepu 60%

E) Golen
70. Dobro zaraščeni zlomi goleni brez atrofije

mišic, z ohranjeno gibljivostjo sosednjih sklepov:
a) s skrajšanjem do 3 cm 20%
b) s skrajšanjem več kot 3 cm 30%

71. Slabo zaraščeni zlomi goleni (skrajšanje, zdaljša
nje):
a) do 3 cm 30%
b) več kot 3 cm 30 do 40%

72. Slabo zaraščeni zlomi goleni z deformacijo,
z deviacijo stopala, z atrofijo mišic,
s stalno oteklino 40 do 50%

73. Lažni sklep goleni 50%
74. Amputacija v goleni 70%

F) Pogačica
75. Lažni sklep pogačice, delna ali popolna

patelektomija 20 do 30%

G) Koleno
76. Omejena gibljivost kolena desmogenega

ali artrogenega izvora, z možno ekstenzijo:
a) od 30 st. do 10 st. 20 do 40%
b) pod 30 st. 40 do 50%

77. Artroplastika ali umeten kolenski sklep 40 do 50%
78. Zatrditev kolena v ugodnem položaju,

iztegnjenem ali skoraj iztegnjenem 40%
79. Zatrditev kolena v neugodnem položaju

(v fleksiji od 30 st. do popolne fleksije) 50 do 60%
80. Ohlapen kolenski sklep 20 do 40%

H) Stegnenica
81. Zlom stegnenice s skrajšanjem do 3 cm,

brez atrofije mišic in kontrakture sklepov 20%
82. Zlom stegnenice (s skrajšanjem ali zdaljšanjem):

a) od 3 cm do 6 cm 20 do 40%
b) nad 6 cm 50 do 60%

83. Slabo zaraščen zlom stegneničnega
vratu 40 do 60%

84. Lažni sklep stegnenice 60%
85. Lažni sklep stegneničnega vratu 60%
86. Eksartikulacija v kolenu 80%
87. Amputacija v ravni stegna 90%

I) Kolk
88. Omejena gibljivost kolka

a) v ugodnem položaju 20 do 40%
b) v neugodnem položaju (noga
v fleksiji ali noga v abdukciji, notranji
ali zunanji rotaciji) 40 do 60%

89. Umeten kolčni sklep 40 do 60%
90. Zatrditev kolka:

a) v ugodnem položaju 50%
b) v neugodem položaju 60 do 70%

91. Eksartikulacija v kolku 100% II. skupina

J) Medenica
92. Konsolidiran zlom medeničnih kosti

ter dislokacija simfize, z lažjimi in
srednjehudimi težavami pri hoji, brez
komplikacij na drugih organih
v medenični votlini 20 do 40%

K) Okvare perifernega živčevja noge
93. Popolna ohromelost lumbosakralnega

pleksusa na eni strani s posledično
ohromelostjo noge 80%

94. Paraliza ishiadikusa 60%
95. Pareza ishiadikusa 20 do 30%
96. Paraliza n.peroneusa 40%
97. Pareza n. peroneusa 20 do 30%
98. Paraliza n. tibialisa 40%
99. Pareza n. tibialisa 20 do 30%

100. Paralisa n. femoralisa 40 do 50%
101. Pareza n. femoralisa 20 do 30%
102. Paraliza zg. in sp. glutealnega živca 30%
103. Parestetična meralgija 20%

L) Ožilje
104. Anevrizme manjših arterij pesti ali

stopala, ene arterije, podlakta ali goleni, itd. 20%
105. Anevrizme obeh arterij pesti ali stopala 20 do 40%
106. Anevrizme obeh arterij podlakta

ali goleni 30 do 50%
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107. Anevrizme art. femoralis ali
art. popliteae 40 do 60%

108. Anevrizme art. axilaris ali art. brachialis50 do 70%
109. Anevrizme art. carotis:

a) zunanje 50%
b) notranje 70 do 80%

110. Anevrizme pomembnih in za kirurške
posege težje dostopnih arterij 40 do 90%

111. Zaporne (okluzivne) bolezni arterij
(po Dopplerju) 30 do 80%

112. Krčne žile na nogi, težje stopnje 20 do 30%
113. Krčne žile na nogi z razjedami

in oteklinami 30 do 50%
114. Tromboflebitis in potrombotični sindrom:

a) obsežni tromboflebitis ali globoka venska
tromboza po poškodbi ali po operativnem
poteku (začasno od 1 do 2 let) 30 do 60%
b) potrombozni sindrom z elefantiazo
kot posledico venske tromboze 30 do 50%

115. Limfedem z elefantiazo 30 do 50%

III. poglavje – GLAVA
A) Lobanja in možgani

1. Poškodbe lobanje in okvare centralnega
živčnega sistema

116. Zlom lobanjskega svoda z udrtjem brez
okvare možgan ali možganskih živcev
(s posledičnimi zapleti) 20 do 30%

117. Zlom lobanjskega dna (baze) brez
okvare možgan ali možganskih živcev
(s posledičnimi zapleti) 30 do 40%

118. Težka poškodba glave:
a) Postkomocijski sindrom 20 do 40%
b) s frakturo lobanje ali brez nje s težko
prizadetostjo možgan in posledično
demenco 80 do 100% II. skupina

119. Dekortizacija, decerebracija 100% I. skupina
120. Psihoorganski sindrom po cranio – cerebralni

travmi:
a) lažje stopnje 20 do 30%
b) srednje stopnje 30 do 60%
c) težje stopnje 70 do 90%
d) Apalični sindrom 90 do 100% I. skupina

121. Epilepsija kot posledica možganske poškodbe ali
njenih komplikacij:
a) če so napadi redki 20 do 30%
b) če so napadi 1x-3x mesečno 40 do 60%
c) če so napadi 1x- 3x tedensko 60 do 80%
d) če so napadi dnevno ali večkrat
dnevno 80 do 100% II. skupina
e) če spremljajo epileptične napade,
ne glede na pogostnost, trajne psihične
spremembe pacienta, zaradi njegovih
osebnostnih motenj, intelegenčnih motenj
oziroma metalnega upada 40 do 60%
f) v najhujših primerih 100% I. skupina

122. Monopareza
a) lažje stopnje 30 do 40%
b) težje stopnje 50 do 60%

123. Monoplegija 60 do 80%
124. Hemipareza:

a) lažje stopnje 30 do 40%
b) srednje stopnje 40 do 50%
c) težje stopnje z očitno spastiticiteto 60 do 70%

125. Hemiplegija 80 do 100% I. skupina
126. Govorne motnje:

a) dizartrija 20 do 40%
b) disfazija 20 do 50%
c) afazija 50 do 60%
d) afazija z aleksijo, agrafijo 70 do 90%
e) afazija z aleksijo, agrafijo in
izraženimi hudimi psihičnimi
motnjami 70 do 100% II. skupina

127. Agnozija, apraksija
a) lažje stopnje 20 do 30%
b) težje stopnje 40 do 50%

128. Hemianopsija (homonima, bitemporalna) 30%
129. Bolečinski (Talamični sindrom po poškodbi):

a) lažje stopnje 30 do 50%
b) srednje stopnje 60 do 80%
c) težje stopnje 90 do 100% II. skupine

130. Ekstrapiramidni sindrom, Parkinsonizem,
cerebralni ataktični sindrom po poškodbi:
a) lažje stopnje 20 do 30%
b) srednje stopnje 40 do 60%
c) težje stopnje 70 do 100% II. skupina
d) najtežje stopnje (zaradi ataksije gibanje
ni mogoče) 100% I. skupina

131. Cerebelarni sindrom:
a) lažje stopnje 20 do 30%
b) srednje stopnje 40 do 60%
c) težje stopnje (nesposobnost samostojnega
gibanja) 70 do 100% I. skupina

132. Psevdobulbarni sindrom:
a) lažje stopnje 30 do 40%
b) srednje stopnje 50 do 60%
c) težje stopnje 70 do 80%

133. Vegetativne motnje kot posledice
prizadetosti avtonomnega živčevja:
a) lažje stopnje 20%
b) srednje stopnje 40 do 50%
c) težje stopnje 60 do 80%

2. Možgansko deblo in možganski živci
134. Ohromelost bulbarnih živcev

a) v manjšem obsegu 30 do 50%
b) v večjem obsegu 60 do 80%

135. Bulbarna paraliza 80 do 100% II. skupina
136. Okvara olfaktoriusa 20%
137. Okvara abducensa ali trohlearisa 30%
138. Okvara okulomotoriusa 40%
139. Pareza bulbomotorjev z diplopijami 50%
140. Ptoza veke (glede na ostrino vida in vidnega polja):

a) delna 20 do 30%
b) popolna 40%

141. Atrofija optikusa (glede na stopnjo okvare vida):
a) nepopolna 30 do 40%
b) popolna 50%

142. Okvara facialisa:
a) pareza 30%
b) paraliza 50%

143. Okvara vestibularisa (nekompenzirana):
a) lažje stopnje 20%
b) srednje stopnje 30 do 40%
c) težje stopnje 50 do 60%

144. Okvara trigeminusa:
a) okvara oftalmikusa z nevroparalitičnim
keratitisom in okvaro vida 30 do 50%
b) okvara motorične veje za žvekalne
mišice 30 do 40%
c) trigeminus nevralgija:
– težje stopnje 30 do 40%
– težje stopnje z vsakodnevnimi napadi 50 do 70%
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– najtežje stopnje (brezuspešno
zdravljenje) 70 do 100% II. skupina

145. Nevralgija glosofaringikusa ali n. rekurensa 20%
146. Okvara n.vagusa (n. frenikusa), motnje

požiranja, vegetativne motnje, ipd. 30 do 40%

B) Čeljust
147. Zlom čeljustnice in ličnice:

a) zlom zgornje čeljustnice z defektom
ali s posledično nepravilno okluzijo 20 do 50%
b) zlom ličnice (otežena gibljivost) 20 do 40%
c) kompliciran zlom ličnice
s posledično diplopijo 20 do 40%

148. Slabo zaraščen zlom spodnje čeljustnice
s prizadeto artikulacijo preostalih zob 30 do 50%

149. Stanje po zlomu spodnje čeljustnice
z omejenim odpiranjem ust
a) lažje stopnje 20%
b) težje stopnje 30 do 50%

150. Psevdoartroza spodnje čeljusti z okvaro
čeljustne kosti in zob:
a) lažje stopnje 30 do 50%
b) težje stopnje 60 do 80%

C) Oči
151. Izguba očesa, popolna izguba vida

na enem očesu ali izredno zmanjšanje
vida (ostrina vida je manjša od 0,05) 50%
Če je vid na enem očesu izgubljen, na
drugem pa zmanjšan, se odstotek 50%
poveča za vsakih 0,20 zmanjšanega vida
za 10%. Enako se ocenjuje tudi zmanjšanje
vida na obeh očeh (na primer VOD je 0,80,
VOS je 0,60). Skupni odstotek znaša 30% pri
zmanjšanju vida za 0,20 na desnem očesu in
za 0,40 na levem očesu. Zmanjšanje vida se
ocenjuje s korekcijo.

152. Bitemporalna hemianopsija, kvadrantne
binazalne in gornje horizontalne hemianopsije 30%

153. Večji trajni defekti v vidnem polju na
obeh očeh, mišljeni absolutni paracentralni
skotom, katerega najmanjši premer je več
kot 30 st. 30%

154. Lagoftalmus očesa 20 do 30%
155. Stalno solzenje kot posledica poškodbe

solzovoda 20%

D) Nos
156. Izguba nosu

a) delna 20 do 50%
b) popolna 60%

157 Deformacija nosne piramide 20 do 30%

E) Usta in zobje
158. Poškodbe neba in jezika (oteženo požiranje

in govorjenje):
a) lažje stopnje 30%
b) srednje stopnje 40 do 50%
c) težje stopnje 60 do 80%

159. Izguba jezika ali njegova popolna paraliza 90%
160. Delna paraliza jezika in neba (težave

pri govoru in požiranju) 40 do 60%
161. Izguba skoraj vseh zob:

a) protetična rehabilitacija je možna 30%
b) protetična rehabilitacija je delno možna 40%
c) protetična rehabilitacija ni možna 50%

F) Uho in sluh
162. Izguba sluha na enem ušesu 30%
163. Popolna izguba sluha na obeh ušesih 70%
164. Obojestranska hujša okvara sluha nad

90% po Fowlerju 60%
165. Obojestranska hujša naglušnost:

a) skupna izguba sluha nad 70 do 90%
po Fowlerju 40%
b) skupna izguba sluha 60 do 70%
po Fowlerju 30%

166. Izguba uhlja 30%
167. Hujša deformacija uhlja in zunanjega

sluhovoda 20%

G) Skaženost – iznakaženost
168. Skaženost (ocenjena po teži skaženosti glave

in vratu):
a) lažje stopnje 20%
b) srednje stopnje 30 do 40%
c) težje stopnje 50 do 60%

IV. poglavje – HRBTENICA IN HRBTENJAČA

169. Frakture hrbteničnih vretenc brez živčnih motenj,
vendar z omejeno gibljivostjo:
a) z manjšimi deformacijami 20 do 30%
b) z večjimi deformacijami 40 do 50%

170. Radikularna okvara:
a) lažje stopnje 20 do 40%
b) težje stopnje 50 do 60%

171. Mielopatija (po prizadetosti udov):
a) lažje stopnje 60%
b) srednje stopnje 70 do 80%
c) težje stopnje 90 do 100 I. skupina

172. Hernia intervertebralnega diskusa po
poškodbi s trajnimi okvarami živčnih
korenov (vratnega, prsnega ali
ledveno-križnega predela):
a) lažje stopnje (lažje okvare
motilitete in senzibilitete) 20 do 30%
b) srednje stopnje 40 do 60%
c) težje stopnje z izraženo
okvaro motilitete, atrofijami
in s trofičnimi motnjami
iz določene radikularne
regije 70 do100% II. skupina

173. Parapareza:
a) lažje stopnje 30 do 50%
b) srednje stopnje 60 do 70%
c) težje stopnje (hoja je možna
s pripomočki) 80 do 100% II. skupina

174. Paraplegija (flakcidna ali
spastična – trajna negibnost)80 do 100% I. skupina

175. Tetrapareza:
a) lažje stopnje 20 do 40%
b) srednje stopnje 50 do 70%
c) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

176. Tetraplegija:
a) težje stopnje, z delno
premičnostjo rok 80 do 100% II. skupina
b) najtežje stopnje, bolnik je
povsem nepremičen 100% I. skupina

177. Sindrom Kavde ekvine:
a) lažje stopnje 30%
b) srednje stopnje 40 do 50%
c) težje stopnje 60 do 70%
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178. Sfinkterske motnje, nevrogeni mehur,
motnje potence:
a) lažje stopnje 40%
b) srednje stopnje 50 do 60%
c) težje stopnje 70 do 80%

179. Zgodnja spondiloza, zgodnja
intra-vertebralna hondroza
in i.v. osteohondroza, spondilatroza in
spondilartritis, spondiloliza, spondilolisteza
(kot posledica poškodbe, vnetja, spremenjene
mehanike hoje):
a) s funkcijsko okvaro hrbtenice (bolečinski
sindrom z omejeno gibljivostjo
hrbtenice) 20 do 40%
b) s funkcijsko okvaro hrbtenice
in nevrološkimi izpadi 50 do 70%
c) s težjimi funkcijskimi okvarami
hrbtenice in nevrološkimi
izpadi 80 do 100% II. skupina

180. Pri aktivni kostni in sklepni tuberkulozi
med njeno evolucijo in bakterijalnem
in gljivičnem vnetju pri lokalizaciji na
hrbtenici, sakroiliakalnih sklepih, kolkih
in kolenih:
a) če invalid ni popolnoma
nepremičen 60 do 100% II. skupina
b) če je invalid popolnoma
nepremičen 100% I. skupina

181. Skrivljenost vratu kot posledica
kakršnekoli poškodbe 20 do 40%

182. Polinevritisi, polinevropatije, poliradikulitisi
a) lažje stopnje, z diskretno okvaro
motilitete 20 do 30%
b) srednje stopnje 40 do 60%
c) težje stopnje 70 do 80%
d) hude stopnje (hujša okvara motilitete,
senzibilitete, trofike, hoja možna
s pripomočki ali tudi ne) 90 do 100% II. skupine
e) najtežje stopnje (invalid
nepremičen) 100% I. skupine

V. poglavje – PRIZADETOST CENTRALNEGA
IN PERIFERNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA

PRI DRUGIH OBOLENJIH

183. Prizadetost centralnega in perifernega živčnega
sistema pri vnetnih, avtoimunih, degenerativnih,
metabolnih, endokrinih in drugih obolenjih
(ocenjeno po prizadetosti nevroloških struktur):
a) lažje stopnje 20 do 40%
b) srednje stopnje 50 do 70%
c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina

184. Mišice in nevromuskularni sistem
a) lažje stopnje 30 do 40%
b) srednje stopnje 50 do 70%
c) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

VI. poglavje – GRLO IN SAPNIK

185. Zožitev grla, sapnika ali obeh (oteženo
dihanje in govor):
a) lažje stopnje 20 do 40%
b) težje stopnje 50 do 80%

186. Poškodba grla ali sapnika (potrebna
stalna traheostoma):
a) govor za sporazumevanje je še mogoč 80%

b) govor za sporazumevanje ni možen
(stanje podobno kot po
laringektomiji) 100% II. skupina

187. Tuberkuloza grla 50 do 100 II. skupina
188. Paraliza živcev grla (zgornjega,

spodnjega ali obeh) 20 do 40%

VII. poglavje – ŽRELO IN POŽIRALNIK

189. Okvare žrela:
a) ohromelost žrela 20 do 50%
b) zožitev žrela z motnjami pri požiranju30 do 60%
c) popolna zožitev žrela (požiranje
ni mogoče) 100% II. skupina

190. Zožitev požiralnika:
a) lažje motnje pri požiranju 20 do 40%
b) težje motnje pri požiranju (potrebno
pogosto bužiranje) 50 do 70%

191. Povsem zaprt požiralnik (hranjenje
po gastrostomi) 100% II. skupina

VIII. poglavje – PRSNI KOŠ

192. Slabo konsolidiran zlom reber in grodnice,
z večjimi deformacijami prsnega koša:
a) brez reperkusij, izraženih na srcu
in pljučih 20 do 40%
b) če hkrati obstaja respiratorna
ali srčna insuficienca 50 do 100% II. skupina

193. Plevropulmonalna fistula kot posledica
piotoraksa 30 do 50%

194. Obsežnejše plevralne zarastline ali
fibroza pljuč kot posledica poškodb,
bolezni plevre ali pljuč, deformacije
prsnega koša, skrivljenosti hrbtenice
z zmerno respiratorno insuficienco,
vendar brez srčne insuficience 20 do 40%

195. Obsežnejše plevralne zarastline
ali fibroza pljuč kot posledica poškodb,
bolezni plevre ali pljuč, precejšne
deformacije prsnega koša (fibrotoraks,
plevralni kronični empijem, tujki v pljučih,
kontuzije pljuč, uporaba umetne
ventilacije), hujša skrivljenost hrbtenice
z izrazito respiratorno insuficienco
(dispneja, cijanoza), s srčno insuficienco
(kronično pljučno srce) ali z amiloidozo:
a) srednje stopnje 50 do 70%
b) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

196. Okvara ščitnice s hormonalnimi
motnjami in/ali prizadetimi obščitnicami:
a) lažje stopnje 20 do 30%
b) težje stopnje 40 do 60%

197. Okvara sapnika, bronhialnega vejevja
(z oviranim dihanjem in stalno
traheostomsko kanilo):
a) srednje stopnje 40 do 50%
b) težje stopnje 60 do 80%

198. Stanje po traheotomiji, okvara torakalne
stene, diafragme, mediastinuma
s požiralnikom (torakoplastika-mioplastika,
disfagia-afagia, trajna gastrostoma):
a) lažje stopnje 20 do 30%
b) srednje stopnje 40 do 60%
c) težje stopnje 70 do 100% II. skupina

199. Izguba dojke 30%
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200. Inaktivna pljučna tuberkuloza srednjega
in večjega obsega:
a) brez respiratorne in kardiovaskularne
insuficience 20 do 30%
b) z obliteriranimi plevralnimi sinusi 30 do 50%

201. Aktivna enostranska pljučna tuberkuloza
ali tuberkuloza pljučne mrene z izlivom,
pulmonalne ali plevralne fistule
z empiemom 60 do 80%

202. Obojestranska ali ekstenzivna
enostranska aktivna (odprta ali zaprta)
pljučna tuberkuloza, progresivna, vendar
še vedno dostopna zdravljenju, in razne
pulmonalne in plevralne fistule z empiemom
in večjo splošno telesno
slabostjo 80 do 100% II. skupina

203. Progresivna razširjena
aktivna obojestranska pljučna
tuberkuloza z razvito kaheksijo
in drugimi hudimi komplikacijami
(respiratorna, kardiovaskularna in
podobna insuficienca,
amiloidoza itd.) 100% I. skupina

204. Stanje po operativnih intervencijah
na prsnem košu zaradi pljučne tuberkuloze:
a) ekscizija tuberkuloma in kazeoznih
žarišč, resekciji 1–2 segmenta, gornja
torakoplastika do 4 reber 40 do 60%
b) lobektomija, torakoplastika
5 do 7 reber, kavernostomija 50 do 70%
c) pulmektomija, torakoplastika
8 ali več reber 60 do 80%

IX. poglavje – SRCE
A) Kompenzirana srčna obolenja

205. Prebolela revmatična mrzlica z znaki
karditisa ali brez njih z ozirom na posledična
stanja in brez:
a) lažje stopnje 20 do 30%
b) težje stopnje 40 do 60%

206. Organska obolenja srčnih zaklopk:
a) brez znatnejšega povečanja srca
in brez pojava srčne dekompenzacije 30%
b) po stopnji povečanja srca in teži
anatomske poškodbe srčnih zaklopk
brez znakov subdekompenzacije
oziroma dekompenzacije srca 30 do 50%

207. Okvare srčne mišice in perikarda
(koronarne in druge) ali hude motnje
v ritmu 40 do 80%

B) Dekompenzirana srčna obolenja z znaki zastoja
v pljučih ali velikem krvnem obtoku

208. Srčna insuficienca:
a) delno razvita (z zmerno razvitim
pljučnim zastojem ali povečanjem jeter,
ki jo je mogoče uspešno popraviti) 60 do 80%
b) popolnoma razvita (ki jo je mogoče
zadostno popraviti, izključuje pa vsak
napor) 80 do 100% II. skupina
c) v najhujših primerih 100% I. skupine

C) Kirurški posegi na srcu
209. Operativna zamenjava valvul:

a) zamenjava ene ali dveh valvul
v sinusnem ritmu brez

dekompenzacije srca 30 do 60%
b) zamenjava ene ali dveh valvul
z absolutno aritmijo komore z
občasno dekompenzacijo 80%
c) zamenjava vseh treh valvul 100% II. skupina
d) s stalno srčno dekompenzacijo 100% I. skupina
e) vstavljen srčni vzpodbujevalec 60 do 80%
f) premostitvena operacija venčnih
arterij (by pass) 60 do 80%

X. poglavje – TREBUH

210. Kila po poškodbi ali operaciji trebuha
zaradi poškodbe in po obremenitvah 20 do 30%

211. Pooperativno stanje z motnjami
in težavami po resekciji želodca po
katerikoli metodi (ulkus pepticum jejuni,
postprandialni sindrom, anemija):
a) lažje stopnje 20 do 40%
b) težje stopnje 50 do 70%

212. Stanje po poškodbi črevesja
s prešitjem ali resekcijo 20%

213. Motnje v pasaži črevesja zaradi poškodbe
ali operacij po poškodbi, odvisno od izrazitosti
stenotičnih sprememb:
a) lažje stopnje 20 do 30%
b) težje stopnje 40 do 60%

214. Ulkusna bolezen želodca in
dvanajsternika (glede na
posledično stanje) 20 do 40%

215. Huda nedohranjenost in pooperativni
malabsorbcijski sindrom 60 do 80%

216. Črevesne fistule tankega črevesa,
odvisno od višine in nutricijskih
problemov (glede na funkcijske
motnje) 70 do 100% II. skupina

217. Sterkoralne fistule debelega črevesa 30 do 70%
218. Stalni anus preter naturalis

(po kontinenci) 70 do 100% II. skupina
219. Analne fistule 20 do 40%
220. Inkontinenca (izguba analnega

sfinktra s prolapsom ali brez ali
zožitev analnega sfinktra):
a) lažje stopnje 40 do 50%
b) srednje stopnje 60 do 70%
c) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

221. Izguba vranice:
a) brez sprememb na krvi 20%
b) s spremembami na krvi 30 do 50%

222. Stanje po poškodbi trebušne slinovke
ali po prebolelem posttraumatskem tudi
pooperativnem pankreatitisu 30 do 60%

223. Pankreatična fistula po poškodbi
ali operaciji (glede na uspešnost
zdravljenja) 50 do 80%

224. Stanje po traumatski poškodbi jeter 20 do 40%
225. Žolčne fistule po poškodbi žolčevodov

ali jeter (glede na uspešnost zdravljenja)30 do 80%
226. Hepatitis:

a) akutni (glede na uspeh zdravljenja) 60%
b) kronični 30 do 60%

227. Ciroza (posthepatitična):
a) lažje stopnje 60 do 70%
b) težje stopnje 80 do 100% II. skupine

XI. poglavje – UROPOETIČNI ORGANI

228. Stanje po akutnem glomerulonefritisu
(glede na uspeh zdravljenja) 40 do 60%
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229. Kronični glomerulonefritis z normalno
ledvično funkcijo (proteinurija do 1 g
in/ali eritrurija in normalni krvni tlak) 20 do 30%

230. Kronični glomerulonefritis
s proteinurijo več kot 1g, eritrurijo,
arterijsko hipertenzijo in normalno
zmanjšano glomerularno filtracijo
za manj kot 50%:
a) lažje stopnje 30 do 50%
b) težje stopnje 60 do 80%

231. Kronični glomerulonefritis
s proteinurijo več kot 1g,
eritrurijo, arterijsko hipertenzijo
in zmanjšano glomerularno
filtracijo za več kot 50% 80 do 100% II. skupina

232. Končna odpoved ledvic,
ki zahteva zdravljenje s
hemodializo ali peritonealno
dializo 90 do 100% I. skupine

233. Izguba ene ledvice z normalno drugo 30%
234. Izguba ene ledvice z okvarjeno drugo:

a) lažje stopnje 30 do 50%
b) težje stopnje 60 do 100% II. skupina

235. Aktivna tuberkuloza ledvice:
a) lažje stopnje 30 do 50%
b) težje stopnje 60 do 80%

236. Stanje po poškodbi sečnega mehurja:
a) kronični travmatski cistitis 20 do 40%
b) v najhujših primerih, s stalno
inkontinenco in s sfrknjenim mehurjem 50 do 80%

237. Fistule sečevoda, sečnega mehurja
ali sečnice, skozi katere teče seč
(glede na uspeh zdravljenja) 40 do 80%

238. Stalna inkontinenca seča zaradi
poškodbe zunanjega sfinktra sečnice 50 do 80%

239. Trajna zožitev sečnice z oteženim
uriniranjem (zaradi spremembe
izključno na sečnici) 50 do 80%

XII. poglavje – GENITALNI ORGANI
A) Moški

240. Izguba enega moda pred 60. letom starosti 20%
241. Izguba obeh mod:

a) pred 60. letom 70%
b) po 60. letu 50%

242. Izguba penisa:
a) pred 60. letom 80%
b) po 60. letu 60%

243. Izguba penisa in obeh mod:
a) pred 60. letom 100% II. skupina
b) po 60. letu 80%

244. Kronično vnetje obmodka z azoospermijo 20%
245. Posttravmatska atrofija testisov 30%

B) Ženski
246. Izguba enega jajčnika pred 50. letom starosti 20%
247. Izguba obeh jajčnikov:

a) pred 50. letom 60%
b) po 50. letu 30%

248. Izguba maternice ali maternice in enega jajčnika:
a) pred 50. letom 60%
b) po 50. letu 30%

249. Izguba obeh jajčnikov in maternice:
a) pred 50. letom 80%
b) po 50. letu 40%

250. Poškodba vulve in vagine 20 do 50%

XIII. poglavje – DRUGE BOLEZNI

251. Sladkorna bolezen (diabetes mellitus):
a) lažje stopnje (brez nedohranjenosti,
brez glukozurije, ob ustrezni dieti) 20 do 30%
b) srednje stopnje, ki zahtevajo
peroralno antidiabetično terapijo
ali insulin, da bi se ohranilo
ravnovesje v prehrani) 40 do 60%
c) težje stopnje, ki jih je tudi
z velikimi dozami insulina težko
urediti (z nedohranjenostjo
in pogostimi pojavi acidoze ter
komplikacijami na drugih
organih) 70 do 100% I. skupina

252. Hipoadenokorticizem (m. addisoni):
a) lažje stopnje 40 do 50%
b) težje stopnje 60 do 80%

253. Kronična malarija s trajnimi posledicami20 do 40%
254. Zastrupitev, poškodba z bojnimi strupi

in radiacijske okvare:
a) lažje stopnje 30 do 40%
b) srednje stopnje 50 do 70%
c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina

255. Kronični osteomielitis s pogostimi
ponavljajočimi fistulami 20 do 40%

256. Amiloidozne okvare notranjih organov
ali kaheksije:
a) lažje stopnje 20 do 40%
b) srednje stopnje 50 do 70%
c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina

257. Somatske bolezni:
– avtoimuna obolenja (Imunopatije, Multipla
skleroza, Lupus eritematodes, Tireoideopatije,
Limfocitni tireoiditis, Mb. Basedow, Miastenia,
Nevrodermitis, Sklerodermia, Psoriaza,
Revmatoidni artritis, Mb. Bechterew, Mb. Behcet,
Chronova bolezen, Ulcerozni kolitis, Holangitis,
Kronični gastritis, Hašimoto bolezen, Mb.
Sjögren, Vaskulitis, Arteriitis temporalis, ipd.)
– infektivna stanja in infektivna obolenja
(Nevrosarkoidoza, Nevroborelioza, Meningitis,
Meningoencefalitis, Encefalitis raznih oblik,
Poliomielitis, Mononukleoza, Botulizem,
Toksoplazmoza, Listerioza, Hepatitis, malarija in
druge podobne tropske bolezni, AIDS)
– endokrine in metabolne bolezni (Tireoideopatije,
Diabetes insipidus, Mb. Addison, Myelosis
funicularis)
– maligni neoplastični procesi
– bolezni krvnih celic, kostnega mozga,
limfatičnega sistema in druge motnje
hemostaze:
a) v lažjih primerih 20 do 40
b) v srednje težkih primerih 50 do 70
c) v težjih primerih 80 do 100 II. skupine

XIV. poglavje – NEVROZE IN PSIHOZE

258. Klinično ugotovljene nevrotične motnje:
a) srednje stopnje 30 do 40%
b) težje stopnje (anksiozno
depresivne, fobično depresivne,
fiksirane konverzivne in druge
nevrotske motnje) 50 do 60%

259. Klinično ugotovljene psihoze in psihična stanja:
a-1) v blagi obliki (delazmožen) 20 do 40%
a-2) v težji obliki (delno delazmožen) 50 do 60%
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a-3) v najtežji obliki (v razviti fazi
bolezni) 70 do 90%
b) reaktivna psihična stanja (psihogena
psihoza, reaktivna depresija, reaktivno
konfuzno delirantna stanja, stanja
po poskusih samomora, psihična
neprilagodljivost) 60 do 80%

260. Druge klinično ugotovljene psihične motnje:
a) travmatske stresne motnje
(posttravmatski sindrom) 30 do 50%
b) odvisnost od psihoaktivnih substanc 20 do 40%

1146.

Na podlagi petindvajsete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in
drugega odstavka 99. člena zakon o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o preventivnih ukrepih za zagotavljanje neoporečnega

pregleda, zbiranja in prevoza uplenjene divjadi

1. člen

(pomen izrazov)

Izrazi v tem pravilniku pomenijo:
– divjad: divje živali, določene s predpisi o divjadi in

lovstvu, katerih meso je namenjeno za prehrano ljudi;
– velika divjad: parkljasta divjad in medved;
– mala divjad: divji zajci in pernata divjad;
– uplenjena divjad: divjad, odstreljena v lovišču;
– meso divjadi: meso divjadi, odstreljene v lovišču,

namenjeno za prehrano ljudi;
– zbiralnica: urejen zaprt prostor v lovišču ali v bližini

lovišča, kjer je mogoče ohladiti in higiensko skladiščiti uple-
njeno divjad;

– objekt za obdelavo uplenjene divjadi: registrirani ob-
jekt, ki izpolnjuje predpisane pogoje za skladiščenje, odira-
nje, razsek, pakiranje in zamrzovanje uplenjene divjadi.

2. člen

(postopek z uplenjeno divjadjo po odstrelu)

Takoj po odstrelu je treba uplenjeno divjad poiskati in
očistiti takole:

a) odstraniti vse notranje organe, in sicer:
– pri veliki divjadi je treba trebušno ter prsno votlino

izprazniti in notranjost dobro očistiti s papirnato brisačo; me-
denično kost presekati; prerezati vrat do prsnega koša in izvle-
či požiralnik ter sapnik; jelenjadi in divjim prašičem je treba v
poletnem času ob visokih temperaturah zarezati pazduhi;

– živalim moškega spola je treba odstraniti spolovila;
– pernati divjadi je treba odstraniti črevesje tako, da se

prereže in sprosti požiralnik ter odpre trebušna votlina;
b) ali pustiti notranje organe (pljuča, srce, jetra, ledvica

in vranico) v naravni zvezi s trupom, čreva pa odstraniti.
Uplenjene divjadi ni dovoljeno odirati v lovišču, prav

tako je ni dovoljeno razkosati na kraju odstrela.

3. člen

(označevanje uplenjene divjadi)

Takoj po odstrelu mora lovec na trup uplenjene divjadi
na zanesljiv način pritrditi etiketo tako, da ostane uplenjena
divjad označena do končne obdelave trupa (odiranje, raz-

sek). Če so notranji organi odstranjeni iz trupa, jih je treba
spraviti v ustrezno vrečko in označiti z odrezkom (talonom),
ki ima isto številko kot etiketa na trupu. Če so organi ostali v
naravni zvezi s trupom (2. člen točka b), označevanje orga-
nov ni potrebno.

Z etiketo je dovoljeno označiti samo en trup velike
divjadi oziroma več trupov male divjadi, če je bila divjad
uplenjena v istem lovišču. Malo divjad je treba označiti po
končanem lovu ločeno po vrstah.

4. člen

(označevanje uplenjene divjadi)

Veterinarski zavod Slovenije izda obrazce za označeva-
nje trupov uplenjene divjadi. Obrazci so kot priloga 1 sestav-
ni del tega pravilnika. Obrazce je treba natisniti in vezati v
bloke, tako da je vsaka stran sestavljena iz treh serijsko
oštevilčenih delov, ki jih je mogoče odtrgati. Posamezni deli
v bloku imajo naslednje namene:

– prvi del je namenjen evidenci pregledniku in lovski
organizaciji o uplenjeni divjadi in ostane v zvezku;

– drugi del – etiketa je napotnica preglednika za uple-
njeno divjad, ki ima na hrbtni strani prostor za pečat, s
katerim veterinar označi trup divjadi v koži po opravljenem
veterinarskosanitarnem pregledu;

– tretji del – talon je namenjen označevanju notranjih
organov uplenjene divjadi. Posamezni deli obrazca morajo
biti izdelani iz papirja, odpornega proti vlagi, oziroma zašči-
teni na tak način, da se pisava ne izbriše. Objekt za obdelavo
uplenjene divjadi ter pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s prodajo mesa divjadi na drobno, morajo etikete hraniti
najmanj 1 leto.

5. člen

(hlajenje in prevoz uplenjene divjadi)

Trupe velike divjadi je treba čimprej po odstrelu ohla-
diti na temperaturo do +7°C, male divjadi pa do +4°C. Če
zunanja temperatura ne omogoča, da bi dosegli dovolj hitro
navedeno temperaturo v globini mesa, je treba meso najpoz-
neje 12 ur po odstrelu spraviti v zbiralnico s hladilno napra-
vo (temperatura 0°C do +4°C). Kadar so zunanje temperatu-
re višje kot +15°C, je treba trupe uplenjene divjadi po
odstrelu brez odlašanja prepeljati v zbiralnico.

Trupe uplenjene divjadi, ki niso označeni v skladu s 3.
členom tega pravilnika, ni dovoljeno prevažati iz lovišča v
zbiralnico, temveč jih je treba neškodljivo odstraniti. Enako
je treba ravnati, če pripadajoči notranji organi niso skupaj s
trupom uplenjene divjadi in niso označeni kot je predpisano
v 3. členu tega pravilnika.

Iz zbiralnic je treba uplenjeno divjad najpozneje v 7
dneh od začetka skladiščenja odpeljati v objekt za obdelavo
uplenjene divjadi.

Prevoz uplenjene divjadi iz lovišča do zbiralnice in
prevoz za lastno domačo porabo lovca je dovoljen v oseb-
nem avtomobilu, sicer pa v vozilih, ki so posebej namenjena
za prevoz uplenjene divjadi.

V vozilu z zanesljivo toplotno izolacijo brez vgrajene
hladilne naprave je dovoljeno prevažati ohlajeno uplenjeno
divjad na krajših relacijah kadar prevoz ne traja več kot dve
uri. Če traja prevoz več kot dve uri, mora imeti vozilo vgraje-
no hladilno napravo, temperatura v vozilu ob nakladanju in
prevozu pa ne sme presegati +7°C.

Uplenjene divjadi v koži ni dovoljeno prevažati v istem
vozilu hkrati z drugimi živili.

Med ali pred prevažanjem ni dovoljeno zapirati uple-
njene divjadi za daljši čas v prtljažnike avtomobilov in s tem
onemogočiti zračenje in hlajenje. Uplenjeno divjad je treba
zaščititi pred snovmi, ki lahko povzročijo nenormalen vonj
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mesa, in pred zunanjimi vplivi (sonce, prah, blato), mrčesom
in drugimi živalmi (psi, mačke, glodalci, muhe).

6. člen

(delo preglednika uplenjene divjadi)

Osnovni pregled trupa uplenjene divjadi in organov v
lovišču ali v zbiralnici opravi pooblaščeni preglednik divja-
di. Če pri pregledu ne ugotovi nobenih sprememb na trupu in
organih uplenjene divjadi, izda napotnico iz 4. člena tega
pravilnika tako, da izpolni podatke na napotnici in se podpi-
še. Potem, ko preglednik konča pregled, se organi uplenjene
divjadi lahko odstranijo.

Z napotnico preglednik potrdi, da je bila žival uplenje-
na v lovišču, v katerem ni prepovedan promet zaradi ugoto-
vitve kužne bolezni oziroma da ni ugotovljen sum bolezni,
ter dovoli prevoz v zbiralnico ali objekt za obdelavo. Uple-
njene divjadi, ki ni označena s pravilno izpolnjeno in podpi-
sano napotnico pooblaščenega preglednika, ni dovoljeno pre-
važati iz zbiralnice v obrat za obdelavo uplenjene divjadi,
temveč je treba poskrbeti, da se taki trupi neškodljivo odstra-
nijo.

Čeprav ima divjad napotnico, se je ne sme dati v javno
potrošnjo, dokler ni opravljen veterinarskosanitarni pregled.

Če se divjad pred odstrelom obnaša nenormalno ali če
preglednik pri pregledu ugotovi morebitne patoanatomske
spremembe ali podvomi v higiensko ustreznost mesa divja-
di, mora sumljivi trup in notranje organe spraviti v ustrezno
vrečo, da se prepreči stik z higiensko ustreznimi trupi, ter o
tem obvestiti Veterinarski zavod Slovenije. Enako mora rav-
nati s trupi divjadi, ubite na drug način razen s strelom (npr.
povožene v prometu). Veterinarski zavod Slovenije mora
čimprej, najpozneje pa v 18 urah, opraviti veterinarskosani-
tarni pregled. Tak postopek je obvezen tudi za vso divjad, če
je bila na območju lovišča ali upravne enote ugotovljena
kužna bolezen, ki se lahko prenese z divjadjo.

7. člen

(naloge prevzemnika uplenjene divjadi v zbiralnici)

V zbiralnici sprejme uplenjeno divjad prevzemnik, ki
mora imeti izpit za preglednika.

V zbiralnico je dovoljeno sprejeti:
– trupe uplenjene divjadi v koži, brez notranjih orga-

nov, (če so bili organi že pregledani v lovišču), na katerih je
pritrjena pravilno izpolnjena napotnica s podpisom pooblaš-
čenega preglednika;

– trupe uplenjene divjadi s pripadajočimi organi, če so
v naravni zvezi s trupom ali ločeni in pravilno označeni z
etiketo iz 4. člena tega pravilnika.

Trupe uplenjene divjadi, ki niso pravilno označeni, in
tiste, pri katerih se s pregledom ugotovijo organoleptični
znaki kvarjenja, mora prevzemnik zadržati in ravnati z njimi
tako, kot je določeno v tretjem odstavku 6. člena tega pravil-
nika. Uplenjeno divjad iz druge alinee drugega odstavka
tega člena prevzemnik pregleda in zanjo izpolni ter podpiše
napotnico.

8. člen

(veterinarsko-sanitarni pregled)

Meso divjadi je dovoljeno oddati v promet za javno
potrošnjo šele po opravljenem veterinarsko-sanitarnem pre-
gledu.

Pred veterinarsko-sanitarnim pregledom uplenjene div-
jadi ni dovoljeno zmrzovati.

Veterinarsko-sanitarni pregled uplenjene divjadi za jav-
no potrošnjo opravi strokovni veterinarski delavec Veteri-
narskega zavoda Slovenije v objektu za obdelavo uplenjene
divjadi. Pregled divjadi v koži lahko opravi tudi v zbiralnici
divjadi.

Če prispe uplenjena divjad v zbiralnico ali objekt za
obdelavo uplenjene divjadi brez napotnice preglednika div-
jačine, veterinarsko-sanitarnega pregleda ni dovoljeno opra-
viti, uplenjeno divjad pa je treba kot higiensko neustrezno
neškodljivo odstraniti.

Če pristojni veterinar pregleda divjad v zbiralnici, mora
na hrbtni strani napotnice iz 4. člena tega pravilnika s predpi-
sanim pečatom označiti, da je bil opravljen veterinarsko-
sanitarni pregled. Po opravljenem pregledu v objektu za
obdelavo divjadi se meso označi s predpisanim žigom.

9. člen

(postopek s trofejami tujih lovcev)

Iznos trofeje (cel trup ali samo del trupa uplenjene
divjadi), ki jo tuji lovec želi odpeljati s seboj za svojo lastno
porabo, se ne šteje za izvoz. Trupov take uplenjene divjadi ni
treba predhodno prepeljati v izvozni objekt. Če želi tuji
lovec uplenjeno žival odreti ali kako drugače razrezati, mu jo
lahko lovci po opravljenem veterinarskosanitarnem pregledu
oderejo v zbiralnici, ki ima za tako delo pogoje iz 10. člena
tega pravilnika.

Meso divjih prašičev, medvedov, jazbecev ali drugih
vrst mesojede divjadi je treba veterinarskosanitarno pregle-
dati na ličinke Trihinele spiralis, ne glede na to, ali je meso
namenjeno za hrano ljudi ali za krmljenje živali.

Pooblaščeni delavec Veterinarskega zavoda Slovenije
izda tujemu lovcu potrdilo o zdravstvenem stanju pošiljke, s
katerim potrdi, da je bila divjad uplenjena v lovišču, ki ni
okuženo, in da je bil opravljen veterinarskosanitarni pregled.
Na uplenjeno divjad mora pred odpremo v tujino strokovni
delavec Veterinarskega zavoda Slovenije pritrditi zalivko
(plombo) in njeno serijsko številko. Številka zalivke mora
biti navedena na potrdilu o zdravstvenem stanju pošiljke.

10. člen

(minimalni higiensko-tehnični pogoji za zbiralnico
uplenjene divjadi)

Zbiralnice morajo biti locirane tako, da je do njih mo-
žen dostop tudi pozimi. Okolica zbiralnice mora biti tlakova-
na, asfaltirana ali drugače utrjena, da se preprečuje dviganje
prahu ali raznašanje blata.

V zbiralnici ali v njeni neposredni bližini mora biti
tekoča pitna voda za vzdrževanje osebne higiene in higiene
prostorov. Odplake morajo biti speljane v kanalizacijo ali
greznico.

Stene in tla morajo biti iz materiala, ki se lahko čisti.
Prostor mora biti zavarovan pred insekti in glodalci. V hla-
dilniku ali hladilnici morajo biti kavlji za obešanje uplenjene
divjadi. Če se v zbiralnici opravlja veterinarskosanitarni pre-
gled mora biti na mestu pregleda osvetlitev intenzivnosti
najmanj 550 luxov.

V zbiralnici je dovoljeno odirati uplenjeno divjad za
lastno domačo porabo lovcev ali za tuje goste – lovce.

Zbiralnica, v kateri se to delo opravlja, mora imeti v ta
namen poseben prostor, da se prepreči stik odrtih trupov in
trupov v koži. Navedeni prostor je lahko od ostalega dela
ločen s predelno steno, opremljen pa mora biti z ustreznimi
obešali za odiranje v visečem položaju.

11. člen

(nadzor nad delom preglednikov in kontrola zbiralnic)

Veterinarski zavod Slovenije mora redno kontrolirati
delo pooblaščenih preglednikov divjadi in najmanj štirikrat
letno pregledati higieno obdelave divjadi, označevanje uple-
njene divjadi in ugotoviti higienske ter tehnične pogoje zbi-
ralnic. Pregledi se opravijo v začetku maja pred lovno sezo-
no, avgusta, oktobra in enkrat izven lovne sezone.
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Pregledi iz prvega odstavka tega člena so sestavni del
obveznih veterinarskosanitarnih pregledov surovin in živil
živalskega izvora, za katere se plača predpisana pristojbina.

Veterinarski zavod Slovenije izda in odvzame pregled-
niku divjadi pooblastilo, vodi evidenco pooblaščenih pre-
glednikov in evidenco zbiralnic uplenjene divjadi.

12. člen

(predpis, ki preneha veljati)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati na-
vodilo o preventivnih ukrepih za zagotavljanje neoporečne-
ga pregleda, transporta in zbiranja divjačine (Uradni list
SRS, št. 27/87).

13. člen

(veljavnost pravilnika)

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

Št. 323-28/96
Ljubljana, dne 1. aprila 1996.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1

OBRAZEC ZA OZNAČEVANJE UPLENJENE DIVJADI

I (prvi del obrazca) serijska številka:......................

EVIDENCA LOVSKE DRUŽINE

LD: ..........................................................................................................................................................................................................................

Vrsta in število uplenjene divjadi ..............................................................................................................................................................................

Uplenitelj .................................................................................................................................................................................................................

Datum odstrela .........................................................................................................................................................................................................

Lovišče ....................................................................................................................................................................................................................

Namen uporabe mesa divjadi.....................................................................................................................................................................................

II (drugi del obrazca)

VETERINARSKI ZAVOD SLOVENIJE serijska številka:......................
Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana

N A P O T N I C A  Z A  U P L E N J E N O  D I V J A D

Vrsta in število uplenjene divjadi: ............................................................................................................ kg ........................ uplenjena / povožena

dne ........................................... ob ...................................... uri.

v lovišču ................................................................................................ Lovska družina .............................................................................................

Uplenitelj .....................................................................................................................................................................................................................

S to napotnico je dovoljeno prepeljati uplenjeno divjad v zbiralnico / objekt za obdelavo:

....................................................................................................................................................................................................................................

Druge ugotovitve preglednika: ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

V................................................ dne ........................................

MP ..........................................................
(Podpis pooblaščenega preglednika)

OPOMBA: S TO NAPOTNICO NI DOVOLJENO ODDATI UPLENJENE DIVJADI V PROMET ZA JAVNO POTROŠNJO!
PROMET JE DOVOLJEN ŠELE PO OPRAVLJENEM VETERINARSKEM PREGLEDU.

Hrbtna stran napotnice (II. del obrazca)

Veterinarskosanitarno pregledano

Pečat:

Opomba: to etiketo je treba hraniti najmanj 1 leto!

III. (tretji del obrazca) serijska številka:......................

Talon za označevanje organov uplenjene divjadi
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1147.

Na podlagi tretje alinee 116. člena zakona o veterinars-
tvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) ter drugega odstavka
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravstvo

P R A V I L N I K
o zdravstveni ustreznosti krme

1. člen

Krmne mešanice, posamična krmila, premiksi in dodat-
ki h krmi (v nadaljnem besedilu: krma) morajo glede zdravs-
tvene ustreznosti izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta pravil-
nik, in ne smejo ogroziti zdravja živali ali kot rezidui v
živilih živalskega porekla zdravja ljudi.

2. člen

Krma sme v promet, če količina ostankov pesticidov in
njihovih metabolitov, ki jih vsebuje, ne presega količine,
določene v tabeli I – “Dovoljene količine pesticidov in nji-
hovih metabolitov v krmi”, ki je kot priloga 1 sestavni del
tega pravilnika.

3. člen

Krma sme v promet, če količina anorganskih snovi, ki
jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli II – “Do-
voljene količine anorganskih snovi v krmi”, ki je kot priloga
2 sestavni del tega pravilnika.

4. člen

Krma sme v promet, če količina vitaminov, ki jih vse-
buje, ne presega količine, določene v tabeli III – “Dovoljene
količine vitaminov v krmi”, ki je kot priloga 3 sestavni del
tega pravilnika.

5. člen

V krmi je dovoljeno uporabljati zdravilne dodatke na-
vedene v 6. in 7. členu tega pravilnika ter druge zdravilne
dodatke in snovi, ki se jim pripisuje zdravilne učinke, če se
dodajajo skladno z dovoljenjem za promet z zdravili, ki jih
odobri ustrezen organ za veterinarstvo ali na podlagi pisnega
naloga (recepta) veterinarja za tiste živali, ki so pod njego-
vim nadzorom.

Medicinirana krma mora biti ustrezno deklarirana glede
vsebnosti, vrste in kategorije živali, za katere se uporablja ter
trajanja dajanja in karence.

6. člen

Krma sme v promet, če količina dodanih pospeševalcev
rasti, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli IV
– “Dovoljene količine dodanih pospeševalcev rasti glede na
vrsto in kategorijo živali”, ki je kot priloga 4 sestavni del
tega pravilnika.

7. člen

Krma sme v promet, če količina dodanih kokcidiostati-
kov, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli V
– “Dovoljene količine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih
dodatkov glede na vrsto in kategorijo živali”, ki je kot prilo-
ga 5 sestavni del tega pravilnika.

8. člen

Veterinarski strokovni delavec mora takoj po uporabi
krme, ki vsebuje zdravila v preventivne ali terepevtske na-

mene oziroma takoj, ko je predpisal uporabo take krmne
mešanice, odrediti potrebne ukrepe za varstvo zdravja ljudi
pred rezidui zdravil v živilih.

Veterinarski strokovni delavec mora s strokovnim na-
vodilom odrediti imetniku živali ukrep prepovedi rednega
zakola živali, oziroma prepovedati promet zdravstveno neu-
streznih živil, in sicer za čas, ki ga je z navodilom za uporabo
zdravila določil proizvajalec zdravila oziroma krme.

Za redni zakol živali se šteje zakol živali, ki niso v
karenci in imajo veljavno zdravstveno spričevalo.

9. člen

Krma sme v promet, če število saprofitskih in patoge-
nih mikroorganizmov, toksinov in mikotoksinov, ki jih vse-
buje, ne presega števila in vsebnosti, določenih v tabeli VI –
“Dovoljeno število saprofitskih in patogenih mikroorganiz-
mov ter vsebnost toksinov in mikotoksinov v krmi”, ki je kot
priloga 6 sestavni del tega pravilnika.

10. člen

Krma sme v promet, če ne presega dovoljenih mej
aktivnosti biološko pomembnih radionuklidov, določenih
v tabeli VII – “Meje dovoljenega vnosa aktivnosti radionu-
klidov v krmi”, ki je kot priloga 7 sestavni del tega pravil-
nika.

11. člen

Krma sme v promet, če količina naravnih škodljivih
snovi, semen strupenih rastlin ali parazitskih plesni, ki jih
vsebuje, ne presega števila, določenega v tabeli VIII – “Do-
voljene količine naravnih škodljivih snovi, semen strupenih
rastlin in parazitskih plesni v krmi”, ki je kot priloga 8
sestavni del tega pravilnika.

12. člen

Krma ne sme imeti spremenjenih organoleptičnih last-
nosti po videzu, barvi, vonju in okusu.

Dovoljene vrednosti kazalcev kemičnega kvarjenja so
določene v tabeli IX – “Dovoljene vrednosti kazalcev kvar-
jenja krme”, ki je kot priloga 9 sestavni del tega pravilnika.

13. člen

Krma ni zdravstveno ustrezna in ne sme biti v prometu,
kadar:

– vsebuje patogene mikroorganizme;
– vsebuje dodane hormone, sedative, tireostatike in

bronhodilatatorje ;
– vsebuje več snovi ali mikroorganizmov, kot je do-

pustno po tem pravilniku;
– so njene organoleptične lastnosti zaradi kemičnih,

mikrobioloških ali drugih procesov tako spremenjene, da ni
več uporabna za krmljenje živali.

14. člen

Krma, ki vsebuje več škodljivih snovi in sestavin kot je
to dopustno po tem pravilniku, se sme uporabiti, če se ji
dodajo druge sestavine ali se ustrezno obdela tako, da vseb-
nost škodljivih snovi ne presega več dopustnih vrednosti po
tem pravilniku.

Določba prejšnjega odstavka ne velja, če gre za snovi iz
2. člena in 2. alinee 13. člena tega pravilnika.

15. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha upo-
rabljati pravilnik o največjih količinah škodljivih snovi in
sestavin v krmi (Uradni list SFRJ, št. 2/90) in pravilnik o
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pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet in uporabljati
za krmljenje živali, krmila in surovine za izdelavo krmnih
mešanic za krmljenje živali, ki vsebujejo radioaktivne snovi
nad določenimi mejami aktivnosti (Uradni list SFRJ, št.
6/88).

16. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-18/96
Ljubljana, dne 5. marca 1996.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

Soglašam
Minister za zdravstvo
dr. Božidar Voljč l. r.

PRILOGA 1
Tabela I
Dovoljene količine pesticidov in njihovih metabolitov v krmi:

Vrsta pesticida Krma mg/kg

Aldrin in Dieldrin Živalske in druge maščobe 0,2
(preračunano kot skupni dieldrin) Druga krmila in krmne mešanice 0,01
DDT in derivati Živalske in druge maščobe 0,5
(preračunano kot skupni DDT) Druga krmila in krmne mešanice 0,05
Endosulfan Seme oljaric in njihovi produkti 0,5

Koruzno zrnje in njegovi produkti 0,2
Popolne krmne mešanice za ribe 0,005
Ostala krma 0,1

Endrin in derivati Živalske in druge maščobe 0,05
(preračunano kot endrin) Druga krmila in krmne mešanice 0,01
Heptaklor in Heptaklorepoksid Živalske in druge maščobe 0,2
(preračunano kot heptaklor) Druga krmila in krmne mešanice 0,01
Heksaklorbenzen (HCB) Živalske in druge maščobe 0,2

Druga krmila in krmne mešanice 0,01
Heksaklorcikloheksan (HCH) Živalske in druge maščobe 0,2
alfa izomera Druga krmila in krmne mešanice 0,02
Heksaklorcikloheksan (HCH) Živalske in druge maščobe 0,1
beta izomera Krmne mešanice za krave molznice 0,005

Druga krmila in krmne mešanice 0,01
Heksaklorcikloheksan (HCH) Živalske in druge maščobe 2,0
gama izomera (Lindan) Druga krmila in krmne mešanice 0,2
Klordan Maščobe 0,05

Druga krmila in krmne mešanice 0,02
Toksafen Krmila in krmne mešanice 0,1

PRILOGA 2

Tabela II
Dovoljene količine anorganskih snovi v krmi:

Vrsta snovi Krma mg/kg

Arzen Ribja moka in proizvodi 10
iz drugih morskih živali
Fosfatna krmila 20
Lucernina in travna moka 4
ter pesni rezanci
Popolne krmne mešanice za ribe 4
Druga krmila in druge popolne 2
krmne mešanice
Dopolnilne krmne mešanice 4
Mineralne mešanice 12

Kadmij Krmila rastlinskega porekla 1,0
Krmila živalskega porekla 2,0
Fosfatna krmila 10,0
Popolne krmne mešanice za 1,0
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Vrsta snovi Krma mg/kg

odrasla goveda, ovce in koze
Popolne krmne mešanice za
druge živali 0,5
Mineralne mešanice 5,0

Fluor Fosfatna krmila 2000
Krmila živalskega porekla 500
Ostala krmila 150
Popolne krmne mešanice za 30
goveda, ovce in koze v laktaciji
Druge popolne krmne mešanice za 50
goveda, ovce in koze
Popolne krmne mešanice za prašiče 100
Popolne krmne mešanice za piščance 250
Popolne krmne mešanice za 350
drugo perutnino
Ostale popolne krmne mešanice 150
Mineralne mešanice za goveda, 2000
ovce in koze
Druge dopolnilne krmne mešanice 125*

Svinec Lucernina in travna moka 40
Fosfati 30
Krmni kvas 5
Ostala krmila 10
Popolne krmne mešanice 5
Dopolnilne krmne mešanice 10
Mineralne mešanice 30

Živo srebro Ribja moka in proizvodi 0,5
iz drugih morskih živali
Ostala krmila 0,1
Hrana za pse in mačke 0,4
Popolne krmne mešanice 0,1
Dopolnilne krmne mešanice 0,2

* Vsebnost fluora za vsak % fosforja

Nitriti Ribja moka 60
(izraženo kot natrijev nitrit)

Popolne krmne mešanice 15
Baker Mlečni nadomestek za teleta 30

Druge krmne mešanice za teleta 50
Krmne mešanice za ovce 15
Krmne mešanice za prašiče 175
do 16 tednov
Krmne mešanice za prašiče 100
od 17. tedna do 6 mesecev
Krmne mešanice za prašiče 35
od 6. meseca do klanja
Krmne mešanice za plemenske prašiče 35
Krmne mešanice za druge vrste 35
domačih živali

Cink Popolne krmne mešanice 250 (skupno)
Jod Popolne krmne mešanice za konje 4 (skupno)

Popolne krmne mešanice za
druge vrste domačih živali 40 (skupno)

Kobalt Popolne krmne mešanice 10 (skupno)
Mangan Popolne krmne mešanice 250 (skupno)
Molibden Popolne krmne mešanice 2,5 (skupno)
Selen Popolne krmne mešanice 0,5 (skupno)
Železo Popolne krmne mešanice 1250 (skupno)

Največja dovoljena količina kalcija v popolnih krmnih mešanicah za kokoši nesnice znaša 4,5%, za piščance 2,0%, za mlade prašiče
1,5% in za druge kategorije prašičev 1,0%.

Največja dovoljena količina natrijevega klorida v popolnih krmnih mešanicah za piščance je 0,75%, za nesnice 1,0%, za prašiče pa 2,0%.
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PRILOGA 3

Tabela III
Dovoljene količine vitaminov v krmi:

Vrsta Kategorija živali Popolne krmne Druge

vitamina mešanice ali sušina določbe

dnevnega obroka

(IE/kg)

A pitovna teleta 25.000 Samo v mlečnem
nadomestku

drugi pitanci 13.500

D2 ali D3 prašiči 2.000
Istočasna uporaba pujski 10.000 Samo v mlečnem

nadomestku
vitamina D2 in D3 goveda in ovce 4.000
ni dovoljena teleta in jagenjčki 10.000 Samo v mlečnem

nadomestku
konji 4.000
druge vrste živali, razen 2.000
perutnine in rib

D3 pitovni piščanci in 5.000
pitovni purani
ostala perutnina 3.000
ribe 3.000

PRILOGA 4

Tabela IV
Dovoljene količine dodanih pospeševalcev rasti glede na vrsto in kategorijo živali:

Antibiotiki Vrsta ali Največja Količina v mg/kg Druge

kategorija starost krmne mešanice določbe

živali najmanjša največja

1 2 3 4 5 6

Avilamicin pujski 4 mesece 20 40 –
prašiči 6 mesecev 10 20 –
pitovni piščanci – 2,5 10 –

Avoparcin pitovni piščanci – 7,5 15 –
pitovni purani 16 tednov 10 20 –
pujski 4 mesece 10 40 –
prašiči 6 mesecev 5 20 –
jagnjeta 16 tednov 10 20 –
z razvitimi predželodci,
z izjemo pašnih živali
teleta 6 mesecev 15 40 –
pitovna goveda – 15 30 Količina v dnevnem

obroku ne sme presegativ
103 mg/100 kg telesne
mase in 4,3 mg za vsakih
nadaljnih10 kg telesne
mase

krave molznice – 4 10 Količina v dnevnem
obroku ne sme presegati
100 mg in ne sme biti
manjša kot 50 mg

Cink bacitracin kokoši nesnice – 15 100 –
purani 4 tedne 5 50 –

26 tednov 5 20 –
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Antibiotiki Vrsta ali Največja Količina v mg/kg Druge

kategorija starost krmne mešanice določbe

živali najmanjša največja

1 2 3 4 5 6

ostala perutnina, 4 tedne 5 50 –
razen rac, gosi 16 tednov 5 20 –
in golobov
teleta, jagnjeta, 16 tednov 5 50 –
kozlički 6 mesecev 5 20 –

6 mesecev 5 80 Samo v mlečnem
nadomestku

pujski 4 mesece 5 50 –
3 mesece 5 80 Samo v mlečnem

nadomestku
prašiči 6 mesecev 5 50 –
pitovni prašiči 5 50
kožuharji, – 5 20 –
razen kuncev

Flavofosfolipol kokoši nesnice – 2 5 –
purani 26 tednov 1 20 –
ostala perutnina, 16 tednov 1 20 –
razen rac, gosi
in golobov
pujski 3 mesece 10 25 Samo v mlečnem

nadomestku
prašiči 6 mesecev 1 20 –
kožuharji, – 2 4 –
razen kuncev
teleta 6 mesecev 6 16 –

6 mesecev 8 16 Samo v mlečnem
nadomestku

pitovna goveda – 2 10 Količina v dnevnem
obroku ne sme presegati
40 mg/100 kg telesne
mase in 1,5 mg za vsakih
nadaljnih 10 kg telesne
mase

kunci – 2 4 –
Monensin natrij pitovna goveda – 10 40 Količina v dnevnem

obroku ne sme presegati
140 mg/100 kg telesne
mase in 6 mg za vsakih
nadaljnih 10 kg
telesne mase. V navodilih
je treba označiti: **

Salinomicin natrij pujski 4 mesece 30 60 V navodilih je treba
označiti: **

prašiči 6 mesecev 15 30
Spiramicin purani 26 tednov 5 20 –

ostala perutnina, 16 tednov 5 20 –
razen rac, gosi,
kokoši nesnic in golobov
teleta, jagnjeta, 16 tednov 5 50 –
kozlički 6 mesecev 5 20 –

6 mesecev 5 80 Samo v mlečnem
nadomestku

pujski 4 mesece 5 50 –
3 mesece 5 80 Samo v mlečnem

nadomestku
prašiči 6 mesecev 5 20 –
kožuharji, – 5 20 –
razen kuncev

Tilosin fosfat pujski 4 mesece 10 40 –
prašiči 6 mesecev 5 20 –

** Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil
(Tiamulin) je lahko kontraindicirana.
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Antibiotiki Vrsta ali Največja Količina v mg/kg Druge

kategorija starost krmne mešanice določbe

živali najmanjša največja

1 2 3 4 5 6

Virginiamicin purani 26 tednov 5 20 –
ostala perutnina, 16 tednov 5 20 –
razen rac, gosi,
kokoši nesnic in golobov
pujski 4 mesece 5 50 –
prašiči 6 mesecev 5 20 –
plemenske svinje – 20 40 –
teleta 16 tednov 5 50 –

6 mesecev 5 20 –
6 mesecev 5 80 Samo v mlečnem

nadomestku
kokoši nesnice – 20 20 –
pitovna goveda – 15 40 Količina v dnevnem

obroku ne sme presegati
140 mg /100 kg telesne
mase in 6 mg za vsakih
nadaljnih 10 kg telesne
mase

V krmnih mešanicah se sme uporabiti le eden izmed antibiotikov.

Karbadoks pujski 4 mesece 20 50 Uporaba ni dovoljena
najmanj 4 tedne pred
klanjem. Največja
dovoljena količina
prahu pri ravnanju s to
snovjo določena po
metodi Stauber Heubach
znaša 0,1 µg karbadoksa*
Opozorilo na etiketi:
Preprečiti dotik in
vdihavanje pri ravnanju s
snovjo.

Olakvindoks pujski 4 mesece 15 50
pujski 4 mesece 50 100 Samo v mlečnem

nadomestku. Uporaba ni
dovoljena najmanj 4
tedne pred klanjem.
Največja dovoljena
količina prahu pri
ravnanju s to snovjo
določena po metodi
Stauber Heubach znaša
0,1 µg olakvindoksa*
Opozorilo na etiketi:
Preprečiti dotik in
vdihavanje pri ravnanju s
to snovjo.

* Frezenius Z.: Anal. Chem. (1984) 318, 522 524.

PRILOGA 5

Tabela V
Dovoljene količine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih dodatkov glede na vrsto in kategorijo živali:

Kokcidiostatiki Vrsta ali Največja Količina v mg/kg Druge
in drugi zdravilni kategorija starost krmne mešanice določbe

dodatki živali najmanjša največja

Amprol perutnina – 62,5 125 Uporaba ni dovoljena
po začetku nesnosti in
najmanj 3 dni pred
klanjem

Amprol/etopabat piščanci, purani – 66,5 133 Uporaba ni dovoljena po
25 delov amprola in pegatke začetku nesnosti in
in 1,6 delov etopabata najmanj 3 dni pred

klanjem
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Kokcidiostatiki Vrsta ali Največja Količina v mg/kg Druge

in drugi zdravilni kategorija starost krmne mešanice določbe

dodatki živali najmanjša največja

Arprinocid pitovni piščanci – 60 60 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem

piščanci plemenski 16 tednov 60 60 –
naraščaj

Dekokvinat pitovni piščanci – 20 40 Uporaba ni dovoljena
najmanj 3 dni pred
klanjem

Diklazuril pitovni piščanci – 1 1 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem

Dimetridazol purani – 100 200 Uporaba ni dovoljena po
pegatke – 125 150 začetku nesnosti in

najmanj 6 dni pred
klanjem

Dinitolmid (DOT) perutnina – 62,5 125 Uporaba ni dovoljena po
začetku nesnosti in
najmanj 3 dni pred
klanjem

Halofuginon pitovni piščanci – 2 3 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem

pitovni purani 12 tednov 2 3 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem

piščanci plemenski 16 tednov 3 3 –
naraščaj

Ipronidazol purani – 50 85 Uporaba ni dovoljena po
začetku nesnosti in
najmanj 6 dni pred
klanjem

Lasalocid natrij pitovni piščanci – 75 125 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem

piščanci plemenski 16 tednov 75 120 –
naraščaj
pitovni purani 12 tednov 90 125 Uporaba ni dovoljena

najmanj 5 dni pred
klanjem. V navodilih je
treba označiti: **

Maduramicin pitovni piščanci – 5 5 Uporaba ni dovoljena
amonij najmanj 7 dni pred

klanjem. V navodilih je
treba označiti: **

Metiklorpindol pitovni piščanci – 125 125 Uporaba ni dovoljena po
in pegatke začetku nesnosti in

najmanj 5 dni pred
klanjem

kunci – 125 200 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem

Metiklorpindol/ pitovni piščanci – 110 110 Uporaba ni dovoljena
metilbenzokvat najmanj 5 dni pred

klanjem
(mešanica 100 delov
metiklorpindola
in 8,35 delov piščanci plemenski 16 tednov 110 110 –
metilbenzokvata) naraščaj

pitovni purani 12 tednov 110 110 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem

** Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil
(Tiamulin) je lahko kontraindicirana.
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Kokcidiostatiki Vrsta ali Največja Količina v mg/kg Druge

in drugi zdravilni kategorija starost krmne mešanice določbe

dodatki živali najmanjša največja

Monensin natrij pitovni piščanci – 100 125 Uporaba ni dovoljena
najmanj 3 dni pred
klanjem V navodilih je
treba označiti: **

piščanci plemenski 16 tednov 100 120 V navodilih je treba
naraščaj značiti: **
purani 16 tednov 90 100 Uporaba ni dovoljena

najmanj 3 dni pred
klanjem. V navodilih je
treba označiti: **

Narasin pitovni piščanci – 60 70 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem. V navodilih je
treba označiti: **

Narasin/nikarbazin pitovni piščanci – 80 100 Uporaba ni dovoljena
(mešanica z enega najmanj 7 dni
dela narasina in enega pred klanjem. V navodilih
dela nikarbazina) je treba označiti: **
Nicarbazin pitovni piščanci 4 tedne 100 125 Uporaba ni dovoljena

najmanj 9 dni pred
klanjem

Nifursol purani – 50 75 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem. Največja
dovoljena količina prahu
določena po metodi
Stauber Heubach znaša
0,1 µg nifursola.*

Robenidin pitovni piščanci – 30 36 Uporaba ni dovoljena
in pitovni purani najmanj

5 dni pred klanjem
pitovni kunci – 50 66 Uporaba ni dovoljena

najmanj 5 dni pred
klanjem

Ronidazol purani – 60 90 Uporaba ni dovoljena po
začetku nesnosti in
najmanj 6 dni pred
klanjem

* Frezenius Z.: Anal. Chem. (1984) 318, 522 524.
** Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil
(Tiamulin) je lahko kontraindicirana.

Salinomicin natrij piščanci v pitanju – 50 70 Uporaba ni dovoljena
najmanj 5 dni pred
klanjem. V navodilih je
treba označiti: **

** Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil
(Tiamulin) je lahko kontraindicirana.
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PRILOGA 6

Tabela VI
Dovoljeno število saprofitskih in patogenih mikroorganizmov ter vsebnost toksinov in mikotoksinov v krmi:

Krma Skupno število mezofilnih bakterij Skupno število plesni Kvasovke

v milj./g v tisoč/g

Krmila živalskega izvora 2 10 50
Oljne tropine 5 50 50
Žita in njihovi proizvodi 10 100 50
Krmne mešanice za mlade živali – moka 5 50 50
Krmne mešanice za odrasle živali – moka 5 100 50
Peletirane krmne mešanice 2 20 5

Vrsta mikroorganizma Krma Število

Salmonele Krmila in krmne mešanice 0 v 25 g
ter hrana za mesojede

Druge enterobakteriaceae Krmila animalnega vira 300 v 1 g
in hrana za mesojede v
pločevinkah

Sulfitreducirajoči klostridiji Krmila animalnega vira neposredno 0 v 1 g
po toplotni obdelavi
in hrana za mesojede
v pločevinkah
Druga krma 100 v 1 g

Aflatoksini Arašidi, kopra, palmova zrna, 0,02
bombažno seme, koruza in
proizvodi njihove predelave
Druga krmila 0,05
Popolne in dopolnilne
krmne mešanice za 0,05
goveda, ovce in koze
(razen molznic, telet, jagnjet
in kozličkov)
Popolne krmne mešanice za 0,02
prašiče in perutnino
(razen pujskov in piščance)
Dopolnilne krmne mešanice za 0,03
prašiče in perutnino
(razen za mlade živali)
Dopolnilne krmne mešanice 0,005
za krave, ovce in koze v laktaciji
Ostale popolne in dopolnilne 0,01
krmne mešanice

Zearalenon in njegovi derivati Krmne mešanice za prašiče 1,0
Ohratoksin A Krmne mešanice za prašiče 0,2

Krmne mešanice za perutnino 1,0
Toksin T 2, Diacetoksiscirpenol Krmne mešanice za prašiče 1,0
in njuni metaboliti in perutnino
Deoksinivalenol Popolne krmne mešanice za prašiče 0,4
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PRILOGA 7

Tabela VII
Meje dovoljenega vnosa aktivnosti radionuklidov v krmi:

Voluminozna krmila

(Bq/dan)

Kategorije živali A137Cs A90Sr

Molzne krave 21.000 5.250
Mlada pitovna goveda 6.800 1.700
Ovce 6.000 1.500
Pitovna jagnjeta 6.000 1.500
Pitovne enoletne ovce 6.000 1.500

Krmne mešanice

(Bq/dan)

Kategorije živali A137Cs A90Sr

Molzne krave 340 85
Mlada pitovna goveda 138 35
Ovce 240 60
Pitovna jagnjeta 3.000 750
Pitovne enoletne ovce 1.200 300
Plemenski prašiči 2.100 525
Pitovni prašiči do 60 kg telesne mase 2.730 682
Pitovni prašiči nad 60 kg telesne mase 1.500 375
Kokoši nesnice 6.000 1.500
Pitovni piščanci do 30 dni 12.000 3.000
Pitovni piščanci nad 30 dni 10.000 2.500

PRILOGA 8

Tabela VIII
Dovoljene količine naravnih škodljivih snovi, semen strupenih rastlin in parazitskih plesni v krmi:

Vrsta snovi Krma mg/kg

Cianovodikova kislina Lanene pogače in tropine 350
Laneno seme 250
Tapioka 100
Druga krmila 50
Popolne krmne mešanice za 10
piščance
Ostale popolne krmne mešanice 50

Prosti gosipol Bombažne pogače in tropine 1200
Druga krmila 20
Popolne krmne mešanice za 500
goveda, ovce in koze
Popolne krmne mešanice za 100
perutnino (razen nesnic)
Popolne krmne mešanice za 60
kunce in prašiče (razen prašičkov)
Druge popolne krmne mešanice 20

Teobromin Popolne krmne mešanice za 700
odrasla goveda
Druge popolne krmne mešanice 300

Viniltiooksazolidon Popolne krmne mešanice za 500
kokoši nesnice
Druge popolne krmne mešanice 1000
za perutnino
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Vrsta snovi Krma mg/kg

Hlapna gorčična olja Ogrščične pogače in tropine 4000
(izraženo kot alib izotiocianat)

Druga krmila 100
Popolne krmne mešanice za 1000
goveda, ovce in koze
(razen telet, jagnjet in kozličkov)
Popolne krmne mešanice za prašiče 500
(razen za pujske ) in perutnino
Druge popolne krmne mešanice 150

Vrsta strupene rastline Krma mg/kg

Kloščevec Vsa krma 10 (določeno na osnovi luščin)
(Ricinus communis L.)
Krotolaria spp. Nezmleta krmila 100
(Crotolaria L.)
Semena in plodovi rastlin, ki vsebujejo Vsa krma 3000
alkaloide, glukozide in druge
toksične snovi – posamezno ali skupno
Omotna ljulka 1000
(Lolium temulentum L.)
Njivna ljulka 1000
(Lolium remotum Schrank)
Navadni kristavec 1000
(Datura stramonium L.)

Vrsta snovi Krma mg/kg

Rženi rožiček Žita in žitne mešanice 1000
(Claviceps purpurea)

PRILOGA 9

Tabela IX
Dovoljene vrednosti kazalcev kvarjenja krme:

Kazalci Krma Vrednost

Kislinska stopnja Rastlinska olja in maščobe 50
Živalske maščobe 50
Maščobe v krmilih in 50
krmnih mešanicah

Največja dovoljena količina amoniaka v beljakovinskih koncentratih je 2500 mg/kg.
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1148.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 34. člena zakona o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86), izdaja
minister za zdravstvo

S E Z N A M
gotovih zdravil, za katera je bilo od 30. 9. 1995 do 18. 1. 1996 dano dovoljenje, da smejo v promet

Od 30. 9. 1995 do 18. 1. 1996 je dano dovoljenje za promet naslednjih gotovih zdravil.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1646 Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1647Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1648 Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1649Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1650 Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1651Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1652 Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1653Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1654 Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1655Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1656 Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1657Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1658 Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1659Št. 20 – 12. IV. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1660 Št. 20 – 12. IV. 1996

OBČINE

Št. 512-18/95
Ljubljana, dne 13. februarja 1996.

Minister
za zdravstvo

dr. Božidar Voljč l. r.

ČRNOMELJ

1149.

Na podlagi 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list
RS, št. 18/91) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj
na seji dne 27. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Črnomelj

1. člen

S tem odlokom se določa višina in razporejanje krajev-
ne turistične takse (v nadaljevanju: krajevna taksa) v Občini
Črnomelj, način poročanja o zbrani krajevni taksi in dodat-
nega nadzora nad odvajanjem takse.

2. člen

Višina krajevne takse je določena na osnovi potreb
turističnega razvoja v Občini Črnomelj.

3. člen

Krajevna taksa se določa v točkah, in sicer za območje
ob reki Kolpi (v 3 km obmejnem pasu) je višina krajevne
takse v poletni sezoni (v času od 15. 6. do 15. 9.) 11 točk.
Izven poletne sezone je za območje ob reki Kolpi in za ostala
območja v Občini Črnomelj, ne glede na čas sezone, višina
krajevne takse 8 točk.

4. člen

Višina krajevne takse oziroma turistične takse se izra-
čuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo
točke.

Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o turistični
taksi, Vlada Republike Slovenije.

5. člen

Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na preno-
čevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe) v
nastavitvenem objektu (tudi kamp, ki je registriran oziroma
proglašen za sprejemanje gostov), so dolžne poleg evidence
predvidene v drugem odstavku 9. člena zakona o turistični
taksi in rednega odvajanja denarja predložiti tudi mesečno
poročilo o plačani turistični taksi občinski upravi Občine



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1661Št. 20 – 12. IV. 1996

Črnomelj, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec, na
obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
fizične in pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število
prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale
olajšave ali oprostitve, znesek plačane krajevne takse ter
obdobje, na katero se poročilo nanaša.

Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati
vsak mesec, tudi v primeru, da niso imele gostov na prenoče-
vanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni
bilo na prenočevanju. Izjema so pravne in fizične osebe, ki
nudijo možnosti prenočevanja v kampu, katere so dolžne
oddajati mesečna poročila le v poletni turistični sezoni.

6. člen

Poleg organov, ki so za nadzor določeni v 11. členu
zakona o turistični taksi, opravlja nadzor tudi fizična ali
pravna oseba, ki jo pooblasti Občina Črnomelj. Ta nadzira
verodostojnost podatkov na oddanem poročilu s podatki iz
knjige domačih in tujih gostov.

Pravne ali fizične osebe, ki sprejemajo goste na preno-
čevanje so dolžne omogočiti nadzor ter dati na vpogled
knjigo domačih in tujih gostov pooblaščeni pravni ali fizični
osebi.

7. člen

Z denarno kaznijo, najmanj 50.000 SIT, se kaznuje
pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostoj-

POROČILO O PRENOČITVAH

MESEC IN LETO:

PRIJAVITELJ: _________________________________________

NASLOV: _____________________________________________

NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI:

število sob: _____________ , število apartmajev: ______________ ,

število ležišč: ___________ , število prostorov za postavitev

  prikolic, šotorov...: ______________

ŠTEVILO PRENOČITEV:_________ od tega tujih ________

Število prenočitev po 1. točki 5. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91): __________

Število prenočitev po 2. točki 5. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91): __________

ŠTEVILO GOSTOV: ________ od tega tujih ________

OBRAČUNANA KRAJEVNA TURISTIČNA TAKSA, ki bo nakazana do 20. v mesecu za pretekli mesec (v SIT): __________

OPOMBE

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________ __________________________
(ime in priimek kontaktne osebe) (podpis odgovorne osebe)

__________________________
(telefon)

ROK ODDAJE: Do 20. v mesecu za pretekli mesec.

POROČILO SE ODDA NA NASLOV: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

nim opravljanjem dejavnosti, če do 20. v mesecu za pretekli
mesec občinski upravi Občine Črnomelj ne poda poročila ali
poda pomanjkljivo poročilo o plačani krajevni taksi (5. člen).

8. člen

Razporejanje krajevne takse se opravi v skladu z zako-
nom o turistični taksi in programi turističnih društev ter
programom razvoja v Občini Črnomelj. O uporabi sredstev
odloča Občinski svet občine Črnomelj.

9. člen

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o kra-
jevni turistični taksi (Uradni list RS, št. 29/91).

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 417-2/96
Črnomelj, dne 29. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l.r.
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DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

1150.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec na 10. seji dne 6. 2. 1996 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova-

Horjul-Polhov Gradec

1. člen

Do sprejetja proračuna Občine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec za leto 1996 se javna poraba Občine Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec začasno financira po proračunu občine za
leto 1995.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se javna poraba fi-
nancira po dvanajstinah odgovarjajočih postavk iz proračuna
za leto 1995.

3. člen

Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so se-
stavni del proračuna Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
za leto 1996.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.

Dobrova, dne 7. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec

Anton Gerjolij l. r.

GORNJI PETROVCI

1151.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo usta-
ve RS (Uradni list RS, št. 33/91) in 40. člena zakona o cestah
(Uradni list SRS, št. 2/88) in 21. člena statuta Občine Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine
Gornji Petrovci na seji dne 28. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za
kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto

1996

1. člen

Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna
povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo ceste glede na
moč motorja v naslednjih višinah: SIT

– do 16 kW (do 25 KM) 2.100

– nad 18 kW do 28 kW (od 26 do 40 KM) 3.200

– nad 28 kW do 46 kW (od 41 do 63 KM) 4.000

– nad 46 kW do 60 kW (od 64 do 82 KM) 4.900

– nad 60 kW (nad 82 KM) 6.200

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. Kolikor ne
plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih predpisih.

4. člen

Višina povračil se med letom usklajuje v skladu z dvi-
gom pristojbin za ostala motorna vozila. Sklep o tem sprej-
me občinski svet.

5. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih
objavah.

Št. 419-1/96
Gornji Petrovci, dne 29. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

GROSUPLJE

1152.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje
na 15. seji dne 27. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za

leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosup-
lje za leto 1995.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto
1995 izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
prihodke v višini 981,777.191,45
odhodke v višini 805,464.136,67
presežek prihodkov nad odhodki v višini 176,313.054,78
b) v računu financiranja:
prihodke v višini 0,00
odhodke v višini 10,666.396,80
primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 10,666.396,80

Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v
bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta
sestavni del zaključnega računa.

Rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1995 izka-
zujejo:
prihodke v višini 5,462.674,68
odhodke v višini 0,00
presežek prihodkov nad odhodki v višini 5,462.674,68
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3. člen

Razlika med presežkom prihodka iz bilance prihodkov
in odhodkov in primanjkljajem prihodkov iz računa financi-
ranja, ugotovljena v prejšnjem členu, se prenese v prihodke
proračuna Občine Grosuplje za leto 1996, in sicer za:
– OŠ Šmarje Sap - dokončanje prizidka 17,000.000,00
– OŠ Šmarje Sap - nadzor pri dokončanju

prizidka  530.000,00
– OŠ Grosuplje - projektna dokumentacija

za novo šolo  6.500.000,00
– OŠ Št. Jurij - projektna dokumentacija  1,000.000,00
– Investicijsko vzdrževanje šol  490.000,00
– VVE Kekec - nadzidava 33,000.000,00
– Investicijsko vzdrževanje športnih igrišč  600.000,00
– Planska dokumentacija  1,850.000,00
– Lokalna cesta Ilova gora - Luče  580.000,00
– Lokalna cesta Dolenja vas - Polica  1,700.000,00
– Lokalna cesta Lipljene - Županova jama 10,000.000,00
– Krajevne ceste v KS Šmarje Sap  135.000,00
– Krajevne ceste v KS Račna  200.000,00
– Ureditev signalizacije za železniški

prehod Žalna  3,100.000,00

– Postavitev hidrantov  210.000,00
– Kanalizacija Spodnja Slivnica

- I.faza  8,200.000,00
– Nabava kontejnerjev  1,000.000,00
– Sanacija črnih odlagališč in čiščenje

vodotokov  850.000,00
– tekoče naloge v proračunu za leto 1996 78,701.657,98

Presežek prihodkov in odhodkov rezerv, ugotovljen v
prejšnjem členu, se prenese v rezerve proračuna Občine Gro-
suplje za leto 1996.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 402-5/95
Grosuplje, dne 27. marca 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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JESENICE

1153.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in v skladu s 45.
členom statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95)

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

območju Občine Jesenice

1. Prve redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Hru-
šica, Planina pod Golico, Mirka Roglja Petka, Cirila Tavčar-
ja, Staneta Bokala, Sava, Podmežaklja, Javornik, Koroška
Bela, Blejska Dobrava in Žirovnica bodo v nedeljo dne 9.
junija 1996.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 9. april 1996.

3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 00800/001/96
Jesenice, dne 5. aprila 1996.

Župan
Občine Jesenice

dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

1154.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
so sveti Krajevnih skupnosti Hrušice, Planine pod Golico,
Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka, Cirila Tavčarja, Save,
Podmežaklje, Javornika-Koroške Bele, Blejske Dobrave in
Žirovnice na sejah sprejeli

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, ki se voli na prvih volitvah ter območje posamez-
nih volilnih enot v krajevni skupnosti in število članov, ki se
volijo po volilnih enotah za prve volitve v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Jesenice.

2

1. Svet Krajevne skupnosti Hrušica ima devet članov.
V Krajevni skupnosti Hrušica se določijo 3 volilne enote, v
katerih se voli skupno devet članov.

1. volilna enota obsega območje naselja Hrušica od
hišne številke 1 do 53. V tej volilni enoti se voli tri člane
sveta krajevne skupnosti.

2. volilna enota obsega območje naselja Hrušica od
hišne številke 55a do 133. V tej volilni enoti se voli tri člane
sveta krajevne skupnosti.

3. volilna enota obsega območje naselja Hrušica od
hišne številke 118 do 229. V tej volilni enoti se voli tri člane
sveta krajevne skupnosti.

2. Svet Krajevne skupnosti Planina pod Golico ima
sedem članov. V Krajevni skupnosti Planina pod Golico se
določi 1 volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne
skupnosti.

3. Svet Krajevne skupnosti Staneta Bokala ima sedem
članov. V Krajevni skupnosti Staneta Bokala se določi 1
volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.

4. Svet Krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka ima
sedem članov. V Krajevni skupnosti Mirka Roglja Petka se
določi 1 volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne
skupnosti.

5. Svet Krajevne skupnosti Cirila Tavčarja ima sedem
članov. V Krajevni skupnosti Cirila Tavčarja se določi 1
volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.

6. Svet Krajevne skupnosti Sava ima sedem članov. V
Krajevni skupnosti Sava se določi 1 volilna enota, ki obsega
območje celotne krajevne skupnosti.

7. Svet Krajevne skupnosti Podmežaklja ima sedem čla-
nov. V Krajevni skupnosti Podmežaklja se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.

8. Svet Krajevne skupnosti Javornik-Koroška Bela ima
sedem članov. V Krajevni skupnosti Javornik-Koroška Bela
se določi 1 volilna enota, ki obsega območje celotne krajev-
ne skupnosti.

9. Svet Krajevne skupnosti Blejska Dobrava ima sedem
članov. V Krajevni skupnosti Blejska Dobrava se določi 1
volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.

10. Svet Krajevne skupnosti Žirovnica ima 11 članov.
V Krajevni skupnosti Žirovnica se določi 10 volilnih enot, v
katerih se voli skupno enajst članov sveta.

1. volilna enota obsega območje na selja Breg. V tej
volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

2. volilna enota obsega območje naselja Breznica. V tej
volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

3. volilna enota obsega območje naselja Doslovče. V
tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

4. volilna enota obsega območje naselja Moste. V tej
volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

5. volilna enota obsega območje naselja Rodine. V tej
volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

6. volilna enota obsega območje naselja Selo pri Žirov-
nici. V tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupno-
sti.

7. volilna enota obsega območje naselja Smokuč. V tej
volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

8. volilna enota obsega območje naselja Vrba. V tej
volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

9. volilna enota obsega območje naselja Zabreznica. V
tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

10. volilna enota obsega območje naselja Žirovnica. V
tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.

Jesenice, dne 4. aprila 1996.

Predsednik Predsednik
sveta Krajevne skupnosti sveta Krajevne skupnosti

Hrušica Planina pod Golico
Zoran Kramar l. r. Dušan Lavtar l. r.

Predsednik Predsednik
sveta Krajevne skupnosti sveta Krajevne skupnosti

Staneta Bokala Mirka Roglja Petka
Gregor Velepec l. r. Alojz Cuznar l. r.
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Predsednik Predsednik
sveta Krajevne skupnosti sveta Krajevne skupnosti

Cirila Tavčarja Sava
Jože Zidar l. r. Anton Stražišar l. r.

Predsednik Predsednik
sveta Krajevne skupnosti sveta Krajevne skupnosti

Podmežaklja Javornik-Koroška Bela
Zdravko Črv l. r. Valentin Markež l. r.

Predsednik Predsednik
sveta Krajevne skupnosti sveta Krajevne skupnosti

Blejska Dobrava Žirovnica
Franc Srpčič l. r. Franc Vičar l. r.

KOBARID

1155.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena statuta Občine Koba-
rid je občinski svet na seji dne 14. 3. 1996 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Kobarid

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Poslovnik Občinskega sveta občine Kobarid ureja or-
ganizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljnjem
besedilu: sveta) in se smiselno uporablja tudi pri delu odbo-
rov, komisij in drugih delovnih teles.

2. člen

Vprašanja organizacije in način dela sveta, ki niso ure-
jena s tem poslovnikom, se lahko uredijo z odlokom ali
drugim aktom sveta v skladu s statutom in tem poslovnikom.

3. člen

Zaradi urejanja skupnih interesov, izmenjave izkušenj
v zadevah skupnega pomena svet sodeluje z državnim zbo-
rom, državnim svetom, sveti drugih občin in drugimi organi.

4. člen

Pri izvajanju svojih nalog svet sodeluje s krajevnimi
skupnostmi, z družbami, javnimi zavodi, političnimi stran-
kami in društvi.

5. člen

Delo sveta in njegovih organov je javno. Javnost se
lahko omeji ali izključi le v izjemnih primerih, kadar tako
odloči svet ali delovno telo zaradi varovanja tajnosti ali
splošnih koristi.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

6. člen

Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče do-

tedanji predsednik občinskega sveta. Do izvolitve novega

predsednika občinskega sveta vodi sejo najstarejši član sve-
ta. Na konstitutivni seji občinski svet najprej imenuje komi-
sijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pregle-
da podane predloge za predsednika in podpredsednika sveta
in jih posreduje svetu.

7. člen

Kandidata za predsednika in člane komisije za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlaga vsak član
občinskega sveta.

Komisija ima predsednika in dva do štiri člane.

8. člen

Postopek za izvolitev predsednika in člane komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se izvede po
določilih tega poslovnika.

9. člen

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
občinska volilna komisija predloži poročilo o izidu volitev,
potrdilo o izvolitvi članov sveta in župana ter morebitne
pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma
list kandidatov.

Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja svet ugotovi izvolitev in mandate članov sveta,
ko ta poda poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o
vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.

Svet je z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o
pritožbi kandidata ali predstavnika kandidatur oziroma liste
kandidatov.

10. člen

Člani sveta in župan podajo slovesno izjavo.
Slovesna izjava se glasi:
Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in

odgovorno, da bom delal po ustavi in zakonih, da bom
varoval pravni red in z vsem svojimi močmi deloval za
blaginjo Občine Kobarid.

11. člen

Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja izvoli svet predsednika in podpredsednika sveta
v skladu z določili tega poslovnika.

Kandidata za predsednika in podpredsednika sveta lah-
ko predlaga član občinskega sveta.

Predsednik in podpredsednik sveta sta izvoljena z veči-
no glasov vseh članov občinskega sveta. Če pri prvem glaso-
vanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasova-
nje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh
kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.

Glasovanje je tajno, razen če svet z večino glasov nav-
zočih članov sklene, da se glasuje javno.

12. člen

Na predlog župana občinski svet imenuje tajnika sveta
in občinske uprave.

Imenovanje tajnika se opravi s tajnim glasovanjem,
razen, če svet z večino glasov navzočih članov sklene, da se
glasuje javno.

Tajnik sveta opravlja in organizira strokovno in admi-
nistrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri
pripravi in vodenju seje.
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III. KANDIDIRANJE

1. Splošno

13. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predlaga kandidate za predsednika sveta, člane odborov,
komisij, delovnih teles in za člane drugih organov, ki jih voli
ali imenuje občinski svet, če niso v pristojnosti predlaganja
župana ali drugih organov.

Kandidata za predsednika sveta, člane odborov, delov-
nih teles, komisij in za člane drugih organov, ki jih voli ali
imenuje občinski svet, lahko predlaga tudi vsak član občin-
skega sveta. Predsednika delovnih teles imenujejo člani de-
lovnih teles na svoji prvi seji. Predsednik delovnega telesa
predstavlja delovno telo in vodi njegovo delo ter je odgovo-
ren občinskemu svetu.

2. Kolektivni organi

14. člen

Če je za posamezno funkcijo predlaganih več kandida-
tov, so predlagani kandidati navedeni po vrstnem redu, kot
so bili predlagani.

Če se glasuje tajno, se o predlogu glasuje tako, da se na
glasovnici obkroži številko pred kandidatom.

Če kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine, se
opravi drugi krog glasovanja.

Pri kolektivnih organih se v drugi krog glasovanja uvr-
stijo kandidati, ki v prvem krogu niso bili izvoljeni.

Če je v drugem krogu dobilo dvoje ali več kandidatov
enako najvišje število glasov, se z žrebom določi kandidata,
ki je izvoljen.

Če tudi v drugem krogu kandidat ni dobil potrebne
večine, se kandidacijski postopek ponovi. Če se kandidacij-
ski postopek lahko opravi takoj, se volitve lahko opravijo na
isti seji.

Kandidat je izvoljen ali imenovan, če je zanj glasovala
večina vseh članov sveta.

3. Individualne funkcije

15. člen

Če za posamezne funkcije noben kandidat ni dobil po-
trebne večine, se opravi drugi krog med kandidatoma, ki sta
dobila največje število glasov.

Če je na prvem glasovanju dobilo dvoje ali več kandi-
datov enako najvišje število glasov, se uvrstijo v drugi krog
vsi kandidati, ki so dobili enako najvišje število glasov.

Če tudi v drugem krogu kandidat ni izvoljen, se kandi-
dacijski postopek ponovi.

16. člen

Kolektivni organi lahko začnejo delati, ko je izvoljena
več kot polovica članov.

17. člen

Če kdo od kandidatov, ki jih predlaga župan, tudi v
drugem krogu ni dobil potrebnega števila glasov, lahko žu-
pan vztraja pri predlogu in po obrazložitvi zahteva ponovno
glasovanje.

Če kdo od kandidatov, ki ga je predlagal župan, ni
imenovan ali izvoljen, lahko župan predlaga imenovanje
osebe, ki bo začasno opravljala naloge, vendar največ za
obdobje šestih mesecev.

18. člen

Predsedniku sveta pomagajo pri tajnem glasovanju dva
člana sveta in tajnik.

19. člen

Potek glasovanja in ugotavljanje izida se vnese v zapi-
snik seje. V zapisnik se vpiše število članov občinskega
sveta prisotnih na seji in število glasov za posameznega
kandidata.

20. člen

Po ugotovitvi izida glasovanja predsednik sveta razgla-
si rezultate glasovanja.

IV. ČLANI OBČINSKEGA SVETA

1. Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta

21. člen

Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost:
1. udeleževati se sej občinskega sveta in njegovih orga-

nov, katerih člani so,
2. do vpogleda v vse gradivo, s katerim razpolaga ob-

činski svet in njegovi organi,
3. predlagati odloke ali druge splošne akte in dajati

amandmaje,
4. dajati predloge, mnenja, pobude, pripombe k vpraša-

njem, ki so na dnevnem redu in o njih odločati v skladu z
določili v poslovniku,

5. predlagati uvrstitev zadev na dnevni red in prednost-
ni vrstni red obravnave zadev na seji,

6. postavljati vprašanja in predlagati pobude, dajati
predloge in opozorila,

7. zahtevati pojasnila in obvestila, ki se nanašajo na
delo sveta, njegovih organov in občinske uprave,

8. predlagati razpravo o izvajanju politike, ki jo je
sprejel Državni zbor ali o vprašanjih, ki se nanašajo na
izvajanje določil ustave, zakonov, statuta občine, ter predla-
gati ukrepe za izvajanje te politike ali izvrševanje predpisov,

9. varovati podatke zaupne narave, če se po zakonu ali
aktu sveta štejejo za zaupne.

V. DELO OBČINSKEGA SVETA

1. Program dela občinskega sveta

22. člen

Občinski svet dela po programu dela, ki ga praviloma
sprejme za obdobje enega leta, lahko pa tudi za krajše ob-
dobje.

S programom dela občinski svet določi zadeve in nalo-
ge iz delovnega področja in pristojnosti sveta, ki bodo oprav-
ljene v posameznih časovnih obdobjih ter okvirni rok.

23. člen

Program dela pripravi župan ob sodelovanju članov
občinskega sveta in njegovih organov.

2. Sklic sej in pošiljanje gradiva

24. člen

Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-
sednik občinskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
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cati na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj
četrtine članov občinskega sveta.

Predsednik mora sklicati sejo občinskega sveta tudi na
obrazloženo zahtevo župana.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
dveh mesecih, oziroma v roku petnajst dni po podani zahtevi
za sklic seje občinskega sveta iz prvega in drugega odstavka
tega člena.

Dnevni red predlaga predsednik sveta na lastno pobudo
ali na predlog najmanj četrtine članov sveta. Dnevni red
lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnev-
nega reda odloči svet.

Na vsaki seji sveta mora biti določen čas za vprašanja,
ki jih postavljajo člani sveta predsedniku občinskega sveta,
predsednikom delovnih teles in županu ter tajniku za odgo-
vore nanje. Odgovori na vprašanja morajo biti dani na na-
slednji seji.

V okviru prve točke seje sveta se obravnava tudi pre-
gled realizacije sklepov prejšnje seje.

25. člen

Sejo sveta se skliče s pisnim vabilom najmanj 7 dni
pred dnem določenim za sejo. Z vabilom se pošlje tudi
predlog dnevnega reda, gradivo, ki se nanaša na dnevni red,
zapisnik prejšnje seje in poročilo o uresničitvi sklepov.

V nujnih primerih lahko predsednik sveta skliče sejo
tudi v krajšem roku. Razloge za sklic seje mora predsednik
na seji obrazložiti.

3. Dnevni red

26. člen

Zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda seje
sveta, lahko predlagajo predsednik ali podpredsednik občin-
skega sveta, župan, člani občinskega sveta, organi sveta in
občinska uprava.

27. člen

Dnevni red sprejmejo člani občinskega sveta na pred-
log predsedujočega na začetku seje.

Dnevni red že sklicane seje se lahko razširi le izjemo-
ma.

Predlagatelj razširitve dnevnega reda mora utemeljiti
nujnost primera in predložiti članom sveta ustrezno gradivo,
kadar je to potrebno.

Člani sveta odločajo o vsaki predlagani spremembi in
dopolnitvi dnevnega reda posebej.

28. člen

Pred dokončnim sprejemom dnevnega reda lahko pred-
lagatelj posamezno točko umakne z dnevnega reda. Umik
mora posebej obrazložiti.

4. Vodenje in udeležba na seji

29. člen

Sejo sveta vodi predsednik sveta. Če je predsednik
zadržan ali odsoten, vodi sejo podpredsednik, če je tudi
podpredsednik odsoten, svet na seji izvoli z javnim glasova-
njem enega izmed članov občinskega sveta, da vodi sejo. V
tem primeru začne sejo najstarejši član sveta in jo vodi do
izvolitve člana sveta, ki bo na seji predsedoval.

30. člen

Udeležbo na seji ugotovi predsedujoči na osnovi evi-
dence prisotnosti.

Seja je sklepčna, če je na njej navzoča večina članov
občinskega sveta. Sklepčnost mora biti zagotovljena, dokler
seja ni zaključena.

31. člen

Če predsedujoči ugotovi, da na seji ni zadostnega števi-
la članov sveta, lahko odloži pričetek seje za največ pol ure,
če pa tudi takrat ni zadostnega števila članov sveta, preloži
sejo za določen ali nedoločen čas.

Sejo prekine in odloži tudi v primeru, če se med pote-
kom seje ugotovi, da svet ni več sklepčen.

32. člen

Govorniku da besedo predsedujoči. Govornika lahko
opozori na red ali mu seže v besedo le predsedujoči.

Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem
redu. Če se govornik ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči
opozori.

33. člen

Člani sveta se lahko na predlog predsedujočega ali
člana sveta odločijo, da se o istem vprašanju govori le en-
krat, lahko pa se odločijo tudi za časovno omejitev govora in
razprave.

34. člen

Če zadeva, ki jo svet obravnava, ne zahteva izdaje akta,
lahko člani sveta sklenejo, da o določenem vprašanju ne
bodo odločali in odložijo obravnavo na eno od naslednjih sej
ter preidejo na naslednjo točko dnevnega reda.

Člani sveta lahko odložijo obravnavo in odločanje, če
ugotovijo, da je potrebno poiskati dodatne informacije in
mnenja, ki lahko bistveno vplivajo na odločanje.

Člani sveta o tem odločijo z glasovanjem.

5. Potek seje

35. člen

Ko predsedujoči prične sejo, lahko da pojasnila v zvezi
z delom in potekom seje.

Posamezne zadeve svet obravnava po istem vrstnem
redu, kot je to določeno v dnevnem redu.

Med sejo se lahko vrstni red točk dnevnega reda menja,
če za to obstajajo razlogi in če se člani sveta s tem strinjajo.

O spremembi vrstnega reda točk dnevnega reda se od-
loča brez razprave.

36. člen

Predlagatelj zadeve, ki je na dnevnem redu, lahko pred
začetkom razprave poda dodatno obrazložitev.

37. člen

Predsedujoči daje članom sveta besedo po vrstnem re-
du, kakor so se prijavili k razpravi.

Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika oziro-
ma sprejetega dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj,
ko se prijavi k besedi.

Če član sveta ni zadovoljen s pojasnilom predsedujoče-
ga glede kršitve poslovnika oziroma dnevnega reda, odločijo
člani sveta o vprašanju brez razprave.

38. člen

Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na
dnevnem redu. Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda, ga
predsedujoči opomni. Če se razpravljalec tudi po drugem
opozorilu ne drži dnevnega reda, mu predsedujoči lahko
vzame besedo.
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Odvzemu besede lahko član sveta ugovarja. O ugovoru
odločijo člani sveta brez obravnave.

39. člen

Ko predsedujoči ugotovi, da ni več razpravljalcev, skle-
ne obravnavo.

Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsedujoči
zaključi sejo.

6. Odločanje

40. člen

Člani sveta veljavno sprejemajo odločitve z večino gla-
sov navzočih na seji, če ni s statutom ali tem poslovnikom
določena višja stopnja soglasja.

41. člen

Glasovanje je javno, razen v primerih, za katere je
določeno tajno glasovanje oziroma, kadar člani sveta z veči-
no glasov navzočih na seji sklenejo, da bo glasovanje tajno.

Pred glasovanjem predsedujoči ugotovi število prisot-
nih članov sveta. To lahko ugotavlja tudi s poimenskim
klicanjem članov sveta.

42. člen

Glasovanje se opravi tako, da predsedujoči pokliče čla-
ne sveta, da se opredelijo, kdo je za predlog, nato kdo je proti
in ali se je glasovanja kdo vzdržal.

Glasuje se z dvigom rok. Pred glasovanjem lahko člani
sveta obrazložijo razloge za svoje glasovanje.

Posamično se izjavljajo člani sveta, če se tako odločijo
na predlog predsedujočega ali člana sveta, če meni, da je to
potrebno za natančno ugotovitev izida glasovanja.

43. člen

Po končanem glasovanju predsedujoči ugotovi izid gla-
sovanja in na podlagi izida razglasi, ali je predlog, o katerem
so glasovali, sprejet ali zavrnjen.

44. člen

Člani sveta lahko takoj po opravljenem glasovanju ugo-
tovijo na predlog predsedujočega ali člana sveta, da glasova-
nje ni veljavno, ker izid glasovanja zaradi napake ni jasen. V
tem primeru se glasovanje ponovi.

7. Vprašanja in pobude

45. člen

Član občinskega sveta ima pravico postavljati županu,
organom sveta in občinski upravi vprašanja, ki se nanašajo
na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti.

Na vsaki seji sveta mora biti v ta namen predvidena
posebna točka dnevnega reda.

Član občinskega sveta postavlja vprašanja pisno ali jih
odda tajniku sveta, pri tem pa lahko na seji sveta v skrajšani
obliki pove vsebino vprašanja.

Če je vprašanje postavljeno ustno, predsedujoči lahko
zahteva, da član sveta svoje ustno vprašanje vloži pisno
najkasneje naslednji dan.

Vprašanje posreduje tajnik občinskega sveta pristojne-
mu organu in županu.

46. člen

Na vprašanja, ki so postavljena na seji ali pred sejo
sveta, po možnosti še na isti seji odgovori župan. Če to ni
mogoče, ker je potrebno zbrati ustrezne podatke ali zavzeti

stališča do vprašanja, se odgovor pripravi do naslednje seje
ali do roka, ki je določen na seji.

Na predlog župana se lahko podaljša rok za odgovor na
postavljeno vprašanje, pri tem se navede razlog za zamudo.

47. člen

Vsi odgovori se posredujejo v pisni obliki z gradivom
za sejo sveta in se jih le izjemoma izroči na seji.

48. člen

Član sveta, ki je postavil vprašanje, lahko na odgovor
postavi dopolnilno vprašanje. Če član sveta z odgovorom na
vprašanje ni zadovoljen, lahko predlaga, da postane vpraša-
nje posebna točka dnevnega reda iste ali prihodnje seje.

49. člen

Član sveta ima pravico dati pobudo za obravnavo ozi-
roma ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih
ukrepov.

Član sveta ima pravico predlagati tudi pobude, ki zah-
tevajo dajanja raznih obvestil, poročil in pojasnil ali pa opo-
zarja na probleme v zvezi z delom občinskega sveta, njego-
vih organov in občinske uprave.

Pobudo da član sveta pisno in jo tudi obrazloži.
O sprejemu pobude, če jo župan ne sprejme, odloči

svet, ki določi tudi način nadaljnje obravnave.

8. Pravica zahtevanja obvestil in pojasnil

50. člen

Član sveta ima pravico zahtevati od župana pojasnilo o
zadevah, ki so na dnevnem redu seje ali so v pripravi za sejo,
kot tudi pojasnila o drugih zadevah, ki so potrebna za oprav-
ljanje funkcije člana sveta.

Pojasnilo zahteva član sveta pisno ali ustno in ga lahko
naslovi neposredno na župana.

51. člen

Če je zahteva za pojasnilo dana na seji sveta in se
nanaša na obravnavano točko dnevnega reda, mora župan
dati pojasnilo takoj. Če pojasnilo ni dano ali če član sveta
oceni, da ni ustrezno, lahko predlaga, da se obravnavana
točka umakne z dnevnega reda, dokler ne bo dano ustrezno
pojasnilo.

9. Povračilo stroškov

52. člen

Za udeležbo na seji sveta, odbora, komisije in delovnih
teles pripada članom za vsako sejo sejnina in povračilo stroš-
kov.

Osnove in pogoje določi svet s sklepom ali pravilni-
kom.

10. Vzdrževanje reda

53. člen

Za red na seji skrbi predsedujoči.
Za kršitev reda na seji se smejo izrekati naslednji ukre-

pi: opomin, odvzem besede in odstranitev s seje.

54. člen

Opomin se izreče članu sveta, ki s svojim obnašanjem,
govorjenjem, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, s sega-
njem v besedo govorniku ali kako drugače krši red na seji in
določbe tega poslovnika.
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Besedo se odvzame članu sveta, ki s svojim obnaša-
njem in govorjenjem krši red na seji in določbe tega poslov-
nika, pa je bil na isti seji že dvakrat opozorjen, naj spoštuje
red in določbe tega poslovnika.

55. člen

Odstranitev s seje se izreče članu sveta, ki se ne ravna
po zahtevi predsedujočega, ki mu je odvzel besedo, ki na
drugačen način moti delo na seji, ki hudo žali člane sveta in
uporablja izraze, ki niso v skladu z dostojanstvom sveta.

Član sveta sme biti odstranjen le s seje, na kateri je kršil
red. Odstranitev s seje predlaga predsedujoči ali član sveta,
ki ga podprejo še štirje člani sveta, odloči pa občinski svet z
večino glasov na seji prisotnih članov.

Član sveta, ki mu je svet izrekel odstranitev s seje, ima
pravico do besede. Njegov govor ne sme trajati več kot pet
minut. Odstranitev s seje se izreče brez obravnave.

Član sveta, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje,
mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja, in se do konca
seje ne sme več vrniti na sejo.

56. člen

Predsedujoči lahko odredi odstranitev vsakega poslu-
šalca iz sejne dvorane, če moti red.

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji, prekine sejo.

11. Zapisnik

57. člen

O delu na seji se piše zapisnik.
Potek seje se snema na magnetofonski trak, magneto-

fonski zapis se hrani do potrditve zapisnika. V primeru, da
zaradi tehničnih razlogov seje ni možno snemati, se seja
lahko nadaljuje ob soglasju večine svetnikov.

Član sveta je upravičen poslušati magnetofonski trak.
Član sveta lahko zahteva dobesedni zapis lastne diskusije v
pisni obliki.

58. člen

Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, pred-
vsem: podatke o času in kraju seje, imena prisotnih in odsot-
nih članov sveta, kdo je vodil sejo, dnevni red, kdo je podal
uradno obrazložitev gradiva, imena oseb, ki so sodelovale v
razpravi, povzetek obravnave, izid glasovanja o sprejetih
sklepih in sprejete sklepe.

59. člen

Za izdelavo zapisnika odgovarja zapisnikar. Zapisnik
arhivira urad župana.

60. člen

Predsedujoči po obravnavi zapisnika in po glasovanju
ugotovi, ali je zapisnik sprejet. Če so bile k zapisniku podane
pripombe, se člani sveta o njih izrečejo.

Sprejete pripombe so sestavni del obravnavanega zapi-
snika in se priložijo k originalu zapisnika. Zapisnik podpiše
zapisnikar in predsedujoči.

12. Urejanje in hranjenje sejnega gradiva

61. člen

Vabila in gradiva, ki se obravnavajo na sejah, originali
zapisnikov, odlokov, sklepov, druge odločitve in akte, ki jih
sprejme svet, se hrani trajno.

Sejno gradivo je stalno na vpogled članom sveta in
drugim zainteresiranim.

VI. OBČINSKI ODBORI IN DELOVNA TELESA

1. Splošne določbe

62. člen

Za delo občinskih odborov in delovnih teles veljajo
določbe statuta občine, tega poslovnika in drugih predpisov,
ki urejajo organizacijo in notranja razmerja v svetu.

63. člen

Občinski odbor in delovno telo lahko sodeluje po svo-
jem predstavniku na sejah občinskega sveta, kadar obravna-
va osnutke oziroma predloge odlokov in drugih splošnih
aktov ali vprašanja, ki so na dnevnem redu seje sveta in jih je
obravnaval odbor oziroma delovno telo.

2. Predstavljanje občinskega odbora in delovnega telesa
v svetu

64. člen

Na sejah občinskega sveta predstavlja občinski odbor
ali delovno telo praviloma predsednik. Za svojega predstav-
nika lahko določi predsednik tudi člana odbora oziroma
delovnega telesa.

65. člen

Pred obravnavo posameznih zadev na sejah sveta lahko
predstavnik občinskega odbora in delovnega telesa poda
uvodno obrazložitev, v kateri pojasni bistveno vsebino pred-
lagane zadeve in stališča odbora oziroma delovnega telesa
do obravnavanih vprašanj.

3. Poročanje odbora in delovnega telesa svetu

66. člen

Predsednik odbora oziroma delovnega telesa poroča
svetu na lastno pobudo ali na zahtevo sveta o delu odbora ali
delovnega telesa, o izvajanju politike, o stanju razvoja in
odnosih na posameznih področjih dela, o izvrševanju zako-
nov, odlokov in drugih predpisov, splošnih aktov, o drugih
zadevah, s katerimi so se ukvarjali in o problemih, ki jih je
pri tem ugotovil/a.

67. člen

Pri obravnavi poročila o delu odbora in delovnega tele-
sa zavzame občinski svet stališče do njihovega dela in do
drugih vprašanj, ki jih je obravnaval, sprejme sklepe, s kate-
rimi določi naloge odbora in delovnega telesa, da smernice v
zvezi z izvajanjem politike, odlokov in drugih splošnih ak-
tov, zadolži odbor oziroma delovno telo, da sprejme določe-
ne ukrepe.

VII. OBČINSKA UPRAVA

68. člen

Za urejanja razmerij med občinskim svetom in občin-
sko upravo veljajo določbe zakonov, statuta občine, poslov-
nika in drugih predpisov.

Občinski svet kontrolira delo občinske uprave tako, da
določi njihovo organizacijo, obravnava delo, določa delovno
področje in smernice za delo.

69. člen

Predstojnik, ki vodi upravni organ občinske uprave,
ima pravico in dolžnost sodelovati na sejah sveta in njegovih
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organov, zlasti, kadar ti obravnavajo osnutke in predloge
aktov, s katerimi se urejajo zadeve iz delovnega področja
občinske uprave in kadar razpravljajo o predlogih, ki jih je
pripravila občinska uprava.

Na sejah sveta in njegovih organov morajo predstojni-
ki, ki vodijo upravni organ, odgovarjati na vprašanja članov
sveta in njegovih organov, jih obveščati in pojasnjevati za-
deve, ki se obravnavajo.

Predstojnik lahko določi drugega delavca občinske
uprave, da prisostvuje seji, poroča in daje druga pojasnila.

70. člen

Predstojnik, ki vodi upravni organ, poroča na zahtevo
občinskega sveta, njegovih organov ali na lastno pobudo o
stanju na določenih področjih občinske uprave, o izvrševa-
nju zakonov, odlokov, aktov in drugih zadevah iz delovnega
področja.

71. člen

Pri obravnavi poročila o delu občinske uprave svet
ugotovi uspešnost dela in določi smernice za delo ali pa
naloži občinski upravi in predstojniku obveznosti za nadalj-
nje delo.

Svet lahko ob oceni dela občinske uprave sproži posto-
pek za ugotovitev odgovornosti predstojnika, ki vodi uprav-
ni organ.

VIII. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošna določba

72. člen

Občinski svet sprejme statut občine in poslovnik za
delo občinskega sveta v dveh obravnavah in po enakem
postopku, kot velja za sprejemanje odloka.

Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike,
navodila in splošne pravne akte.

Občinski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo.
Občinski svet sprejema prostorske in druge plane raz-

voja občine, občinski proračun in zaključni račun.

2. Postopek za izdajo odloka

73. člen

Sprejem odloka lahko predlagajo: član sveta, župan,
občinski odbor, delovno telo sveta, tajnik in predstojnik
upravnega organa.

Predlog odloka pošlje predlagatelj predsedniku občin-
skega sveta. Odlok se sprejema praviloma v dveh fazah – kot
osnutek odloka in kot predlog odloka.

Pobudo za sprejem odloka ali drugega akta lahko poda-
jo krajevne skupnosti, politične stranke, društva, družbe,
zavodi ali najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Pobuda mora biti obrazložena.

3. Osnutek odloka

74. člen

Osnutek odloka mora vsebovati pravni temelj za izdajo
odloka in vsebino, ki v obliki členov formulira rešitve, z
morebitnimi alternativami.

V obrazložitvi morajo biti navedeni razlogi, zaradi ka-
terih je odlok potreben, finančna sredstva, ki bodo potrebna
za izvajanje odloka, način zagotovitve teh sredstev, material-
ne obveznosti, ki bodo nastale, ter katere nove naloge bodo

naložene pristojnim službam, organizacijam, skupnostim in
občanom, kakor tudi pomembne okoliščine v zvezi z vpraša-
nji, ki jih ureja osnutek predlaganega odloka.

75. člen

Po končani obravnavi svet določi stališča, pripombe in
predloge k osnutku odloka, na podlagi katerih se pripravi
predlog odloka.

Svet lahko določi, da je treba za proučevanje osnutka
odloka ustanoviti posebno delovno telo.

Če osnutek odloka ni sprejet, se vrne predlagatelju in
določi s sklepom, v katerem pogledu je treba osnutek spre-
meniti ali dopolniti. Hkrati se določi tudi rok, v katerem
mora predlagatelj poslati svetu spremenjen oziroma dopol-
njen osnutek.

76. člen

Svet lahko odloči, da se da osnutek odloka v javno
obravnavo in določi rok in način obravnave.

77. člen

Predlagatelj lahko predlaga umik osnutka odloka. Tak
predlog svet obravnava in o njem odloči s sklepom. Če svet
predlog sprejme, se postopek za sprejem odloka ustavi.

4. Predlog odloka in amandmaji

78. člen

Predlog odloka se predlaga v obliki pravnih določb in
mora biti obrazložen. V obrazložitvi mora predlagatelj nave-
sti, kako so upoštevane pripombe in predlogi, ki so bili dani
k osnutku, posebej pa obrazložiti pripombe in predloge, ki
jih ni sprejel, katera vprašanja bodo urejali izvršilni predpisi
in kako bo zagotovljeno izvajanje odloka ter finančna sreds-
tva, ki so potrebna za izvedbo odloka.

79. člen

Pripombe, ki imajo namen dopolniti ali spremeniti pred-
log odloka, se lahko predlagajo le v obliki amandmajev.
Amandma lahko predlagajo tisti, ki imajo po tem poslovniku
pravico predlagati odlok.

80. člen

Amandma k predlogu odloka mora biti predložen v
pisni obliki predsedniku sveta in ga je treba poslati najmanj
sedem dni pred dnem, določenim za sejo, na kateri se bo
predlog obravnaval. Amandmaji k predlogu odloka se poš-
ljejo tudi predlagatelju odloka in delovnim telesom sveta, ki
jih proučijo in predložijo poročilo oziroma zavzamejo sta-
lišče.

81. člen

Če vsebuje amandma določilo, ki zahteva finančna
sredstva, mora predlagatelj amandmaja hkrati predvideti za-
gotovitev teh sredstev. Svet lahko sklene, naj se prouči vpliv
teh določb na razpoložljiva sredstva za zagotovitev financi-
ranja predlagane rešitve.

82. člen

Amandma k predlogu odloka se sme izjemoma predla-
gati tudi po roku iz 80. člena, vse do konca obravnave na
seji. Amandma mora biti v pisni obliki in obrazložen z
navedbo utemeljenih razlogov. Najprej se razpravlja o ute-
meljenosti razlogov za predložitev amandmaja in z glasova-
njem odloči, ali se bo predloženi amandma obravnaval.
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Če se amandma predlaga med obravnavo na seji sveta,
ga lahko svetnik ali drug predlagatelj poda ustno na seji in
nato v pisni obliki.

83. člen

Predlagatelji lahko amandmaje spremenijo, dopolnijo
ali pa umaknejo. Spremembo, dopolnitev ali umik je potreb-
no obrazložiti. Svet odloča o amandmaju z večino glasov
navzočih svetnikov, razen v primerih, kadar se zahteva za
odlok oziroma drug pravni predpis, h kateremu je amandma
predložen, višjo stopnjo soglasja.

5. Sprejemanje odloka

84. člen

Na seji člani sveta obravnavajo predlog odloka in pred-
lagane amandmaje. Po končani obravnavi se odloča najprej o
amandmajih, in sicer o vsakem amandmaju posebej po vrst-
nem redu, kot so bili predlagani, nato pa o predlogu odloka v
celotu, skupaj s sprejetimi amandmaji.

85. člen

Da bi za odločitev o sprejemu predloga odloka člani
sveta dosegli soglasje, se lahko po potrebi preverja stopnja
soglasja s predhodnimi izjavljanji.

O preverjanju stopnje soglasja s predhodnimi izjavlja-
nji odloči predsedujoči, lahko pa to predlaga tudi član sveta
ali župan.

6. Skrajšani postopek za izdajo odloka

86. člen

Na predlog predlagatelja odloka se lahko člani sveta
odločijo, da se na isti seji obravnava in sprejme osnutek in
predlog odloka. Odločitev iz prejšnjega odstavka tega člena
lahko sprejmejo, kadar gre za:

1. manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka,
2. prenehanje veljavnosti posameznih določb odloka ali

posameznih odlokov,
3. manj zahtevno uskladitev z drugimi odloki in zakoni,
4. spremembe in dopolnitve odlokov na podlagi odločb

ustavnega sodišča.

87. člen

V obrazložitvi predloga za sprejem odloka po skrajša-
nem postopku mora predlagatelj navesti razloge, zaradi kate-
rih predlaga sprejem po skrajšanem postopku.

Po razpravi sprejmejo svetniki predlog odloka z glaso-
vanjem, vključno s sprejetimi pripombami, ki so sestavni del
tega odloka.

Če svet ne sprejme predloga za obravnavo doloka po
skrajšanem postopku, se odlok sprejema po rednem postop-
ku kot osnutek in predlog.

7. Hitri postopek za sprejem odloka

88. člen

Odlok se izjemoma sprejema po hitrem postopku. Po
hitrem postopku se lahko izda odlok samo takrat, kadar je to
nujno zaradi odpravljanja večjih motenj in kadar to zahteva-
jo interesi obrambe, zaradi naravnih nesreč in drugih izred-
nih potreb.

89. člen

Predlog o hitrem postopku sprejema odloka mora biti
posebej obrazložen. V obrazložitvi predloga mora predlaga-

telj navesti razloge, zaradi katerih predlaga izdajo odloka po
hitrem postopku in opozoriti na posledice, ki bi lahko nasta-
le, če odlok ne bi bil po tem postopku sprejet.

90. člen

Če svet sprejme predlog, naj bo odlok sprejet po hitrem
postopku, začne takoj na seji sveta obravnavati predlog od-
loka. Če predloga odloka ni predlagal občinski odbor, lahko
zahteva svet pred odločanjem od občinskega odbora mnenje
o tem predlogu.

91. člen

Če svet ne sprejme predloga, naj se odlok izda po
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o
postopku za sprejemanje osnutka in predloga odloka.

8. Sprejem drugih aktov sveta

92. člen

Tudi drugi akti sveta se obravnavajo in sprejemajo pra-
viloma po določbah tega poslovnika, ki velja za sprejemanje
odloka.

Če člani sveta sklenejo, se lahko drugi akti sveta obrav-
navajo in sprejemajo po enofaznem postopku.

9. Javna obravnava odloka

93. člen

Člani sveta lahko sklenejo, da se da osnutek odloka v
javno obravnavo in s sklepom določijo:

– besedilo odloka, ki bo dano v javno obravnavo,
– način in rok javne obravnave,
– delovno telo, ki bo spremljalo oziroma izvedlo javno

obravnavo.
Pripombe in predlogi iz javne obravnave se posredujejo

predlagatelju odloka.

IX. UGOTAVLJANJE ODGOVORNOSTI

1. Splošne določbe

94. člen

Voljeni in imenovani funkcionarji ter organi, ki jih je
izvolil ali imenoval svet, so v okviru svojih pravic in dolžno-
sti odgovorni svetu za vestno opravljanje delovnih obvez,
ustavnost in zakonitost svojega dela in delo organa, ki ga
vodijo ter za opravljanje drugih nalog, ki so vezane na dolo-
čeno funkcijo.

Če funkcionarji ali organi svojih nalog ne opravljajo ali
jih ne opravljajo zadovoljivo, svet ugotovi njihovo odgovor-
nost in predlaga njihovo razrešitev v skladu z določili tega
poslovnika.

95. člen

Razrešitev funkcionarjev in organov, ki jih je izvolil ali
imenoval svet, lahko predlaga organ, ki je pooblaščen pred-
lagati njihovo izvolitev oziroma imenovanje, župan ali član
občinskega sveta ob podpori še najmanj četrtine članov ob-
činskega sveta.

Če predloga ni pripravila komisija za volitve in imeno-
vanja, ga mora ta obravnavati in predložiti svoje obrazlože-
no mnenje.

Funkcionar oziroma tisti, katerega razrešitev se predla-
ga, lahko poda na seji, na kateri se odloča o njegovi razre-
šitvi, izjavo s predlogom za razrešitev. Funkcionar lahko
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tudi sam predlaga, da ga svet razreši funkcije, lahko odstopi
od funkcije. V teh primerih ima pravico odločitev obraz-
ložiti.

96. člen

Glasovanje o razrešitvi se vodi po enakem postopku kot
pri izvolitvah in imenovanjih.

2. Odstop

97. člen

Funkcionarji o svojem odstopu obvestijo občinski svet.
Predsednik uvrsti odstop na dnevni red seje občinskega

sveta najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila o odstopu.
O odstopu člani sveta ne glasujejo, ampak sprejmejo le ugo-
tovitveni sklep.

98. člen

Za izvolitev novega funkcionarja veljajo določila tega
poslovnika.

3. Interpelacija

99. člen

Interpelacijo o delu župana, občinskega odbora, tajnika
in predstojnika lahko vloži član sveta ob podpori še najmanj
četrtine članov občinskega sveta.

Interpelacijo se vloži pisno. V njej mora biti jasno
postavljeno in obrazloženo vprašanje, ki je njen predmet.

Interpelacijo se predloži županu, ta pa z njo takoj sez-
nani člane sveta in tistega, na katerega se nanaša interpelaci-
ja, ki mora odgovoriti v roku 15 dni.

100. člen

Z odgovorom župan takoj seznani člane občinskega
sveta. O interpelaciji se odloča najkasneje na prvi seji občin-
skega sveta, ki mora biti sklicana v roku 15 dni po prejemu
odgovora.

101. člen

Pred razpravo o interpelaciji ima predstavnik članov
sveta, ki so vložili interpelacijo, pravico obrazložiti interpe-
lacijo.

Interpelacija se lahko umakne do začetka glasovanja o
njej. Tisti, na katerega se nanaša interpelacija, ima pravico
kratko obrazložiti pisni odgovor.

102. člen

Razprava o interpelaciji se lahko konča s sklepom, s
katerim se oceni delo tistega, na katerega se nanaša interpe-
lacija. Sklep lahko predložijo člani sveta, ki so vložili inter-
pelacijo ali druga skupina, ki šteje najmanj četrtino članov
sveta.

103. člen

Po končani razpravi o interpelaciji lahko najmanj četrti-
na članov sveta zahteva, da se glasuje o nezaupnici.

Če je nezaupnica izglasovana, se šteje, da je funkcionar
ali organ razrešen, razen za župana, za katerega veljajo dolo-
čila zakona.

4. Nezaupnica

104. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
lahko predlaga, da se izreče nezaupnica predsedniku, pod-
predsedniku sveta, predsedniku ter članom odbora, komisij
ali delovnih teles.

Da se izreče nezaupnica predsedniku, podpredsedniku
sveta, predsedniku ter članom odbora, komisij in delovnih
teles, lahko predlaga tudi član sveta ob podpori še najmanj
četrtine članov sveta.

Predlog nezaupnice mora biti obrazložen in dan v raz-
pravo na prvo sejo občinskega sveta. Člani občinskega sveta
odločijo z javnim glasovanjem ali bodo glasovali o nezaup-
nici.

105. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
lahko predlaga županu, da se izreče nezaupnica tajniku.

Da se izreče nezaupnica tajniku, lahko predlaga županu
tudi član sveta ob podpori še najmanj četrtine članov sveta.
Predlog nezaupnice mora biti obrazložen in dan v razpravo
na prvo sejo občinskega sveta.

Člani občinskega sveta odločijo z javnim glasovanjem,
ali bodo glasovali o nezaupnici.

106. člen

Nezaupnica se izreče le tako, da se izvoli novega funk-
cionarja oziroma organ, ki mu je predlagana nezaupnica.
Volitve se izvedejo po določilih tega poslovnika.

X. JAVNOST DELA SVETA IN NJEGOVIH ORGANOV

107. člen

Občani so lahko navzoči na sejah sveta in delovnih
teles.

Predstavniki sredstev javnega obveščanja imajo pravi-
co biti navzoči na sejah sveta in njegovih organov in obve-
ščati javnost o njihovem delu.

V zadevah, za katere ti organi odločijo, da jih bodo
obravnavali brez navzočnosti javnosti pa lahko predstavniki
sredstev javnega obveščanja dajejo za javnost le tista obve-
stila, ki jim jih predloži ustrezni organ. Svet lahko sklene, da
se o seji izda uradno sporočilo za sredstva javnega obvešča-
nja.

108. člen

Predstavnikom sredstev javnega obveščanja so na voljo
tudi informativna in dokumentacijska gradiva, predlogi ak-
tov sveta, obvestila, poročila in zapisi o delu sveta in delov-
nih teles.

109. člen

O delu sveta obvešča javnost predsednik sveta, ki lahko
za to pooblasti tudi druge člane sveta, župana, tajnika ali
predstojnika upravnega organa.

Za obveščanje javnosti o delu delovnih teles so zadol-
ženi predsedniki teh teles.

XI. KONČNE DOLOČBE

110. člen

Za vse primere iz dela sveta in njenih organov, ki niso
določeni v statutu Občine Kobarid ali tem poslovniku, svet
odloči s sklepom.

111. člen

Poslovnik sveta je sprejet z dvetretjinsko večino vseh
članov sveta.

112. člen

Pobudo za spremembe in dopolnitve poslovnika lahko
poda najmanj četrtina članov občinskega sveta, župan ali
občinski odbor.
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Predlagatelj mora utemeljiti predlog za spremembo in
dopolnitev poslovnika.

O uvedbi postopka za spremembe in dopolnitve po-
slovnika odloča občinski svet z dvotretjinsko večino vseh
članov sveta.

113. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika pripravi statutar-
na komisija.

Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejemajo po
enakem postopku kot poslovnik.

114. člen

Ta poslovnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/95
Kobarid, dne 14. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec l. r.

KRŠKO

1156.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Koprivnica na
seji dne 7. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Koprivnica

1

Svet Krajevne skupnosti Koprivnica šteje sedem čla-
nov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Koprivnica
se določijo 3 volilne enote, in sicer:

1. volilna enota – Koprivnica in Veliki Dol – voli se tri
člane,

2. volilna enota – Veliki Kamen – voli se dva člana,
3. volilna enota – Mrčna sela – voli se dva člana.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Koprivnica, dne 7. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Koprivnica
Franc Bogovič l. r.

1157.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Senovo na seji
dne 4. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Senovo

1

Svet Krajevne skupnosti Senovo šteje trinajst članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Senovo se
določi 8 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Titova od 1 do 84a, Cankarjeva,
Bohoričeva, Gubčeva, Cesta bratov Zorko, Pot na Armez,
Kajuhova in Bračičeva ulica – voli se dva člana,

2. volilna enota – Titova od 85 do 120, Ulica 9. februar-
ja, Kvedrova, Prešernova ulica, Ulica senovskih borcev, Bo-
horska cesta, Trg XIV. divizije, Partizanska cesta in Trg
rudarjev – voli se tri člane,

3. volilna enota – Rudarska, Šercerjeva, Delavska uli-
ca, Cesta kozjanskega odreda, Cesta 3. julija, Cesta 1. maja,
Tomšičeva cesta in Cesta Ilije Gregoriča – voli se tri člane,

4. volilna enota – Mali Kamen in Reštanj št. 66 in 72 –
voli se en član,

5. volilna enota – Reštanj, razen št. 66, 72, od št. 87 do
92 – voli se en član,

6. volilna enota – Brezje pri Dovškem, Kališovec, Gor-
nji Leskovec in Stranje od št. 1 do 21 in št. 36 – voli se en
član,

7. volilna enota – Dobrava, Stranje od št. 22 do 35 in
Reštanj št. od 87 do 92 – voli se en član,

8. volilna enota – Dovško in Šedem – voli se en član.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Senovo, dne 4. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Senovo
Ludvik Grilc l. r.

1158.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Brestanica na seji
dne 6. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Brestanica

1

Svet Krajevne skupnosti Brestanica šteje dvanajst
članov.
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2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Brestanica
se določi 6 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Likarjeva, Vrtna, Hlebčeva ulica, Na
Dorcu, Cesta prvih borcev št. 28, 40, 46, 54, Kozjanska
cesta, Jeterno selo, Cesta v Log, Šolska cesta št. 11, 13, 15,
16, 17, 29 – voli se tri člane,

2. volilna enota – Cesta prvih borcev, razen št. 28, 40,
46, 54, Lovska, Elektrarniška, Zasavska, Šolska cesta št. 1,
3, 5, 5a, 7, Cesta na ribnik, Šutna, Kantalon, Cesta izgnan-
cev, Trg – voli se tri člane,

3. volilna enota – Armeško, Lokve, Stolovnik št. 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67, 68 – voli se en član,

4. volilna enota – Stolovnik, razen št. 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 67, 68 in Raztez – voli se dva člana,

5. volilna enota – Gorica in Anže – voli se en član,
6. volilna enota – Dolenji Leskovec – voli se dva člana.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Brestanica, dne 6. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Brestanica
Mirko Avsenak l. r.

1159.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Krško na seji dne
5. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Krško

1

Svet Krajevne skupnosti Krško šteje petnajst članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Krško se
določi 9 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Gornje, Srednje in Spodnje Pijavško
– voli se en član,

2. volilna enota – Pod Goro, Valvasorjevo nabrežje,
Gunte, št. 6, 8, 8a, Hočevarjev trg, Šoferska ulica, Bohoriče-
va ulica, Gasilska ulica, Dalmatinova ulica in Cesta krških
žrtev od št. 1–83 – voli se dva člana,

3. volilna enota – Trška gora, Narpel, Cesta krških žrtev
od št. 84–129 (do križišča z Leskovško cesto), Humekova
ulica, Gubčeva ulica št. 1, 2, 2a, 3 – voli se en član,

4. volilna enota – Gubčeva ulica razen št. 1, 2, 2a, 3,
Ulica Milke Kerin, Mencingerjeva ulica, Leskovška cesta od
št. 1 do 27a, Kovinarska ulica, Pavlinova ulica, Grünova
ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica, Cesta krških žrtev
od št. 130 do 145a – voli se dva člana,

5. volilna enota – Bučerca in Sremič – voli se en član,
6. volilna enota – Cesta 4. julija od št. 1 do 35 in št. 37,

Zdolska ulica št. 1, 3, 5, Sotelsko, Prešernova ulica, Savska

pot, Na bregu, Vrtna ulica, Strma pot, Ulica Nikole Tesla,
Kajuhova ulica, Lapajnetova ulica, Trdinova ulica, Trubarje-
va ulica, Stritarjeva ulica, razen št. 4, 6, 8, ulica Pot na
Polšco od št. 1 do 40 in št. 42, Sremiška cesta št. 33, 33a, 35,
37, Šolska ulica št. 1 – voli se dva člana,

7. volilna enota – Zdolska cesta, razen št. 1, 3, 5 (sever-
na stran), Šolska ul., razen št. 1, Župančičeva ul., Kvedrova
ul., Tomšičeva ul., Strmeckijeva ul., Majcnova ul., Kidriče-
va ul., Sremiška cesta, razen št. 33, 33a, 35, 37, Ulica Tonč-
ke Čečeve, Ulica Ilije Gregoriča, ulica Pot na Polšco št. 41 in
od št. 43 do 76, Stritarjeva ul. št. 4, 6, 8, naselje Kremen –
voli se dva člana,

8. volilna enota – Tovarniška ul., Ribiška ul., Kolod-
vorska ul., Aškrčeva ul., Cesta 4. julija št. 36 in od št. 38 do
99, št. 105, 107, 115, 115a, 117, 119, 121, 123, 125 in 127
(južni del), Rozmanova ul., Trg Matije Gubca, Zdolska cesta
– južna stran, Na Resi, Papirniška ulica, Cankarjeva ul.,
Sovretova ul., Levstikova ul., Jurčičeva ul., Kratka pot, Er-
javčeva ul., Ul. Slavka Rožanca, Delavska ul., Kurirska pot
št. 7, Partizanska pot št. 1, 3, 3a – voli se tri člane,

9. volilna enota – Kurirska pot, razen št. 7, Cesta 4.
julija od št. 100 do 104, 106, od št. 108 do 114, 116, 116a,
118, 120, 120a, 122, 124, 126, od št. 128 do 189, Partizanska
pot, razen št. 1, 3, 3a, Poljska pot, Pot na Libno, Ob potoku,
Ilirska ul., Naselje NEK, Vrbina – voli se en član.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Krško, dne 5. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Krško
Jože Habinc l. r.

1160.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas na
seji dne 28. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas

1

Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas šteje sedem čla-
nov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Dolenja
vas se določi 5 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Dolenja vas – voli se dva člana,
2. volilna enota – Spodnji Stari grad – voli se dva člana,
3. volilna enota – Libna, Spodnja Libna – voli se en

član,
4. volilna enota – Pesje – voli se en član,
5. volilna enota – Stari grad – voli se en član.
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3

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

Št. 008-1/96-1/11
Dolenja vas, dne 28. februarja 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Dolenja vas
Branimir Vodopivc l. r.

1161.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Rožno-Presladol
na seji dne 21. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Rožno–Presladol

1

Svet Krajevne skupnosti Rožno–Presladol šteje sedem
članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Rožno–
Presladol se določi 1 volilna enota, ki obsega krajevne skup-
nosti Rožno–Presladol.

Voli se sedem članov sveta.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Rožno–Presladol, dne 12. februarja 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Rožno–Presladol
Anton Bohorč l. r.

1162.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Zdole na seji dne
12. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Zdole

1

Svet Krajevne skupnosti Zdole šteje devet članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Zdole se
določi 4 volilne enote, in sicer:

1. volilna enota – Anovec, Pleterje – voli se dva člana,
2. volilna enota – Zdole – voli se tri člane,
3. volilna enota – Ravne – voli se dva člana,
4. volilna enota – Kostanjek – voli se dva člana.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Zdole, dne 12. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Zdole
Jože Slivšek l. r.

1163.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Gora na seji dne
12. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Gora

1

Svet Krajevne skupnosti Gora šteje devet članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gora se
določi 3 volilne enote, in sicer:

1. volilna enota – Goloek, Dule, Osredek – voli se tri
člane,

2. volilna enota – Gora, Senožete, Straža, Strmo rebro,
Dunaj – voli se tri člane,

3. volilna enota – Cesta, Gunte, razen št. 6, 8, 8a, Čretež
– voli se tri člane.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Gora, dne 12. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Gora
Jože Levičar l. r.

1164.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Krško polje na
seji dne 28. 2. 1996 sprejel
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S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Krško polje

1

Svet Krajevne skupnosti Krško polje šteje devet čla-
nov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Krško po-
lje se določi 4 volilne enote, in sicer:

1. volilna enota – Drnovo – voli se tri člane,
2. volilna enota – Mrtvice – voli se dva člana,
3. volilna enota – Brege – voli se dva člana,
4. volilna enota – Vihre – voli se dva člana.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Mrtvice, dne 28. februarja 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Krško polje
Anton Miler l. r.

1165.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog na
seji dne 1. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog

1

Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog šteje sedem
članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Veliki Pod-
log se določi 5 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Veliki Podlog, Pristava – voli se tri
člane,

2. volilna enota – Gorica – voli se en član,
3. volilna enota – Jelše – voli se en član,
4. volilna enota – Mali Podlog – voli se en član,
5. volilna enota – Gržeča vas – voli se en član.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Veliki Podlog, dne 1. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Veliki Podlog
Ivan Arh l. r.

1166.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Leskovec na seji
dne 29. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Leskovec

1

Svet Krajevne skupnosti Leskovec šteje dvanajst članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Leskovec
se določi 5 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Leskovec – voli se tri člane,
2. volilna enota – Gorenja vas, Velika vas, Dolenje –

voli se tri člane,
3. volilna enota – Selce, Volovnik, Loke, Libelj – voli

se dva člana,
4. volilna enota – Veniše, Žadovinek – voli se tri člane,
5. volilna enota – Kobile, Nemška gora, Ivandol – voli

se en član.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Leskovec, dne 29. februarja 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Leskovec
Niko Somrak l. r.

1167.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Senuše na seji
dne 5. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Senuše

1

Svet Krajevne skupnosti Senuše šteje sedem članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Senuše se
določi 3 volilne enote, in sicer:

1. volilna enota – Senuše, Drenovec pri Leskovcu –
voli se tri člane,

2. volilna enota – Brezje pri Senušah, Brezovska gora –
voli se dva člana,

3. volilna enota – Straža pri Raki, Dedni vrh – voli se
dva člana.
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3

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

Št. 008-1/96-1/11
Senuše, dne 5. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Senuše
Alojz Lekše l. r.

1168.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Raka na seji dne
26. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Raka

1

Svet Krajevne skupnosti Raka šteje dvanajst članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Raka se
določi 6 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Jelenk, Celine, Koritnica, Podulce št.
od 25 do 40, Planina – voli se en član,

2. volilna enota – Raka, Cirje, Gradišče – voli se tri
člane,

3. volilna enota – Zabukovje, Brezje, Vrh, Videm, Po-
dulce št. 1 do 24, Dolenja vas, Površje – voli se dva člana,

4. volilna enota – Smednik, Goli vrh, Kržišče, Gmajna,
Ravno, Mali Koren, Veliki Koren, Dobrava – voli se tri
člane,

5. volilna enota – Dolga Raka, Pristava, Podlipa, Zalo-
ke, Mikote – voli se dva člana,

6. volilna enota – Ardro, Sela – voli se en član.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Raka, dne 26. februarja 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Raka
Franc Češnovar l. r.

1169.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Veliki Trn na seji
dne 5. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Veliki Trn

1

Svet Krajevne skupnosti Veliki Trn šteje sedem članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Veliki Trn
se določi 1 volilna enota, ki obsega območje Krajevne skup-
nosti Veliki Trn.

Voli se sedem članov sveta.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Veliki Trn, dne 5. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Veliki Trn
Franc Lekše l. r.

1170.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na
Krki na seji dne 11. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki

1

Svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki šteje
trinajst članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kostanje-
vica na Krki se določi 10 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Oštrc, Avguštine, Dolšce, Jablance –
voli se en član,

2. volilna enota – Črneča vas, Črešnjevec, Vrbje, Vrta-
ča – voli se en član,

3. volilna enota – Doljna Prekopa, Gornja Prekopa,
Dobrava – voli se dva člana,

4. volilna enota – Dobe, Zaboršt – voli se en član,
5. volilna enota – Kostanjevica na Krki – voli se tri

člane,
6. volilna enota – Globočice, Karlče, Slinovce – voli se

en član,
7. volilna enota – Malence, Sajevce, Koprivnik – voli

se en član,
8. volilna enota – Orehovec, Grič – voli se en član,
9. volilna enota – Velike Vodenice, Male Vodenice,

Ržišče – voli se en član,
10. volilna enota – Kočarija, Ivanjše, Podstrm – voli se

en član.
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3

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

Št. 008-1/96-1/11
Kostanjevica na Krki, dne 11. marca 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Kostanjevica na Krki
Milan Herakovič l. r.

1171.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Podbočje na seji
dne 23. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve

v Svet Krajevne skupnosti Podbočje

1

Svet Krajevne skupnosti Podbočje šteje trinajst članov.

2

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Podbočje
se določi 8 volilnih enot, in sicer:

1. volilna enota – Podbočje, Selo, Slivje, Stari grad,
Žabjek – voli se tri člane,

2. volilna enota – Dobrava, Pristava – voli se en član,
3. volilna enota – Šutna, Dol, Brlog, Hrastek, Prema-

govci – voli se dva člana,
4. volilna enota – Veliko Mraševo – voli se dva člana,
5. volilna enota – Malo Mraševo, Brod – voli se dva

člana,
6. volilna enota – Kalce–Naklo – voli se en član,
7. volilna enota – Brezje, Brezovce, Gradec, Planina –

voli se en član,
8. volilna enota – Prušnja vas, Mladje, Gradnje, Frluga

– voli se en član.

3

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

Št. 008-1/96-1/11
Podbočje, dne 23. februarja 1996.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Podbočje
Jože Kovačič l. r.

LENDAVA

1172.

Na podlagi 134. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/95) ter zakona o prevzemu državnih funkcij, ki
so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občine (Uradni list

RS, št. 29/95) je Občinski svet občine Lendava na 12. seji
dne 28. 3. 1996 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Občine Lendava

1. člen

V 17. členu statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št.
32/95) se črta petnajsta alinea, ki glasi:

“– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj”.

2. člen

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava prič-
no veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 01300-0002/95
Lendava, dne 28. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

1173.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 106. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava
na 12. seji dne 28. marca 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto

1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 1995, ki obsega:

SIT

– skupne prihodke po bilanci proračuna
v višini 863,087.289

– skupne odhodke po bilanci proračuna
v višini 783,891.539

– presežek prihodkov nad odhodki proračuna
v višini 79,195.750

2. člen

Presežek prihodkov po bilanci proračuna za leto 1995 v
višini 79,195.750 SIT se razporedi v prihodke za leto 1996.

3. člen

Sprejme se obračun stalne proračunske rezerve za leto
1995, ki obsega:

SIT

– prihodki za leto 1995 v višini 4,230.000
– poraba sredstev za leto 1995 v višini 0
– presežek prihodkov nad odhodki v višini 4,230.000

4. člen

Presežek prihodkov stalne proračunske rezerve za leto
1995 v višini 4,230.000 SIT se razporedi v prihodke za leto
1996.
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5. člen

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna
Občine Lendava za leto 1995 ter realizacija prihodkov in
odhodkov stalne proračunske rezerve Občine Lendava za
leto 1995 sta sestavni del tega odloka.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 401-3/96-2
Lendava, dne 28. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

1174.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ureja-
nju 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), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se
lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko
šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 24.
člena statuta Občine Lendava, je Občinski svet občine Len-
dava na 12. seji dne 28. 3. 1996 sprejel

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

pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin v Občini Lendava

1. člen

S tem odlokom se dopolni in spremeni odlok o določi-
tvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih dru-
žin v Občini Lendava (Uradne objave občin Pomurja, št.
4/86, Uradni list RS, št. 45/93 in 70/94).

2. člen

Dopolni se 2. člen odloka tako, da se za sedmo alineo
dodata novi alinei z naslednjim besedilom:

“– vetrolov k obstoječemu objektu,
– ureditev odprte in nadkrite terase k obstoječemu ob-

jektu.
Nadkritje terase je možno le kot podaljšek obstoječe

strešine.”

3. člen

Dopolni se 3. člen odloka tako, da se za peto alineo
doda nova alinea z naslednjim besedilom:

“– iz osme alinee največ do 6 m2”.

4. člen

Črta se besedilo 7. člena odloka ter se nadomesti z
novim besedilom, ki glasi:

“V območjih, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi
načrti so dovoljene gradnje pomožnih objektov, kolikor bo-

do izpolnjeni požarni in sanitarni pogoji po predhodni prido-
bitvi urbanističnega mnenja.

5. člen

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

Št. 352-2/85-7
Lendava, dne 28. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

LOŠKA DOLINA

1175.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-
144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) izdaja župan
Občine Loška dolina

S K L E P
o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih

nalog iz proračuna Občine Loška dolina

1. člen

Da sprejeta odloka o proračunu Občine Loška dolina za
leto 1996 se od 1. 4. 1996 financiranje proračunskih potreb
izvaja na podlagi tega sklepa.

2. člen

Pri začasnem financiranju, po prejšnjem členu, se sme
porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno po-
rabljenih v istem obdobju po proračunu za prejšnje leto
1995.

3. člen

Sredstva proračuna se v tem času delijo enakomerno
med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v
odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni z zakonom, dru-
gim aktom ali s pogodbo med občino in uporabnikom druga-
če določeno.

Če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno
zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna
razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži upora-
bo teh sredstev.

4. člen

Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spremeniti namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotov-
ljena.

5. člen

Prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa,
so sestavni del proračuna Občine Loška dolina za leto 1996.
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6. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 4. 1996 dalje.

Št. 006-1/96
Stari trg, dne 29. marca 1996.

Župan
Občine Loška dolina

Jernej Zabukovec l. r.

MORAVSKE TOPLICE

1176.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občine
(Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Morav-
ske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet
občine Moravske Toplice na seji dne 18. marca 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Moravske

Toplice za leto 1995

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Moravske Toplice za leto 1995, ki zajema vse pri-
hodke in odhodke proračuna Občine Moravske Toplice.

2. člen

Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v
letu 1995 prihodki 417,048.209,29 SIT in so bili razporejeni
za:

– tekočo porabo 152,944.662,83 SIT

– investicijsko porabo 177,512.392,24 SIT

– namensko porabo  86,525.901,61 SIT

3. člen

Nerazporejeni prihodki v višini 65.252,61 SIT se pre-
nesejo med prihodke proračuna Občine Moravske Toplice za
leto 1996.

4. člen

Saldo sredstev rezervnega sklada na dan 31. december
1995 v višini 1,473.000 SIT se prenese v leto 1996.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 15/96
Moravske Toplice, dne 18. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

MOZIRJE

1177.

Na podlagi 111. člena v zvezi z 28. členom zakona o
lokalnih volitvah (Uradni lsit RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in
44. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Občin Mo-
zirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svet Krajevne skupnosti Rečica ob

Savinji in svet Krajevne skupnosti Mozirje

1. Redne volitve v svet KS Rečica ob Savinji in svet KS
Mozirje se opravijo v nedeljo 23. 6. 1996.

2. Za dan razpisa volitev, v katerem začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 12. 4. 1996.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
občine Mozirje.

Št. 008-1/96-13
Mozirje, dne 5. aprila 1996.

Župan
Občine Mozirje

Jakob Presečnik l. r.

MURSKA SOBOTA

1178.

Na podlagi prvega odstavka 111. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete Krajevnih skupnosti v Mestni

občini Murska Sobota

1. Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Bakovci,
Černelavci, Krog, Markišavci, Nemčavci in Rakičan bodo v
nedeljo, dne 16. junija 1996.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 16. april 1996.

3. Volitve vodijo in izvajajo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 008-1/96
Murska Sobota, dne 3. aprila 1996.

Župan
Mestne občine
Murska Sobota

Andrej Gerenčer l. r.

1179.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter določil člena
statuta Krajevne skupnosti Bakovci je svet Krajevne skup-
nosti Bakovci na seji dne 30. marca 1996 sprejel
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S K L E P
o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti

Bakovci in določitvi volilne enote za volitve članov sveta
krajevne skupnosti

1. člen

S tem sklepom se določa število članov sveta Krajevne
skupnosti Bakovci in določa volilna enota za volitve članov
sveta krajevne skupnosti.

2. člen

Svet krajevne skupnosti Bakovci šteje sedem članov.

3. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci se
določi 1 volilna enota, v katerih se voli skupno sedem članov
sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota obsega celotno območje naselje Bakovci.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na krajevno
običajen način.

Bakovci, dne 30. marca 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Bakovci
Alojz Lukač l. r.

1180.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter določil statuta
Krajevne skupnosti Černelavci je svet Krajevne skupnosti
Černelavci na seji dne 26. marca 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti

Černelavci in določitvi volilnih enot za volitve članov
sveta krajevne skupnosti

1. člen

S tem sklepom se določa število članov sveta Krajevne
skupnosti Černelavci in določajo volilne enote za volitve
članov sveta krajevne skupnosti.

2. člen

Svet krajevne skupnosti Černelavci šteje dvanajst čla-
nov.

3. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Černelavci
se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno dvanajst
članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Černelavci, in sicer ulice: Gorička: neparne številke od 69 do
81 in parne številke od 36 do 150, Jurčičeva, Ledavska,
Tavčarjeva, Travniška, Zadružna: neparne številke od 5 do
29 in parne številke od 18 do 34 in Dolga: hišna št. 17.

V prvi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

2. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Černelavci, in sicer ulice: Gorička: neparne številke 1 do 65
in parne številke od 2 do 30, Dolga: vse številke, razen št.
17, Črtomirova, Dalmatinova, Gajeva, Gederovska, Kranj-
čeva, Liškova, Slovenska in Zadružna: parne številke od 2
do 12.

V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

3. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Černelavci, in sicer ulico:  Pušča.

V tretji volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

4. volilna enota obsega naselje Kupšinci.

V četrti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

5. volilna enota obsega naselje Polana.

V peti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

6. volilna enota obsega naselje Veščica.

V šesti volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na krajevno
običajen način.

Černelavci, dne 26. marca 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Černelavci
Matija Donko l. r.

1181.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter določil statuta
Krajevne skupnosti Krog je svet Krajevne skupnosti Krog na
seji dne 16. marca 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti

Krog in določitvi volilnih enot za volitve članov sveta
krajevne skupnosti

1. člen

S tem sklepom se določa število članov sveta Krajevne
skupnosti Krog in določajo volilne enote za volitve članov
sveta krajevne skupnosti.

2. člen

Svet Krajevne skupnosti Krog šteje devet članov.

3. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Krog se
določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet
članov sveta krajevne skupnosti.
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1. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Krog, in sicer ulice: Dobelska, Linhartova, Murska: neparne
št. od 49 do 125 in parne št. od 54 do 124, Plečnikova:
neparne št. od 15 do 79 in parne št. od 18 do 88, Rožna in Ob
ložiču.

V prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

2. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja
Krog, in sicer ulice: Murska: neparne št. od 9 do 47 in parne
št. od 2 do 52, Brodarska, Murnova, Plečnikova: neparne št.
od 1 do 13 in parne št. od 2 do 16, Ravenska, Trubarjeva in
Vodnikova.

V drugi volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

3. volilna enota obsega naselje Satahovci.

V tretji volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na krajevno
običajen način.

Krog, dne 16. marca 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Krog
Janez Kreft l. r.

1182.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 23. in 81. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
28/95) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 4. aprila 1996 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov svetov Krajevnih skupnosti
Markišavci in Nemčavci in določitvi volilnih enot za

volitve članov svetov teh krajevnih skupnosti

1. člen

S tem odlokom se določa število članov svetov Krajev-
nih skupnosti Markišavci in Nemčavci in določajo volilne
enote za volitve članov svetov Krajevnih skupnosti Marki-
šavci in Nemčavci.

2. člen

Svet Krajevne skupnosti Markišavci šteje pet članov.
Svet Krajevne skupnosti Nemčavci šteje pet članov.

3. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Markišavci
se določi 1 volilna enota, v kateri se voli skupno pet članov
sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota obsega naselje Markišavci.

4. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Nemčavci
se določi 1 volilna enota, v kateri se voli skupno pet članov
sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota obsega naselje Nemčavci.

5. člen

Volitve v sveta Krajevnih skupnosti Markišavci in Nem-
čavci izvajajo občinska volilna komisija in volilni komisiji
krajevnih skupnosti, v skladu z določili zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95).

Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti ime-
nuje občinska volilna komisija.

Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu
krajevne skupnosti.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije ter se uporablja za izvedbo
prvih volitev v sveta Krajevnih skupnosti Markišavci in
Nemčavci.

Št. 008-1/96
Murska Sobota, dne 4. aprila 1996.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

1183.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter določil statuta
Krajevne skupnosti Rakičan je svet Krajevne skupnosti Ra-
kičan na seji dne 7. februarja 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti

Rakičan in določitvi volilne enote za volitve članov sveta
krajevne skupnosti

1. člen

S tem sklepom se določa število članov sveta Krajevne
skupnosti Rakičan in določa volilna enota za volitve članov
sveta krajevne skupnosti.

2. člen

Svet Krajevne skupnosti Rakičan šteje sedem članov.

3. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rakičan se
določi 1 volilna enota, v katerih se voli skupno sedem članov
sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota obsega celotno območje naselja Rakičan.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na krajevno
običajen način.

Rakičan, dne 7. februarja 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Rakičan
Ivan Karoli l. r.
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POSTOJNA

1184.

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 po
razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje KS Veliko Ubeljsko in izida glasovanja na refe-
rendumu dne 31. 3. 1996 je svet KS Veliko Ubeljsko na seji,
dne 1. 4. 1996 sprejel

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

območje KS Veliko Ubeljsko

1

Za območje KS Veliko Ubeljsko se uvede samoprispe-
vek v denarju za obdobje treh let, in sicer od 1. 4. 1996 do
31. 3. 1999.

2

Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo
uporabila za:

– rekonstrukcijo lokalnih cest:

a) Velika brda–Strane v dolžini 800 m

b) Tri hiše–Veliko Ubeljsko in odcep za Brezje.

3

Zavezanci za samoprispevek so:

1. Občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Kra-
jevne skupnosti Veliko Ubeljsko, ki plačujejo samoprispe-
vek 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,

– 1,5% od katastrskega dohodka,

– 3% od čistega dobička podjetij – obrti, ki imajo sedež
na območju KS Veliko Ubeljsko.

2. Lastniki nepremičnin v KS, ki nimajo stalnega biva-
lišča v krajevni skupnosti in zavezanci – lastniki podjetij –
obrti, ki opravljajo dejavnost na območju KS, kot so navede-
ni:

1. Puntgartnik 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. Sanabor Srečko, Horije 88, Ilirska Bistrica,

7. Markovčič Albin, Log 19, Postojna,

8. Markovčič Rudolf, Brodarjev trg 10, Ljubljana,

9. Pagon Adela, Cesta na Plužnje 4, Cerkno,

10. Kragelj Emil, Kidričevo naselje 7, Postojna,

11. Cestnik Janez, Ljubljanska 9, Postojna,

12. Leskovšek Odon-Ema, Majde Vrhovnik 18, Ljub-
ljana,

13. Lovišček Danilo, Ulica bratov Učar 36, Ljubljana,

14. Počkaj Antonija, Tržaška cesta 49 a, Postojna,

15. Junc Adi, Via N. Gorton 11, 34139 Trieste,

16. Badalič Krešimir, Pivška 5, Postojna,

17. Lunder-Lapanja Pavel, Planina pri Cerknem 5a,
Cerkno,

18. Mislej Roman, Lozice 2, Podnanos.

Zavezanci lastniki nepremičnin v KS, ki nimajo stalne-
ga bivališča v krajevni skupnosti plačujejo samoprispevek v
tolarski protivrednosti 300 DEM letno, obračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve položnice.

Zavezanci – lastniki podjetij – obrti, ki opravljajo de-
javnost na območju KS in so navedeni, plačujejo samopris-
pevek v tolarski protivrednosti 70 DEM mesečno, obračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve
položnice.

4

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih po-
moči, 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.

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.

6

Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 35 mio SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka
zagotovljen znesek 8 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 Veliko Ubeljsko.

8

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi svet KS, ki enkrat letno poroča zboru krajanov o
uporabi sredstev samoprispevka.

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.
Zavezancem, naštetim v točki bo KS Veliko Ubeljsko izstav-
ljala 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.
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10

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996.

Veliko Ubeljsko, dne 1. aprila 1996.

Predsednik
sveta KS Veliko Ubeljsko

Boštjan Stegel l. r.

1185.

Krajevna volilna komisija KS Veliko Ubeljsko na pod-
lagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski inicia-
tivi (Uradni list RS, št. 15/94) podaja

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 31. 3. 1996 za

uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Veliko Ubeljsko

Na referendumu dne 31. 3. 1996 za uvedbo samopri-
spevka za območje Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko so
bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 234 volilnih upravi-
čencev,

– s potrdilom ni glasoval nihče,

– skupno je glasovalo 190 volivcev,

– oddanih je bilo 190 glasovnic,

– neveljavnih je bilo 13 glasovnic,

– “ZA je glasovalo 95 volivcev,

– “PROTI” je glasovalo 82 volivcev.

Krajevna volilna komisija Veliko Ubeljsko v skladu s
23. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
ugotavlja, da se samoprispevek v Krajevni skupnosti Veliko
Ubeljsko lahko uvede, ker se je zanj izrekla večina krajanov,
ki so glasovali.

Veliko Ubeljsko, 31. marca 1996.

Predsednik
Krajevne volilne komisije

Veliko Ubeljsko
Tomaž Bitner l. r.

ROGAŠOVCI

1186.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter v povezavi s
sklepom Občinskega sveta občine Rogašovci o številu čla-
nov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet
KS Rogašovci in svet KS Sveti Jurij ter številu članov svetov
vaških skupnosti in sklepom sveta KS Pertoča o določitvi
volilnih enot, številu članov sveta KS Pertoča in številu
članov svetov vaških skupnosti

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Pertoča,

Rogašovci in Sveti Jurij in prve redne volitve v svete
Vaških skupnosti Fikšinci, Kramarovci, Nuskova,

Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina in
Večeslavci na območju Občine Rogašovci

1

Prve redne volitve članov svetov krajevnih in vaških
skupnosti na območju Občine Rogašovci bodo v nedeljo,
dne 26. maja 1996.

2

Za dan razpisa se šteje 15. april 1996. S tem dnem
začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil.

3

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti v v Občini Rogašovci.

4

Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in prične veljati z dnem objave.

Št. 008/96
Rogašovci, dne 3. aprila 1996.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, dipl. ek. l. r.

1187.

Na podlagi 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 48/95 in 2/96) je Občinski svet občine Rogašovci
na seji dne 30. 3. 1996 sprejel

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

Občine Rogašovci

1. člen

V 72. členu se v drugem odstavku črta beseda “odbor”
in se nadomesti z besedo “svet”.

2. člen

V 73. členu se v drugem odstavku črtata besedi “vaški
odbor” in se nadomestita z besedami “svet vaške skupnosti”.

3. člen

V 74. členu se v prvem odstavku črta beseda “odbor” in
se nadomesti z besedo “svet”.

4. člen

V 76. členu se v drugem odstavku črtajo besede “od-
bor” in “ vaškega odbora” ter se nadomestijo z besedami
“svet” in “ sveta vaške skupnosti”.
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5. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnaj-
sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 27/96
Rogašovci, dne 30. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

1188.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) ter 22. člena statuta Občine Roga-
šovci (Uradni list RS, št. 48/95) je občinski svet na 14. redni
seji dne 30. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za

leto 1995

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Rogašovci za leto 1995, ki obsega:

A) Prihodki proračuna SIT

Prihodki za zagotovljeno porabo 135,050.449

Prihodki za druge naloge 5,754.185

Prihodki iz naslova sofinanciranj 18,633.956

Skupaj vsi prihodki proračuna 159,438.590

2. člen

B) Odhodki proračuna za leto 1995 znašajo: SIT

1. Odhodki za tekočo porabo 66,128.646

2. Odhodki za investicijsko porabo 92,494.426

Skupaj vsi odhodki proračuna 158,623.072

3. člen

Sredstva, ki pomenijo v bilančni strukturi presežek pri-
hodkov nad odhodki znašajo 815.518 SIT in se v celoti
prenesejo v prihodke proračuna občine za leto 1996.

4. člen

Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve
v višini 0,5% prihodkov proračuna v višini 797.200 SIT.

Ostanek sredstev tekoče proračunske rezerve v znesku
57.812 SIT pa se prenese s presežkom pri hodkov v nasled-
nje leto.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 25/96
Rogašovci, dne 30. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

1189.

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
ZLV-C je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 30. 3.
1996 sprejel

S K L E P
o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve

volitve v Vaške skupnosti Kramarovci, Nuskova, Ocinje,
Rogašovci, Serdica in Sotina, na območju Krajevne

skupnosti Rogašovci

1

S tem sklepom Občinski svet občine Rogašovci določa
število članov svetov Vaških skupnosti, na območju Krajev-
ne skupnosti Rogašovci in volilne enote za prve redne voli-
tve članov v svete omenjenih vaških skupnosti.

2

Za volitve članov svetov vaških skupnosti na območju
Krajevne skupnosti Rogašovci se oblikuje 6 volilnih enot.

3

Volilne enote in število članov svetov vaških skupno-
sti:

1. Volilna enota obsega naselje Kramarovci. V volilni
enoti se voli tri člane sveta.

2. Volilna enota obsega naselje Nuskova. V volilni enoti
se voli pet članov sveta.

3. Volilna enota obsega naselje Ocinje. V volilni enoti
se voli tri člane sveta.

4. Volilna enota obsega naselje Rogašovci. V volilni
enoti se voli 5 članov sveta.

5. Volilna enota obsega naselje Serdica. V volilni enoti
se voli 7 članov sveta.

6. Volilna enota obsega naselje Sotina. V volilni enoti
se voli pet članov sveta.

4

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

Št. 24/96
Rogašovci, dne 30. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

1190.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokal-
nih volitvah ZLV-C (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) je svet Krajevne skupnosti Pertoča na seji dne 9. 12.
1995 sprejel

S K L E P
o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Pertoča in svete
Vaških skupnostih Fikšinci, Pertoča, Ropoča in

Večeslavci
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1

S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Pertoča določa
število članov sveta Krajevne skupnosti Pertoče in število
članov sveta Vaških skupnostih Fikšinci, Pertoča, Ropoča in
Večeslavci ter volilne enote za prve volitve članov v svete
omenjenih skupnosti.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Pertoča šteje deset članov.
Prvi sveti vaških skupnosti štejejo v Fikšincih štiri čla-

ne, Pertoči pet članov, Ropoči štiri člane in Večeslavcih pet
članov.

3

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti in članov
svetov vaških skupnostih se oblikujejo 4 volilne enote.

1. Volilna enota obsega naselje Fikšinci. V volilni enoti
se voli dva člana sveta krajevne skupnosti in štiri člane sveta
vaške skupnosti.

2. Volilna enota obega naselje Pertoča. V volilni enoti
se voli tri člane sveta krajevne skupnosti in pet članov sveta
vaške skupnosti.

3. Volilna enota obsega naselje Ropoča. V volilni enoti
se voli dva člana sveta krajevne skupnosti in štiri člane sveta
vaške skupnosti.

4. Volilna enota obsega naselje Večeslavci. V volilni
enoti se voli tri člane sveta krajevne skupnosti in pet članov
sveta vaške skupnosti.

4

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

Pertoča, dne 4. aprila 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Pertoča
Anton Haužar l. r.

1191.

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
ZLV-C je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 30. 3.
1996 sprejel

S K L E P
o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve

volitve v svet Krajevne skupnosti Rogašovci in svet
Krajevne skupnosti Sveti Jurij

1

S tem sklepom Občinski svet občine Rogašovci določa
število članov svetov Krajevnih skupnosti Rogašovci in Sv.
Jurij ter volilne enote za prve redne volitve članov v svete
omenjenih krajevnih skupnosti.

2

Prvi svet Krajevne skupnosti Rogašovci šteje deset
članov.

3

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rogašovci
se oblikuje 6 volilnih enot.

4

Volilne enote in število članov sveta Krajevne skupno-
sti Rogašovci:

1. Volilna enota obsega naselje Kramarovci. V volilni
enoti se voli enega člana sveta.

2. Volilna enota obsega naselje Nuskova. V volilni
enoti se voli dva člana sveta.

3. Volilna enota obsega naselje Ocinje. V volilni enoti
se voli enega člana sveta.

4. Volilna enota obsega naselje Rogašovci. V volilni
enoti se voli dva člana sveta.

5. Volilna enota obsega naselje Serdica. V volilni enoti
se voli dva člana sveta.

6. Volilna enote obsega naselje Sotina. V volilni enoti
se voli dva člana sveta.

5

Prvi svet Krajevne skupnosti Sveti Jurij šteje sedem
članov.

6

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sv. Jurij se
oblikuje 1 volilna enota.

7

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

Št. 24/96
Rogašovci, dne 30. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

SLOVENJ GRADEC

1192.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 8. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95) je
svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 27. 3. 1996
sprejel

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

Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 1995 (Uradni list RS, št. 33/95, 11/96) se prvi odsta-
vek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
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Skupni prihodki proračuna za leto 1995 znašajo
1.227,260.700 tolarjev in se razporedijo za

SIT
– tekoče obveznosti 1.220,634.700

– sredstva rezerve 6,626.000

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 1995.

Št. 401-04/95
Slovenj Gradec, dne 27. marca 1996.

Predsednik
sveta Mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

1193.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 8. člena statuta Mestne občine Slo-
venj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95) je svet Mestne občine
Slovenj Gradec na seji dne 27. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj

Gradec za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 1995.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 1995:

SIT

1. prihodki 1.140,736.572,08

2. odhodki

– za tekoče obveznosti 1.112,258.228,59

– sredstva rezerve 6,626.000

3. presežek prihodkov nad odhodki
za prenos v leto 1996 21,852.343,49

3. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne ob-
čine Slovenj Gradec za leto 1995 je sestavni del tega odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 401/004/96-16
Slovenj Gradec, dne 27. marca 1996.

Predsednik
sveta Mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine

Slovenj Gradec za leto 1995

Prihodki v tolarjih

Prenešeni prihodki 398,472.581,18

Prihodki od davkov pravnih in
fizičnih oseb 388,233.872,92

Prihodki od davka na promet
nepremičnin 16,285.642,72

Prihodki od davkov na premoženje 3,202.636,71

Prihodki od taks in pristojbin 24,995.097,41

Prihodki od lastne dejavnosti in
drugi prihodki 105,473.496,73

Drugi prihodki 204,073.244,41

Skupaj prihodki 1.140,736.572,08

Odhodki

Sredstva za splošno rabo 136,796.593,21

Sredstva za družbene dejavnosti 431,440.354,38

Sredstva za gospodarsko
infrastrukturo 526,145.153,20

Sredstva za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter požarno
varnost 15,092.390,60

Sredstva za druge odhodke 2,783.737,20

Sredstva rezerve 6,626.000

Skupaj odhodki 1.118,884.228,59

Prenos v leto 1996 21,852.343,49

1194.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 8. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec, (Uradni list RS, št. 41/95) je
svet Mestne občine Slovenj Gradec, dne 27. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1996

1. člen

Z odlokom o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavlja-
jo sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.

2. člen

Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo
1.516,764.640 tolarjev in se razporedijo za

SIT
– tekoče obveznosti 1.509,044.640

– sredstva rezerve (0,5 % od vseh
prihodkov) 7,720.000

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev
sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna.

3. člen

Skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhod-
kov proračuna se med letom usklajuje, če je to v skladu z
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zagotovljeno porabo in v okviru doseženih prilivov. Z uskla-
ditvijo se prioritetno zagotovijo sredstva za plače, pri čemer
se upošteva osnova za obračun plač, ki jo določi Vlada
Republike Slovenije, ter tisti materialni stroški, na katere ni
mogoče vplivati.

4. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
določene s proračunom. Obveznosti se smejo prevzemati le
v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena in zagotov-
ljena za posamezne namene.

5. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-
komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prilivov in
dogovorjenih pogojev za izpolnjevanje obveznosti, ki se
poravnavajo iz proračuna.

6. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan mestne
občine ali druga pooblaščena oseba. Za zakonito uporabo
sredstev je odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporab-
niku.

7. člen

Župan mestne občine je pooblaščen, da odloča:

– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posa-
mezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvi-
deni višini,

– o uporabi sredstev rezerv iz 1. točke 12. člena zakona
o financiranju občin do ene petine sredstev rezerv,

– o najemu posojila največ do 5 % sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

– o varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sred-
stev.

8. člen

O zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb, odloča mestni svet.

9. člen

Nerazporejena proračunska sredstva, ki so na posamez-
nih odprtih računih mestne občine, se prioritetno uporabijo
za reševanje likvidnostih težav pri financiranju lokalnih za-
dev javnega pomena.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996.

Št. 401-003/96
Slovenj Gradec, dne 27. marca 1996.

Predsednik
sveta Mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

Bilanca
Prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine

Slovenj Gradec za leto 1996
Prihodki v tolarjih

Preneseni prihodki 518,472.343,49
Prihodki od davkov pravnih in
fizičnih oseb 422,366.000
Prihodki od davka na promet
nepremičnin 17,500.000
Prihodki od davkov na premoženje 3,500.000
Prihodki od taks in pristojbin 64,566.000
Prihodki od lastne dejavnosti in
drugi prihodki 230,074.944,71
Drugi prihodki 208,068.734,60
Zadolževanje 52,216.617,20

Skupaj prihodki 1.516,764.640

Odhodki

Sredstva za splošno porabo 183,994.000
Sredstva za družbene dejavnosti 485,602.236
Sredstva za gospodarskoinfrastrukturo 795,336.399,32
Sredstva za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter požarno
varnost 15,427.000
Sredstva za druge namene 28,685.004,68
Sredstva rezerve 7,720.000

Skupaj odhodki 1.516,764.640

1195.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/
94-65, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list
RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/
94-105), 38. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 41/95) je svet Mestne občine Slovenj
Gradec, na predlog župana, na seji dne 20. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne

občine Slovenj Gradec in strokovne službe sveta Mestne
občine Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja organizacijo in delovno področje uprave
Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: upra-
va) in strokovne službe sveta Mestne občine Slovenj Gradec
ter odločanje o upravnih stvareh.

V okviru uprave se ustanovijo upravni organi, in stro-
kovne službe ter se določi njihovo delovno področje.

2. člen

Upravni organi in strokovne službe, v okviru pravic in
dolžnosti mestne občine, v skladu z zakonom, predpisi in
statutom Mestne občine Slovenj Gradec, samostojno oprav-
ljajo upravne, strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne
ter druge naloge, za katere so ustanovljene.

Naloge iz prvega odstavka tega člena, ki jih morajo
opraviti upravni organi in strokovne službe, se določijo s
programi dela.
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3. člen

Naloge, položaj, pravice in obveznosti upravnih orga-
nov ter odnosi do župana, sveta mestne občine, pokrajine,
države ter občanov, določa zakon, statut mestne občine in
drugi predpisi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
UPRAVE IN STROKOVNE SLUŽBE SVETA

1. Strokovni službi

4. člen

Strokovni službi sta:
– urad župana
– služba sveta mestne občine

5. člen

Urad župana:

– opravlja strokovne in organizacijske naloge za žu-
pana,

– opravlja strokovne in organizacijske naloge na po-
dročju medmestnega in mednarodnega sodelovanja proto-
kola,

– opravlja strokovne naloge na področju stikov z jav-
nostjo,

– rešuje vloge in pritožbe v zvezi z delom uprave mest-
ne občine,

– skrbi za informiranje občanov ter opravlja druge na-
loge po pooblastilu župana.

Urad župana vodi župan ali oseba, ki jo le-ta določi.

6. člen

Strokovna služba sveta mestne občine:

– pripravlja seje sveta mestne občine in njegovih delov-
nih teles, nadzornega odbora in volilne komisije,

– pripravlja predloge programov sveta mestne občine
in njegovih delovnih teles na podlagi programov dela uprave
mestne občine ter v sodelovanju z drugimi predlagatelji gra-
div,

– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe delovnih teles,

– zbira in vodi evidenco vprašanj in pobud svetnikov in
skrbi za njihovo pravočasno posredovanje upravi oziroma
pristojnim službam ter posreduje njihove odgovore v skladu
s poslovnikom,

– uresničuje in spremlja uresničevanje sklepov organov
in delovnih teles iz prve alinee,

– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.

7. člen

Strokovno službo vodi sekretar sveta mestne občine.
Strokovna služba se pri svojem delu ravna po usmeritvah in
sklepih ter stališčih sveta mestne občine, kateremu je odgo-
vorna za svoje delo.

Sekretar sveta je odgovoren svetu mestne občine za
opravljanje svojega dela in dela strokovne službe. Delavci
strokovne službe sveta mestne občine so za svoje delo odgo-
vorni sekretarju sveta.

Župan oziroma od njega pooblaščeni tajnik zagotavlja
uresničevanje pravic in obveznosti delavcev strokovne služ-
be iz delovnih razmerij, na predlog sekretarja sveta.

2. Upravni organi

8. člen

Upravni organi v sestavi uprave mestne občine za oprav-
ljanje nalog iz 2. člena tega odloka so:

– Oddelek za splošne in gospodarske zadeve
– Oddelek za družbene dejavnosti
– Uprava za gospodarske javne službe in sklade
– Uprava za urejanje prostora in varstvo okolja.

9. člen

Oddelek za splošne in gospodarske zadeve

Oddelek za splošne in gospodarske zadeve:
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ,
– pripravlja predlog proračuna mestne občine, rebalans

proračuna, zaključni račun proračuna in predloge drugih ak-
tov s področja financ,

– opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna,
– vodi računovodstvo,
– nadzoruje porabnike proračunskih sredstev,
– opravlja nadzor nad uporabo predpisov v upravnem

postopku,
– skrbi za skladnost predpisov in drugih aktov z ustavo,

zakoni in drugimi predpisi,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi odlokov in drugih

splošnih aktov,
– nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih zavodov,

javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje
soglasje k njim svet mestne občine,

– sodeluje pri pripravi gradiva za postopke pred so-
dišči,

– opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na kadrov-
ske zadeve in sistem plač zaposlenih,

– opravlja strokovne naloge v zvezi z usposabljanjem
zaposlenih,

– vodi vložišče, skrbi za organizacijo delovanja arhiva,
– opravlja administrativno-tehnične naloge,
– opravlja in skrbi za tehnično in investicijsko vzdrže-

vanje upravnih zgradb, počitniških objektov, opreme in na-
prav,

– opravlja strokovne in organizacijske naloge za tajni-
ka mestne občine,

– opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko
pravnimi zadevami in vodi evidenco nepremičnin mestne
občine,

– opravlja strokovna opravila za pravni promet z nepre-
mičninami in v zvezi s postopki denacionalizacije,

– opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in
gospodarjenjem s poslovnimi in upravnimi prostori mestne
občine,

– opravlja strokovne naloge v zvezi z oddajo in naje-
mom poslovnih prostorov in drugih objektov ter prostorov,

– vodi evidenco stanovanj, ki so v lasti mestne občine,
iskalcev stanovanj in postopke v zvezi z oddajo stanovanj in
dodeljevanj stanovanjskih posojil,

– ugotavlja upravičenost do stanovanjskih subvencij,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z opravljanjem in

gospodarjenjem s stanovanjskimi hišami,
– opravlja naloge s področja varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami,
– opravlja koordinacijo med vaškimi in krajevnimi

skupnostmi,
– spremlja izvajanje nalog vaških in krajevnih skupno-

sti ter opravlja strokovno tehnična opravila za le-te,
– analizira in spremlja tekoča gibanja na področju go-

spodarstva z vidika zaposlovanja,
– pospešuje in razvija podjetništvo,
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– izvaja naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, trgo-
vine in gostinstva iz pristojnosti mestne občine,

– pospešuje turizem, kongresno in sejemsko dejavnost
in izvaja dejavnost promocijskega centra in turistično infor-
macijske službe,

– usklajuje aktivnosti nosilcev turistične ponudbe in
sodeluje z društvi, pomembnimi za turizem,

– usklajuje in organizira mestne prireditve,
– sodeluje pri prijavnih razpisih za oddajo del in oprav-

lja nadzor nad izvajanjem,
– opravlja nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih

predpisov ter nadzor nad mirujočim prometom,
– opravlja naloge s področja civilne zaščite in reše-

vanja.

10. člen

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti:
– opravlja upravne, razvojne in strokovne naloge za

predšolsko vzgojo, izobraževanje, šport, kulturo, zdravstvo,
socialno varstvo,

– sodeluje pri pripravi delovnih programov in izdelavi
planskih aktov mestne občine s tega področja,

– razporeja sredstva, namenjena dejavnostim, ki jih po-
kriva,

– spremlja in zagotavlja investicijsko vzdrževanje in
usklajuje nove investicije,

– pripravlja, usklajuje in spremlja programe športa za
osnovno šolo in vzgojnovarstvene zavode izven rednega
pouka ter društev in oblikuje kriterije in merila za vrednote-
nje programov,

– skrbi za sofinanciranje programov in prostorov za
mladino,

– spremlja stanje in načrtuje politiko za preprečevanje
zasvojenosti z drogami,

– opravlja strokovne naloge za izdajo soglasij in mnenj
za kulturne prireditve,

– skrbi za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na pri-
marni ravni,

– opravlja strokovna opravila v zvezi z določanjem in
zagotavljanjem mreže javne zdravstvene službe na primarni
ravni,

– na podlagi koncesijskega akta vodi postopek podelje-
vanja koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdrav-
stveni dejavnosti,

– vodi nadzor nad izvajalci osnovnega zdravstvenega
varstva,

– spremlja in izvaja projekte s področja osnovnega
zdravstvenega varstva,

– pripravlja razvojne programe socialnega varstva in
socialnega skrbstva,

– izvaja programe socialnovarstvenih pomoči,
– planira in spremlja delo društev in alternativnih oblik

dejavnosti.

11. člen

Uprava za gospodarske javne službe in sklade

Uprava za gospodarske javne službe in sklade:
– predlaga način opravljanja obveznih gospodarskih

javnih služb in izbirne gospodarske javne službe,
– predlaga prometni režim in opravlja strokovne naloge

v zvezi z izdajo odločb v postopkih,
– pripravlja razvojne programe gospodarskih javnih

služb,
– določa standarde in normative za gospodarske javne

službe,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih

dobrin in storitev,

– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih
javnih služb,

– opravlja strokovna opravila v zvezi s podeljevanjem
koncesij in izbiro koncesionarjev,

– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanja go-
spodarskih javnih služb,

– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari
z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo,

– opravlja strokovne naloge v zvezi s pridobivanjem,
urejanjem, vrednotenjem in prodajo ter oddajo stavbnih zem-
ljišč za gradnjo,

– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– daje informacije občanom v zvezi z urejanjem prosto-

ra, predvsem možnosti gradnje,
– izvaja obračun prispevkov s področja urejanja in od-

dajanja stavbnih zemljišč,
– opravlja druge strokovne naloge, ki se nanašajo na

pristojnost sklada stavbnih zemljišč,
– zagotavlja neprofitno stanovanjsko gradnjo in grad-

njo socialnih stanovanj,
– pripravlja projekte za prijavo na razpis republiških

posojil za neprofitno stanovanjsko gradnjo,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi odlokov in splošnih

aktov iz svojega delovnega  področja.
– opravlja strokovne in upravne naloge na področju

drugih kmunalnih dejavnosti v mestni občini.

12. člen

Uprava za urejanje prostora in varstvo okolja

Uprava za urejanje prostora in varstvo okolja:
– pripravlja in izdeluje prostorski plan in ureditev mesta,
– pripravlja strokovne podlage, programske in projekt-

ne rešitve prometa in komunalne infrastrukture,
– načrtuje mestne projekte,
– oblikuje spremembe in dopolnitve prostorskega plana

in načrta mesta,
– organizira razprave in spremlja izvajanje prostorske-

ga plana in načrta mesta,
– pripravlja smernice za izdelavo prostorsko izvedbe-

nih aktov in za pripravo lokacijskih dokumentacij,
– pridobiva oziroma pripravlja strokovna gradiva za

izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
– pripravlja metodologijo ter programske in projektne

naloge za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
– organizira pripravo prostorsko izvedbenih aktov, po

pooblastilu tudi izdeluje prostorskoizvedbene akte,
– nadzoruje kakovost in izdelavne roke prostorsko iz-

vedbenih aktov,
– oblikuje razpisne pogoje za pridobivanje ponudb,
– pripravlja lokacijske informacije v zvezi z merili in

pogoji za posege v prostor,
– pripravlja strokovne podlage za izdelavo lokacij za

zahtevnejše programe,
– pripravlja pogoje in strokovne podlage za razpis ur-

banistično arhitektonskih natečajev,
– organizira izdelavo lokacijskih dokumentacij, izdelu-

je lokacijske dokumentacije in vodi nadzor nad izdelavo
lokacijskih dokumentacij,

– izdeluje projektne naloge, pridobiva potrebne idejne
rešitve za lokacijske dokumenacije ter jih usklajuje med
posameznimi nosilci nalog,

– izdeluje analize stanja v prostoru,
– pripravlja in vodi projekte za računalniško obdelavo

podatkov,
– izdeluje grafične upodobitve prostorskih podatkov in

rezultatov analiz,
– pripravlja odloke in akte iz tega delovnega področja,
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– daje informacije v zvezi s pogoji za posege v prostor
in tolmači prostorske planske in izvedbene akte,

– pripravlja študije, smernice, priporočila na področju
varstva okolja,

– zagotavlja izvajanje kontrole virov onesnaževanja,
– pripravlja in predlaga ukrepe ter odloke na področju

varstva okolja.

13. člen

Upravne naloge uprave mestne občine opravljajo: taj-
nik, vodje oddelkov, direktorji uprav, vodje notranjih orga-
nizacij oddelkov, višji upravni, upravni in strokovno tehnič-
ni delavci.

14. člen

Tajnik mestne občine vodi upravo v obsegu pooblastila
župana mestne občine.

Tajnik izdaja odločbe na I. stopnji v upravnih zadevah iz
izvirne pristojnosti mestne občine in iz prenesene pristojnosti
in daje pooblastila uradni osebi za odločanje ali vodenje uprav-
nega postopka pred izdajo odločbe na I. stopnji, zagotavlja
opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne upravne-
mu organu uprave; skrbi za sodelovanje uprave z drugimi
lokalnimi skupnostmi in državno upravo; izdaja odločbe, ki se
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti
iz delovnega razmerja delavcev uprave, če zakon ali drug
predpis ne določa drugače; opravlja druge naloge, določene s
predpisi mestne občine ter po nalogu organa mestne občine.

Funkcija tajnika je poklicna.
Na mesto tajnika, ki vodi upravo, je lahko imenovana

oseba, ki izpolnjuje poleg splošnih pogojev tudi naslednje: da
ima visokošolsko izobrazbo stopnje VII/2, pravne ali upravne
smeri, strokovni izpit, delovne izkušnje in funkcionalna zna-
nja, predpisana za imenovanje višjih upravnih delavcev.

Mandatna doba tajnika, ki vodi upravo, je vezana na
mandat župana, vendar je naloge dolžan opravljati do imeno-
vanja novega tajnika.

15. člen

Oddelek vodi vodja oddelka, upravo vodi direktor (v
nadaljevanju: predstojnik).

Predstojnik vodi in predstavlja upravni organ oziroma
organizacijsko enoto, v skladu s pooblastili tajnika mestne
občine, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog
upravnega organa ter opravlja druge naloge v zvezi z delova-
njem upravnega organa, določenega s predpisi mestne občine.

Predstojnik iz prvega odstavka tega člena je za oprav-
ljanje svojega dela in dela upravnega organa, ki ga vodi,
odgovoren županu in tajniku uprave mestne občine. Delavci
upravnega organa so za svoje delo odgovorni predstojniku.

16. člen

Vodje oddelkov in direktorje uprav imenuje župan, za
obdobje štirih let, na podlagi javnega razpisa in na predlog
tajnika mestne občine.

Pogoji za opravljanje nalog vodje oddelkov in direktor-
ja glede stopnje izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih funk-
cionalnih znanj, se določijo v pravilniku o notranji orgniza-
ciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.

Za nagrajevanje vodij oddelkov in direktorjev se upo-
rabljajo merila, ki veljajo za direktorje zavodov, katerih us-
tanovitelj je Mestna občina Slovenj Gradec.

17. člen

Delavce uprave mestne občine sprejema na delo župan
na predlog tajnika.

Višje upravne delavce imenuje in razrešuje župan na
predlog tajnika.

18. člen

O disciplinski odgovornosti v upravi mestne občine
odloča tajnik, na II. stopnji pa župan.

19. člen

Župan po predhodnem soglasju sveta mestne občine
sprejme pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji de-
lovnih mest v upravi mestne občine.

20. člen

Tajnik na osnovi pravilnika določi koeficiente zaposle-
nih v upravi mestne občine, napredovanja v višji naziv in
višji plačilni razred se izvajajo na osnovi pravilnika, zakona
ali podzakonskega akta.

21. člen

Uprava mestne občine lahko opravlja upravne in stro-
kovne naloge tudi za druge lokalne skupnosti. Obseg in vrsto
nalog ter pogoje se določi s pogodbo.

III. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE

22. člen

V upravnih organih se v skladu z obsegom in načinom
dela lahko oblikujejo notranje organizacijske enote, kot so:
odsek, referat, služba ali enote z drugačnimi nazivi, če to
bolj ustreza naravi njihovih nalog.

23. člen

Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahte-
vajo sodelovanje delavcev različnih strok oziroma delavcev
z različnih področij dela in notranjih organizacijskih enot, se
oblikujejo projektne skupine. Projektno skupino s sklepom
določi tajnik uprave mestne občine.

IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH

24. člen

V upravnem postopku o upravnih stvareh iz izvirne
pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti izdaja odloč-
be na I. stopnji tajnik mestne občine.

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojno-
sti odloča župan.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
prenesene državne pristojnosti na I. stopnji izdaja tajnik
mestne občine, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno po-
dročje.

25. člen

Župan oziroma tajnik lahko pooblasti delavce uprave
mestne občine, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje
v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj, ali za
vodenje celotnega postopka in odločanje o upravnih stvareh.

26. člen

O izločitvi tajnika uprave mestne občine odloča župan.
O izločitvi uradne osebe na I. stopnji odloča tajnik

uprave mestne občine, na II. stopnji pa župan.

V. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Župan izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v upravi mestne občine in strokovni službi
sveta mestne občine v 30. dneh po sprejemu tega odloka.
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28. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
upravnih organih Občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS,
št. 41/89, RS št. 28/92) in odlok o ustanovitvi upravne orga-
nizacije za urbanistično načrtovanje (Uradni list SRS, št.
48/87).

29. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 37-3/95
Slovenj Gradec, dne 21. decembra 1995.

Predsednik
sveta Mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

ŠENTJERNEJ

1196.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 17. člena statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Šentjernej na 14. seji dne 1. 4. 1996 po hitrem po-
stopku sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentjernej za leto 1996

1. člen

S proračunom Občine Šentjernej za leto 1996 (v nada-
ljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini
Šentjernej v letu 1996.

2. člen

Občinski proračun za leto 1996 obsega 277,914.000
tolarjev, in sicer:

a.) v bilanci prihodkov in odhodkov

– prihodkov 277,914.000 SIT

– odhodkov 277,914.000 SIT

Od skupnega obsega proračuna v znesku 277,914.000
SIT se razporedi za:

– tekoče obveznosti proračuna 275,114.000 SIT

– rezerve občine 3,400.000 SIT

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.

3. člen

Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva re-
zerve občine (stalno proračunsko rezervo).

Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec,
vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

4. člen

Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le
za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

5. člen

Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se
sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne
akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih ob-
veznosti in likvidnostno stanje proračuna.

6. člen

Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi
ter javnim zavodom zagotavljajo:

– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotav-

lja mesečno glede na število delavcev, koeficiente za določa-
nje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funk-
cij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in
druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenje-
nost. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo občinske
uprave se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.

Sredstva za druge odhodke se poravnajo na podlagi
faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.

7. člen

Sredstva za nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna
dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podla-
gi priložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili
izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa.

Do sprejetja zakona o javnih naročilih se nabava opre-
me, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddaja s po-
godbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.

8. člen

Če se med letom ukine porabnik proračuna, njegovega
dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sred-
stva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.

9. člen

Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sred-
stev, ki so jim dodeljena s proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna
obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za
posamezne namene.

10. člen

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so po-
trebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpi-
sov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v
breme drugih postavk v okviru posameznega področja prora-
čuna.

O prenosu sredstev med nameni posameznega področja
odloča župan.

11. člen

Za izvrševanje proračuna Občine Šentjernej je odgovo-
ren župan.

12. člen

Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za
določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihod-
ki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni
višini.
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13. člen

Župan je pooblaščen da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,

– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz 1.
točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) do višine 50.000 tolarjev v posa-
meznem primeru,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin v vredno-
sti, za katero ni predpisan javni razpis,

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

14. člen

Strokovni sodelavec za finance I. je po pooblastilu žu-
pana pristojen da:

– odloča o porabi sredstev rezerve za premoščanje lik-
vidnostnih problemov proračuna,

– daje soglasje k pogodbam za financiranje investicij-
skih objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa
opreme.

15. člen

Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo
dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja, so prihodek občinskega proračuna.

16. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996 dalje.

Št. 012-17/95
Šentjernej, dne 1. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki

– prihodki iz dohodnine 103,083.300 SIT
– prihodki, ki v celoti pripadajo občini 5,359.100 SIT
– finančna izravnava 145,457.600 SIT
– davki in druge dajatve 11,081.000 SIT
– prihodki od premoženja 6,403.000 SIT
– prihodki iz naslova sofinanciranja 6,500.000 SIT
– presežki iz preteklega leta 30.000 SIT

Skupaj prihodki 277,914.000 SIT

Odhodki

– dejavnost obč. organov in uprave 47,540.000 SIT
– izobraževanje 29,980.000 SIT
– socialno varstvo 21,200.000 SIT
– otroško varstvo 63,290.000 SIT
– zdravstvo 4,144.000 SIT
– kultura 8,370.000 SIT

– šport 5,000.000 SIT
– interesne dejavnosti mladih 1,200.000 SIT
– kmetijstvo 5,510.000 SIT
– turizem 1,000.000 SIT
– razvoj obrti in podjetništva 2,000.000 SIT
– komunalna dejavnost 15,350.000 SIT
– cestno gospodarstvo 36,780.000 SIT
– sklad stavbnih zemljišč 9,110.000 SIT
– stanovanjsko gospodarstvo 4,450.000 SIT
– urejanje prostora 6,100.000 SIT
– varstvo pred narav. in dr. nesrečami 5,230.000 SIT
– druge javne potrebe 950.000 SIT
– prevzete obveznosti(del. bilanca;

obv. bivše obč. NM) 7,310.000 SIT
– oblikovanje rezerv 3,400.000 SIT

Skupaj odhodki 277,914.000 SIT

1197.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 11. člena statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Šentjernej na 14. seji dne 1. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej

1. člen

Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne
službe v Občini Šentjernej (v nadaljevanju: občina) in ureja
način njihovega opravljanja.

Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,
ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske
javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospo-
darske javne službe določene s tem odlokom.

2. člen

Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gasilstvo.

3. člen

Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba

naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij,
3. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobo-

ve v najem,
4. pogrebne storitve,
5. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo

prometnih in drugih javnih površin v naselju,
6. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
7. urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš,
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8. urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in nase-
ljih mestnega značaja,

9. urejanje lokalnih cest,

10. urejanje prometne in neprometne signalizacije in
prometnih režimov,

11. odvoz nepravilno parkiranih vozil,

12. javni mestni promet, ki obsega javni prevoz potni-
kov v mestu in primestnih naseljih z javnimi prevoznimi
sredstvi,

13. taksi služba,

14. upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za ka-
belski prenos RTV signalov,

15. plakatiranje in obveščanje,

16. krasitev centra in naselij,

17. deratizacija,

18. monitoring varstva okolja.

4. člen

Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi pred-
pisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacij-
skih ter drugih standardov in normativov. Opravljanje posa-
mezne gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka
se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi še:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja po
vrstah in številu izvajalcev,

– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

– pravice in obveznosti uporabnikov,

– vire financiranja gospodarske javne službe in način
njihovega oblikovanja,

– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izva-
janje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.

Do sprejetja odlokov iz predhodnega odstavka tega
člena se uporabljajo sedaj veljavni odloki, pravilniki in drugi
splošni akti, ki urejajo dejavnost s področja gospodarskih
javnih služb.

5. člen

V javnem gospodarskem zavodu se opravljajo nasled-
nje gospodarske javne službe:

1. gasilstvo,

2. deratizacija.

6. člen

V javnem podjetju se opravljajo naslednje gospodarske
javne službe:

1. oskrba s pitno vodo,

2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda,

3. ravnanje s komunalnimi odpadki,

4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

5. oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij,

6. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba
naselij s požarno vodo v javni rabi.

7. člen

Koncesionirano ali z vlaganjem javnega kapitala v de-
javnost oseb zasebnega prava se opravljajo naslednje gospo-
darske javne službe:

1. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

2. pogrebne storitve,

3. odvoz nepravilno parkiranih vozil,

4. javni mestni promet, ki obsega javni prevoz potnikov
v mestu in primestnih naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,

5. taksi služba,

6. upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za kabel-
ski prenos RTV signalov,

7. plakatiranje in obveščanje,

8. krasitev mesta in naselij,

9. javna snaga in čiščenje javnih površin,

10. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za gro-
bove v najem,

11. urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš,

12. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin,

13. urejanje ulic trgov in lokalnih cest v mestu in nase-
ljih mestnega značaja,

14. urejanje lokalnih cest,

15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin v naseljih,

16. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,

17. urejanje prometne in neprometne signalizacije in
prometnih režimov,

18. monitoring varstva okolja.

8. člen

Organizacijske oblike izvajanja gospodarskih javnih
služb uredi svet občine s posebnimi odloki in akti v skladu z
zakoni, ki urejajo ustanavljanje javnih zavodov, ustanavlja-
nje javnih podjetij oziroma gospodarskih družb, postopke za
podeljevanje oziroma pridobitev koncesij za opravljanje gos-
podarskih javnih služb in postopke za vlaganje javnega kapi-
tala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih
služb iz 7. in 8. člena tega odloka se opravljanje gospodar-
skih javnih služb izven javnega podjetja zagotavlja na podla-
gi sklenjenih pogodb o izvajanju dejavnosti z izvajalci, ki so
usposobljeni za opravljanje teh dejavnosti.

9. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se ustanovijo
ustrezna telesa, sestavljena iz predstavnikov uporabnikov.
Sestavo, delovno področje in pristojnosti teles za varstvo
uporabnikov javnih dobrin uredi občina s posebnim aktom o
ustanovitvi teh teles.

10. člen

Javne gospodarske službe se financirajo:

– s ceno javnih dobrin, določeno v skladu z zakonom,

– iz sredstev proračuna,

– iz prispevkov, davkov in taks, ki jih v ta namen
predpiše občina v skladu z zakonom,

– iz prihodkov izvajalcev gospodarskih javnih služb
(javnega zavoda, javnega podjetja, koncesionarja in oseb
zasebnega prava, ki opravljajo javno službo na podlagi vla-
ganja javnega kapitala),

– iz dobička javnega podjetja in družb, ki opravljajo
gospodarske javne službe,

– z izdajanjem vrednostnih papirjev,

– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,

– s posojili,

– iz drugih virov.
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11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Občino
Šentjernej veljati odlok o gospodarskih službah v Občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 71/94).

12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 012-20/95
Šentjernej, dne 1. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

1198.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95), prvega odstavka 2. člena zakona o plani-
ranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) ter 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)
je Občinski svet občine Šentjernej na 14. seji dne 1. 4. 1996
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove ter

osnutka zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono
Sejmišče Šentjernej

1. člen

Javno se razgrne osnutek programske zasnove za izde-
lavo zazidalnega načrta proizvodno-servisne cone Sejmišče
Šentjernej kot dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Šentjernej za obdobje od leta
1986 do leta 1990 – dopolnitev 1996 ter osnutek zazidalnega
načrta proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej.

2. člen

Osnutka iz 1. člena tega sklepa bosta razgrnjena v pro-
storih Občine Šentjernej vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
trideset dni od objave v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava obeh osnutkov.

Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano
na krajevno običajen način.

3. člen

Podjetja in druge organizacije, organi, društva in obča-
ni lahko podajajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pismeno pošljejo na Občino Šent-
jernej.

Št. 061-95/186
Šentjernej, dne 1. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

1199.

Na podlagi 11. in 17. člena statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej
na 14. seji dne 1. 4. 1996 sprejel

P R A V I L N I K
o subvencioniranju realne obrestne mere za namenske

bančne kredite odobrene za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Šentjernej

1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za
subvencioniranje 50% za malo gospodarstvo oziroma 70%
za kmetijstvo realne obrestne mere namenskih bančnih poso-
jil, odobrenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
oziroma kmetijstva v Občini Šentjernej.

Sredstva za dodeljevanje posojil za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva oziroma kmetijstva se zagotavlja-
jo iz bančnih sredstev.

2. člen

Subvencije realne obrestne mere so namenjene za na-
menske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot
samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetja v zasebni
lasti, oziroma kmetom, ki bodo na ta način pridobljena sreds-
tva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavno-
sti, in sicer:

– za razvoj malega gospodarstva v:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih

prostorov;
– nakup opreme;
– odpiranje delovnih mest, povezano z ustanavlja-

njem novih enot malega gospodarstva;
– uvajanje sodobnih tehnologij v enote malega go-

spodarstva, ki so energetsko varčne in ekološko neoporečne;
– za razvoj kmetijstva v:

– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih ob-
jektov kmetije;

– nakup in posodobitev opreme;
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih

zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti;
– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč ter združe-

vanje parcel;
– za programe predelave in trženja;

3. člen

Pogoj za odobritev subvencije je, da enota malega go-
spodarstva oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejav-
nostjo opravlja dejavnost na področju Občine Šentjernej in
da je kraj investicije na območju Občine Šentjernej. Za sub-
vencijo lahko zaprosijo tudi prosilci, ki so v fazi pridobiva-
nja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije
na sodišču.

4. člen

Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg
pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še
naslednje kriterije:

– za enote malega gospodarstva:
– opravljajo ali bodo opravljali dejavnosti, ki v obči-

ni niso razvite;
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delov-

na mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmog-

ljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
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– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete
proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen
delovni proces;

– zagotavljanje boljše oskrbe občanov;
– za kmetijsko dejavnost:

– so kmetijski zavarovanci;
– so kmetije, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost

na kmetiji, so nasledniki oziroma imajo naslednika;
– kmetje, ki imajo ožjega družinskega člana s kmetij-

sko izobrazbo;
– ekonomska upravičenost investicije.

5. člen

Razpis za subvencioniranje realne obrestne mere za
bančne kredite razpiše občinski svet in razpis objavi v sred-
stvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna viši-
na razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki
izhajajo iz tega pravilnika.

6. člen

Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričako-

vanimi učinki;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjet-

nika oziroma družbe; dokazilo o začetnem postopku pridobi-
vanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registra-
cije na sodišču oziroma za osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo potrdilo ZZZS, da so kmečki zavarovanci;

– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobre-
nem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva oziroma za pospeševanje razvoja kmetijstva.

7. člen

Prošnjo za odobritev subvencije vložijo prosilci v taj-
ništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.

8. člen

Doba subvencioniranja realne obrestne mere je enaka
dobi vračila odobrenega posojila.

9. člen

O odobritvi subvencije odloča župan. Sklep o odobritvi
subvencije se prosilcem posreduje najkasneje v osmih dneh
po sprejetju in je dokončen.

Župan je dolžan seznaniti občinski svet o višini dode-
ljenih subvencij, za pretekli mesec, do dokončne razdelitve
sredstev predvidenih v proračunu občine za ta namen.

10. člen

Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik tripar-
titno pogodbo z banko in Občino Šentjernej, v kateri so
določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbe-
nih strank. S strani Občine Šentjernej tripartitno pogodbo,
po pooblastilo Občinskega sveta občine Šentjernej, sklene
župan.

11. člen

Pogodbo o sodelovanju med Občino Šentjernej in ban-
ko, ki je vključena v sistem kreditiranja v smislu tega pravil-
nika, sklene župan.

12. člen

Namensko uporabo sredstev iz posojilne pogodbe pre-
verjajo občinski organi in banka.

13. člen

Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.

Št. 012-21/95
Šentjernej, dne 1. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

ŠKOFJA LOKA

1200.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 10/84, 37/85, 39/86
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) in 18. ter 86.
člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95)
je Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne 28. 3. 1996
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev družbenega
plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do

leta 1990 in sicer osnutek programskih zasnov za
rekonstrukcijo ceste R 314 in osnutka odloka o

lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R 314 v
Škofji Loki

odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700
odsek 1077 od km 0.000 do km 0.590

1

Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve družbene-
ga plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (UVG, št. 14/86, 11/87, 3/89, UL RS, št. 47/93, popr.
8/94) in sicer osnutek programskih zasnov za rekonstrukcijo
ceste R 314 in osnutek odloka o lokacijskem načrtu za re-
konstrukcijo ceste R 314 v Škofji Loki, ki ga je pod št. proj.
1033 izdelal PA prostor d.o.o. Ljubljana, v januarju 1996.

2

Osnutek programskih zasnov in osnutek odloka o lokac-
ijskem načrtu se javno razgrne, za čas enega meseca od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, v pro-
storih Občine Škofja Loka, Mestni trg št. 15, v veži drugega
nadstropja.

3

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava
in sicer v torek 23. aprila 1996 ob 17. uri v Kinodvorani Sora
Škofja Loka.

4

Občani, podjetja in skupnosti dajo v času javne razgrni-
tve pisne pripombe in predloge k osnutku razgrnjenih doku-
mentov, ki jih naslovijo na Oddelek za okolje in prostor
Občine Škofja Loka.

5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, na oglasni deski Občine Škofja Loka, Krajevni skupnosti
Škofja Loka–mesto in Krajevni skupnosti Kamnitnik.
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Št. 352-5/94
Škofja Loka, dne  28. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

ŠKOFLJICA

1201.

Občinski svet občine Škofljica je na izredni seji, dne 6.
2. 1996, na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

1. člen

Občinski svet občine Škofljica sprejme statutarni sklep,
s katerim določa, da bo v skladu z veljavno zakonodajo,
smislom lokalne samouprave in ob upoštevanju pravic in
zahtev občanov vseh krajevnih skupnosti v novi občini, v
zakonitem roku pred naslednjimi lokalnimi volitvami dolo-
čil način volitev in število svetnikov v Občinskem svetu
občine Škofljica, ki jih bodo občani volili na naslednjih
lokalnih volitvah.

2. člen

Občinski svet občine Škofljica sprejema začasni statu-
tarni sklep, s katerim določa, da se zadrži statutarna določi-
tev statusa krajevnih skupnosti v Občini Škofljica. Občinski
svet bo o navedenem odločil do 30. 4. 996, po uradni objavi
stališča Ustavnega sodišča RS.

V času do 30. 4. 1996 Krajevne skupnosti Škofljica,
Lavrica, Pijava Gorica in Želimlje izvršujejo vse finančne in
pogodbene obveznosti s soglasjem župana.

3. člen

Ta statutarni sklep začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 555/96
Škofljica, dne 20. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

1203.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odločba US RS), 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 13. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 32/86, 46/88, 39/89) in 18. člena statuta Občine
Škofljica je Občinski svet občine Škofljica na 11. seji dne
26. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za leto 1996

I

Vrednost točke znaša za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto
1996 znaša 0,0510 SIT.

II

Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 1107/96
Škofljica, dne 1. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

na nekdanje Občine Vič-Rudnik in Skupščine Mesta Ljub-
ljane za leto 1994, povečan za odstotek rasti, podan v merilih
Ministrstva za finance za leto 1995.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se porabljajo sred-
stva  v višini povprečnih mesečnih dvanajstin.

3. člen

Prihodki in izdatki proračunskih sredstev bodo sestavni
del proračuna občine za leto 1996.

4. člen

Za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo
1. člena tega odloka, za dosego normalnega poslovanja po-
rabnikov proračunskih sredstev, je zadolžen župan občine.

5. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 naprej.

Št. 578/96
Škofljica, dne 20. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

1202.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Škofljica
na izredni seji dne 6. 2. 1996 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Škofljica

za leto 1996

1. člen

Do sprejetja proračuna Občine Škofljica za leto 1996 se
financira javna poraba Občine Škofljica na podlagi proraču-
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TREBNJE

1204.

Na podlagi 28. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94), 1. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 70/95) in 10., 41. in 106. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju

Občine Trebnje

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Čatež,
Dobrnič, Dol. Nemška vas, Knežja vas, Mirna, Mokronog,
Račje selo, Svetinje, Sela pri Šumberku, Šentlovrenc, Šen-
trupert, Štefan, Trebelno, Trebnje, Veliki Gaber in Velika
Loka, bodo v nedeljo 23. 6. 1996.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 15. 4. 1996.

3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 008-1/96-10
Trebnje, dne 9. aprila 1996.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Pungartnik l. r.

ŽALEC

1205.

Na podlagi 20. in 31. člena statuta Občine Žalec (Urad-
ni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
7. marca 1996 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja način dela, postopek odloča-
nja Občinskega sveta občine Žalec (v nadaljnjem besedilu:
občinski svet) razmerja do drugih občinskih organov in uprave.

2. člen

Vprašanja načina dela občinskega sveta, ki niso urejena
s tem poslovnikom, se lahko uredijo s sklepi ali z drugim
aktom občinskega sveta v skladu s tem poslovnikom.

3. člen

Način dela odborov in drugih delovnih teles občinske-
ga sveta se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja s poslov-
niki delovnih teles.

4. člen

Delo občinskega sveta je javno. Javnost se lahko izklju-
či samo, če tako zaradi splošnih koristi odloči občinski svet z

večino vseh članov. Javnosti niso dostopni dokumenti in
gradivo sveta, ki so zaupne narave.

5. člen

Občinski svet dela na rednih in izrednih sejah.

6. člen

Občinski svet predstavlja predsednik občinskega sveta,
v njegovi odsotnosti pa podpredsednik občinskega sveta.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

7. člen

Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče do-
tedanji predsednik občinskega sveta. Do izvolitve novega
predsednika občinskega sveta vodi sejo najstarejši član ob-
činskega sveta.

8. člen

Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri
je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega
sveta.

9. člen

Občinski svet izvoli na prvi seji komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja.

10. člen

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ter priznanja se predloži poročilo občinske volilne komisije,
potrdila o izvolitvi svetnikov in morebitne pritožbe kandida-
tov ali predstavnikov list.

11. člen

Mandate članov občinskega sveta potrdi občinski svet
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o
izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb
kandidatov ali predstavnikov list.

Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki
niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata.

Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem
mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika
kandidatov, vloženi pri občinskem svetu oziroma občinski
volilni komisiji.

12. člen

Po potrditvi mandatov občinski svet izvoli komisijo za
statut občine in poslovnik občinskega sveta ter izvoli pred-
sednika in podpredsednika občinskega sveta.

13. člen

Občinski svet praviloma v 30 dneh po konstituiranju
ustanovi odbore in druga delovna telesa občinskega sveta.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

14. člen

Član občinskega sveta ima pravico in dolžnost, da se
udeležuje sej občinskega sveta ter sej delovnih teles, katerih
je član, lahko pa se udeležuje tudi drugih sej delovnih teles.
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15. člen

Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana
oziroma občinske uprave in organov občinskega sveta obve-
stila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v
občinskem svetu, odborih in delovnih telesih občinskega
sveta.

16. člen

Člani občinskega sveta, člani delovnih teles občinskega
sveta ter člani upravnih in nadzornih odborov, katerih večin-
ski lastnik je občina, imajo pravico do nadomestila za oprav-
ljanje funkcije (sejnine) v skladu z zakonom. Pravico do
nadomestila določi občinski svet oziroma komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja.

Sejnina članov upravnih in nadzornih odborov skladov
ne sme presegati sejnine članov občinskega sveta.

17. člen

Na redni seji občinskega sveta je praviloma predvidena
posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov
občinskega sveta.

Vprašanja ali pobude se predložijo pisno, izjemoma pa
tudi ustno.

O danih pobudah in vprašanjih ter o danih odgovorih
na vprašanja članov občinskega sveta se vodi evidenca, ki jo
vodi strokovna služba občinskega sveta in o tem poroča
občinskemu svetu.

18. člen

Vprašanje mora biti kratko in postavljeno tako, da je
njegova vsebina jasno razvidna ter s konkretnim predlogom
sklepa. V nasprotnem primeru predsedujoči občinskega sve-
ta na to opozori in ga pozove, da vprašanje ustrezno dopolni.

19. člen

Pri obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega
sveta morajo biti na seji občinskega sveta navzoči župan ali
tajnik občinske uprave. Če je župan opravičeno odsoten ali
zadržan, ga lahko nadomešča podžupan ali tajnik občinske
uprave.

20. člen

Na vprašanja članov občinskega sveta mora župan ali
občinska uprava odgovoriti na prvi naslednji seji. Član ob-
činskega sveta lahko zahteva dopolnitev odgovora.

IV. SEJE OBČINSKEGA SVETA

1. Sklicevanje sej

21. člen

Seje občinskega sveta sklicuje predsednik občinskega
sveta.

Predsednik občinskega sveta mora sklicati sejo na zah-
tevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo naj-
manj četrtine članov in na obrazloženo zahtevo župana.

22. člen

Redne seje občinskega sveta so praviloma vsak zadnji
teden v mesecu.

Po sklepu občinskega sveta se lahko redne seje skličejo
tudi v drugih dneh.

Predsednik občinskega sveta mora sklicati sejo sveta
najmanj enkrat v treh mesecih.

23. člen

Izredna seja se skliče, kadar ni pogojev za redno sejo.
Izredno sejo skliče predsednik občinskega sveta na svo-

jo pobudo ali na zahtevo najmanj tretjine članov občinskega
sveta. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti razlogi za
njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o
katerih naj občinski svet odloča.

24. člen

Sklic seje občinskega sveta s predlogom dnevnega reda
se pošlje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, določenim za
sejo.

Predloge odlokov (prva in druga obravnava) je potreb-
no članom občinskega sveta posredovati 15 dni pred predvi-
deno obravnavo na seji občinskega sveta s predlogom pred-
sednika občinskega sveta, da bo odlok obravnavan na seji
občinskega sveta.

V nujnih primerih se gradivo za sejo občinskega sveta
vroči članom občinskega sveta najkasneje pred sejo sveta.

Gradivo za sejo mora biti podpisano s strani odgovor-
nih oseb: župana, tajnika občinske uprave in vodje oddelka.

Sklic seje in gradivo se pošlje tudi strankam, zastopa-
nim v občinskem svetu, krajevnim skupnostim, županu, pod-
županu, tajniku občinske uprave, vodjem notranjih organiza-
cijskih enot, upravni enoti in sredstvom javnega obveščanja.

25. člen

Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta določi
predsednik občinskega sveta po posvetovanju z županom.

V predlog dnevnega reda seje se lahko uvrstijo le zade-
ve, za katerih obravnavo so izpolnjeni pogoji, določeni s tem
poslovnikom.

26. člen

Izredno sejo lahko skliče predsednik občinskega sveta
tudi v krajšem roku.

Gradivo za izredno sejo se lahko predloži tudi na sami
seji.

27. člen

Občinski svet ne more odločati o zadevah, glede kate-
rih ni bilo prej poslano oziroma izročeno ustrezno gradivo.

2. Predsedovanje in udeležba na seji

28. člen

Seji občinskega sveta predseduje predsednik občinske-
ga sveta ali po pooblastilu predsednika podpredsednik ob-
činskega sveta.

29. člen

Svetniki imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo
sej občinskega sveta in sodelujejo pri delu in odločanju na
njih.

30. člen

O udeležbi svetnikov na seji občinskega sveta se vodi
evidenca na podlagi ugotavljanja navzočnosti na začetku seje,
ob glasovanjih, ob preverjanju sklepčnosti med sejo, ob koncu
prekinjene seje in na začetku nadaljevanja prekinjene seje.

31. člen

Seje občinskega sveta se lahko udeležijo osebe, ki jih
na sejo povabi predsednik občinskega sveta ali župan. Druge
osebe so lahko navzoče na seji v skladu z določili tega
poslovnika.
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3. Potek seje

32. člen

Predsedujoči začne sejo, obvesti občinski svet kdo iz-
med svetnikov ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti. Predsedujoči obvesti občinski svet, kdo je povab-
ljen na sejo.

Na začetku seje predsedujoči lahko daje pojasnila v
zvezi z delom na seji in v zvezi z drugimi vprašanji.

33. člen

Občinski svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej odlo-

ča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevne-
ga reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o
predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri
postopek. Po predstavitvi lahko predlagatelj razširitve do-
datno pojasni razloge za razširitev dnevnega reda.

Zadeve, za katere župan ali odbor občinskega sveta
oziroma delovno telo predlaga, naj se umaknejo z dnevnega
reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje, se umaknejo z
dnevnega reda.

O predlogih iz drugega odstavka tega člena odloča
občinski svet brez razprave.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje, in če je bilo
članom občinskega sveta poslano ali izročeno gradivo, ki je
podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za
razširitev dnevnega reda lahko poda mnenje župan, če ni
sam predlagatelj razširitve. Občinski svet lahko sklene, da
mora pred odločanjem podati mnenje odbor oziroma delov-
no telo občinskega sveta.

Po sprejetih odločitvah iz drugega odstavka tega člena
da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

34. člen

Občinski svet na vsaki seji odloča o sprejemu zapisnika
prejšnje seje.

Svetnik lahko da pripombo k zapisniku prejšnje seje in
zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni.

O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev
zapisnika prejšnje seje odloči občinski svet brez razprave.

Predsedujoči ugotovi, da je sprejet zapisnik, h katere-
mu ni bilo pripomb, ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pri-
pombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.

35. člen

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po do-
ločenem vrstnem redu. Med sejo lahko občinski svet spre-
meni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko
poda predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopol-
nilno obrazložitev.

Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati
dopolnilno obrazložitev, če tako sklene občinski svet.

Za predlagateljem oziroma predstavnikom predlagate-
lja dobijo najprej besedo poročevalci odborov in delovnih
teles, župan; če občinska uprava ni predlagatelj.

Zatem dobijo besedo po vrstnem redu, kakor so se
priglasili k razpravi.

36. člen

Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem
redu. Če se govornik ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči
opomni. Če se govornik tudi po drugem opominu ne drži
dnevnega reda, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper

odvzem besede član občinskega sveta lahko ugovarja. O
ugovoru odloči občinski svet brez razprave in brez obrazlo-
žitve glasu.

37. člen

Razprave članov občinskega sveta in drugih udeležen-
cev na seji niso časovno omejene, če ni v tem poslovniku
drugače določeno.

Občinski svet lahko na predlog predsedujočega ali na
zahtevo člana občinskega sveta določi, da lahko govornik o
istem vprašanju govori le enkrat, lahko pa mu omeji tudi
trajanje govora, vendar ne manj kot 5 minut.

Odločitev o omejitvi razprave sprejme občinski svet
pred začetkom razprave.

38. člen

Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi po-
slovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva. Predsedujoči da po tem govoru pojasni-
lo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član občin-
skega sveta ni zadovoljen s pojasnilom, odloči občinski svet
o vprašanju brez razprave.

Če svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član občinskega sveta omejiti le na pojasnilo.

39. člen

Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-
pravi, sklene razpravo. Če je na podlagi razprave treba pri-
praviti predloge odločitev ali stališč, se razprava prekine in
se nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

40. člen

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo občinskega
sveta in določi, kdaj se bo nadaljevalo.

Predsedujoči prekine delo občinskega sveta, če se ugo-
tovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja, če
je treba dobiti mnenja odborov ali delovnih teles oziroma
občinske uprave, in v drugih primerih, kadar tako sklene
občinski svet.

Če je delo občinskega sveta prekinjeno zato, ker seja ni
več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje,
predsedujoči sejo za ta dan konča.

41. člen

Če občinski svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal
razprave ali če ni pogojev za odločanje ali če občinski svet o
zadevi ne želi odločati na isti seji, se razprave oziroma
odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Ko
so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet konča
sejo.

4. Vzdrževanje reda na seji

42. člen

Za red na seji skrbi predsedujoči.
Na seji občinskega sveta ne sme nihče govoriti, dokler

mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

43. člen

Za kršitev reda na seji občinskega sveta sme predsedu-
joči izreči naslednje ukrepe: – opomin – odvzem besede –
odstranitev s seje ali z dela seje.
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44. člen

Opomin se lahko izreče, če govori, čeprav mu predse-
dujoči ni dal besede, če sega govorniku v besedo, ali če na
kak drug način krši red na seji in določbe tega poslovnika.

45. člen

Odvzem besede se lahko izreče, če s svojim govorom
na seji krši red in določbe tega poslovnika, pa je bil na tej
seji že dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega
poslovnika.

46. člen

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče, če
kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji tako, da
onemogoča delo občinskega sveta.

47. člen

Član občinskega sveta, ki mu je izrečen ukrep odstrani-
tve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano.

Odsotnost s seje med trajanjem tega ukrepa se šteje za
neopravičeno odsotnost s seje.

Član občinskega sveta, ki mu je bil izrečen ukrep od-
stranitve s seje ali z dela seje, lahko v treh dneh vloži ugovor
na občinski svet. Le-ta odloči o ugovoru na prvi naslednji
seji.

48. člen

Predsedujoči odredi, da se odstrani iz dvorane in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak udeleženec ali poslušalec,
ki krši red na seji.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.

49. člen

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji občinskega sveta, jo prekine.

5. Odločanje

50. člen

Občinski svet veljavno odloča, če je na seji navzoča
večina vseh svetnikov. Kadar je za sprejem odločitve potreb-
na dvotretjinska večina vseh svetnikov, občinski svet veljav-
no odloča, če sta na seji navzoči najmanj dve tretjini vseh
svetnikov.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost svetni-
kov v dvorani.

51. člen

Navzočnost svetnikov se ugotovi z dviganjem rok. O
načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči.

52. člen

Navzočnost na seji se ugotavlja tudi med sejo, če pred-
sedujoči ugotovi, da je potrebno preveriti sklepčnost.

53. člen

Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem odloča, kadar je to določeno z zako-
nom in statutom.

Občinski svet lahko odloči, da se opravi tajno glasova-
nje tudi v drugih primerih.

54. člen

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.

Pred glasovanjem ima pravico obrazložiti svoj glas, če
s tem poslovnikom ni drugače določeno.

O postopkovnih vprašanjih odloča občinski svet takoj
brez razprave.

55. člen

Glasuje se z dviganjem rok. Predsedujoči najprej vpra-
ša, kdo je za predlog, in nato, kdo je proti njemu in kdo se je
vzdržal.

Člani občinskega sveta se izjasnejo tako, da dvignejo
roko.

56. člen

Če član občinskega sveta ugovarja poteku ali ugotovi-
tvi izida glasovanja, se glasovanje lahko ponovi. O ponovi-
tvi glasovanja odloči občinski svet brez razprave na predlog
člana občinskega sveta, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi
izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega.

57. člen

Predsedujoči sveta po vsakem opravljenem glasovanju
ugotovi in objavi izid glasovanja. Predlog je sprejet, če je
zanj glasovala predpisana večina članov občinskega sveta.

58. člen

Tajno se glasuje z glasovnicami.
Za vsako glasovanje se natisne 36 glasovnic.
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so

overjene s pečatom občinskega sveta.

59. člen

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča in
opredelitev “za” in “proti”. Na dnu glasovnice je beseda “za”
na desni, beseda “proti” pa na levi strani. Glasuje se tako, da
se obkroži beseda “za” ali “proti”.

60. člen

Tajno glasovanje izvede komisija, ki je sestavljena iz
treh članov občinskega sveta, ki jih izvoli občinski svet na
predlog predsednika sveta. Članom občinskega sveta se vro-
čijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi predsednika komi-
sije in pove svoje ime in priimek. Član komisije, ki pomaga
pri izvedbi glasovanja, izroči članu občinskega sveta glasov-
nico in označi pri imenu in priimku v seznam, da mu je bila
glasovnica vročena.

Član občinskega sveta nato odide v prostor, v katerem
se glasuje.

Član občinskega sveta izpolni glasovnico, se vrne v
dvorano k mizi predsedujočega in odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico. Predsedujoči pred začetkom glasovanja do-
loči čas, ob katerem se glasovanje konča. Ob izteku tega časa
predsedujoči sklene glasovanje.

61. člen

Ko je glasovanje končano, se komisija umakne v pose-
ben prostor, da ugotovi izid glasovanja. Preden odprejo gla-
sovalno skrinjico, preštejejo nerazdeljene glasovnice in jih
vložijo v poseben ovoj, ki ga zapečatijo. Neizpolnjena gla-
sovnica in glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom
o načinu glasovanja, sta neveljavni. Ugotovitev izida glaso-
vanja obsega:

– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “za” in “proti”, oziroma število glasov,

ki so jih dobili posamezni kandidati,
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– ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglaso-
van s predpisano večino, oziroma kadar se pri volitvah ali
imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo kateri
kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo vsi sodelujoči iz prvega odstavka tega člena. Pred-
sedujoči objavi izid glasovanja na seji občinskega sveta.

6. Zapisnik seje

62. člen

O delu na seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo, z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti, in o izidih glasovanja o posameznih zadeveh.

Sprejeti zapisnik podpiše predsedujoči.

63. člen

Seje občinskega sveta se snemajo, magnetogramski za-
pisi so na voljo članom občinskega sveta, županu, tajniku
občinske uprave, vodjem oddelkov in strokovnim delavcem,
ki opravljajo dela za občinski svet.

Ostalim osebam so magnetogramski zapisi na voljo le s
posebnim dovoljenjem predsednika občinskega sveta.

64. člen

Z akti in gradivom zaupne narave se ravna v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.

65. člen

Člani občinskega sveta imajo pravico vpogleda v spise
in gradivo, ki se hranijo v pristojnih službah občinskega
sveta in njihovih odborih in delovnih telesih. Vpogled v
spise in gradivo, ki vsebujejo podatke osebne narave, je
dopusten le članom občinskega sveta, na katere se ti podatki
nanašajo. Vpogled v takšne spise in gradivo je lahko dopuš-
čen tudi drugim osebam, vendar le z dovoljenjem predsedni-
ka občinskega sveta in člana občinskega sveta, na katerega
se ti podatki nanašajo.

66. člen

Izvirniki odlokov in drugih aktov in vse gradivo, ki jih
je oblikoval ali obravnaval občinski svet ali njegova delovna
telesa, se hranijo v arhivu. Tam se hranijo tudi magneto-
gramski zapisi sej občinskega sveta ter drugo gradivo, za
katero skrbi strokovni delavec, ki opravlja delo za občinski
svet.

Gradivo iz prvega odstavka se hrani v skladu s predpisi,
magnetografski zapisi najmanj do izteka mandata občinske-
ga sveta.

V. PROGRAMIRANJE DELA OBČINSKEGA SVETA
IN DELOVNIH TELES

67. člen

Občinski svet vsako leto na predlog predsednika občin-
skega sveta sprejme okvirni program dela za posamezno leto
in terminski program.

68. člen

Okvirni program dela upošteva program občinske upra-
ve za tekoče leto in druge predloge za razpravo ter odločanje
v občinskem svetu in opredeljuje prednostne naloge. Pri tem
zagotavlja smotrno povezavo posameznih obravnav pri po-
stopku sprejemanja aktov.

69. člen

Na podlagi programa dela predsednik občinskega sveta
po posvetu z županom uvršča posamezna vprašanja na dnev-
ni red sej občinskega sveta.

70. člen

Odbori in delovna telesa oblikujejo in medsebojno us-
klajujejo svoje programe v skladu s programom dela občin-
skega sveta.

VI. DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

71. člen

Občinski svet ustanovi delovna telesa za proučevanje
posameznih področij, za pripravo mnenj o politiki na teh
področjih in za oblikovanje mnenj do posameznih vprašanj
iz pristojnosti občinskega sveta.

Poleg delovnih teles, ustanovljenih s statutom, ustanav-
lja občinski svet delovna telesa in določi njihovo sestavo in
predeli njihovo delovno področje.

72. člen

Delovno telo ima predsednika, ki ga občinski svet izvo-
li izmed članov občinskega sveta oziroma ga voli delovno
telo izmed članov delovnega telesa. Delovno telo ima lahko
namestnika predsednika delovnega telesa.

Prvo konstitutivno sejo delovnega telesa skliče pred-
sednik občinskega sveta.

Način dela delovnih teles se uredi s poslovniki posa-
meznih delovnih teles. Določila poslovnikov delovnih teles
ne smejo biti v nasprotju z zakonom, statutom in s tem
poslovnikom.

V primeru, da delovno telo ne sprejme poslovnika za
svoje delo, se primeroma uporabljajo določila poslovnika
občinskega sveta.

73. člen

Delovna telesa občinskega sveta so stalni odbori sveta,
začasni odbori in komisije občinskega sveta.

2. Odbori občinskega sveta

74. člen

Občinski svet s sklepom ustanovi stalne odbore za po-
dročja, ki jih določa statut občine. Za pripravo posameznih
mnenj in za spremljanje izvajanja nalog in izvajanje zakono-
daje na posameznih področjih lahko občinski svet ustanovi
začasne odbore in komisije občinskega sveta.

Delo stalnega ali začasnega odbora usklajuje strokovni
delavec občinske uprave, zadolžen za posamezno področje
dela.

75. člen

Občinski svet ima naslednje občinske odbore:
– odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za negospodarske dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo.
Pristojnosti odborov določa statut.
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3. Komisije občinskega sveta

76. člen

Občinski svet s sklepom ustanovi komisije za preuče-
vanje določenih skupin vprašanj ali za preučevanje posa-
meznih zadev.

Občinski svet ima stalne komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja ter priznanja,
– komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika

občinskega sveta,
– komisijo za pritožbe.

77. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ter priznanja ima naslednje pristojnosti:

– obravnava vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta,
ki so v zvezi z volitvami, imenovanji, soglasji in razrešitva-
mi,

– opravlja razpis oziroma kandidacijski postopek, če
tako določi zakon, odlok ali drug akt občinskega sveta in v
primerih, ko je občinski svet pristojen za imenovanje, pa
predpis ne določa pristojnosti za razpis ali kandidacijski
postopek,

– pripravlja predloge za izvolitev, imenovanje, soglasje
ter razrešitev, kolikor za to ni pristojen župan in predloge za
sestavo delovnih teles občinskega sveta,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, statut
občine, ta poslovnik in drugi akti občinskega sveta.

78. člen

Komisija za statut in poslovnik ima naslednje pristoj-
nosti:

– spremlja uresničevanje poslovnika in statuta občin-
skega sveta,

– razlaga statut in poslovnik,
– obravnava in daje predloge za spremembe in dopolni-

tve statuta in poslovnika,
– na predlog občinskega sveta daje razlago določil sta-

tuta in poslovnika,
– obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje so-

glasje občinski svet.

79. člen

Komisija za pritožbe obravnava pritožbe občanov, pre-
verja njihovo utemeljenost, daje predloge za rešitev posa-
meznih vprašanj ter predloge sklepov, ki jih je potrebno
sprejeti za odpravo nepravilnosti.

Komisija opravlja tudi delo v zvezi z reševanjem vlog,
ki jih odstopi komisija za vloge in pritožbe Državnega zbora
Republike Slovenije.

80. člen

Stalne komisije občinskega sveta imajo najmanj tri čla-
ne, ki jih občinski svet izvoli izmed članov občinskega sveta.

4. Naloge delovnih teles in način dela

81. člen

Delovno telo mora poročilo o posamezni zadevi, ki je
na dnevnem redu seje občinskega sveta, poslati predsedniku
občinskega sveta najkasneje 7 dni pred sejo občinskega sve-
ta.

Predsednik delovnega telesa poroča na seji občinskega
sveta, navede razloge za sprejeta mnenja ter povzame glavne
dileme iz razprave.

82. člen

Delovno telo lahko zahteva od občinske uprave, jav-
nih zavodov in skladov podatke in posamezne dokumente,
ki so pomembni pri oblikovanju mnenja delovnih teles.
Delovno telo lahko predlaga, da strokovni delavci izvedejo
raziskavo o posameznem strokovnem vprašanju, ki je pred-
met razprave.

83. člen

Predsednik delovnega telesa v sodelovanju z delavci v
občinski upravi oziroma strokovnimi delavci za posamezno
področje v občinski upravi organizira delo delovnega telesa,
sklicuje in vodi seje in izvaja sklepe delovnega telesa.

84. člen

Predsednik delovnega telesa določi dnevni red in dan
redne seje. Seja delovnega telesa je sklepčna, če je na njej
prisotnih več kot polovica članov. Vsak član lahko zahteva
ugotavljanje sklepčnosti.

Gradivo za sejo se članom delovnih teles posreduje
najmanj tri dni pred sejo. O seji delovnega telesa je potrebno
obvestiti strokovno službo občinskega sveta.

85. člen

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Sklep je sprejet
z večino opredeljenih glasov.

O vsaki seji delovnega telesa se sestavi zapisnik (sklepe
seje).

Seje delovnih teles so praviloma odprte za javnost.
Delovno telo lahko z večino navzočih članov sklene, da se
seja ali njen del zapre za javnost.

5. Nadzorni odbor

86. člen

Stalno delovno telo občinskega sveta je tudi nadzorni
odbor. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Čla-
ni nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta,
občinski uradniki in drugi javni uslužbenci ter člani poslo-
vodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračun-

skih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev,
– in druge pristojnosti, določene z zakonom, statutom

in drugimi akti.

VII. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe o aktih

87. člen

Občinski svet sprejema statut, proračun, odloke, odred-
be, pravilnike, poslovnike, navodila, sklepe in stališča in
druge akte, določene z zakonom, s statutom in drugimi akti
občinskega sveta.

88. člen

Občinski svet z mnenji in stališči opredeljuje politiko
do obravnavanih zadev in daje pobude za izvajanje politike
in izvrševanje aktov občinskega sveta.
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89. člen

Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje njegov
predsednik.

Sklepe delovnih teles, ki jih ta sprejemajo v okviru
pooblastil pri svojem delu, podpisujejo njihovi predsedniki.

90. člen

Na izvirniku odlokov in drugih aktov občinskega sveta
se da pečat, izvirniki odlokov in aktov se hranijo v skladu z
določili tega poslovnika.

Odloki in drugi akti občinskega sveta se objavljajo v
Uradnem listu RS.

2. Postopek za izdajo odloka

Splošne določbe

91. člen

Odlok se praviloma sprejema v dveh obravnavah, in
sicer kot 1. obravnave predloga in 2. obravnava predloga.

92. člen

Predlog za izdajo odloka se vloži pri strokovnem delav-
cu, ki opravlja delo za občinski svet, ki ga posreduje pred-
sedniku občinskega sveta in odboru, v katerega delovno
področje spada. Če predloga za izdajo odloka ni vložil žu-
pan, se mu pošlje predlog, da poda k njemu svoje mnenje.

93. člen

Predlog za izdajo doloka mora vsebovati: zakonsko
podlago za izdajo odloka; oceno stanja na področju, ki ga je
z odlokom potrebno urediti; razloge, ki utemeljujejo potrebo
po novih predpisih ali njihovi spremembi in probleme, ki jih
bo odlok reševal; načela, s katerimi naj bodo urejena razmer-
ja na ustreznem področju, cilje, ki se želijo doseči, poglavit-
ne rešitve z ustreznimi alternativami in posledice, ki bodo
nastale za občane na podlagi predlaganih rešitev; materialne
obveze, ki bodo nastale za občino, zavode in podjetja ter za
občane; druge okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja
odlok.

Predlogu za izdajo odloka mora biti priložena potrebna
dokumentacija.

94. člen

Predlog za izdajo odloka obravnava pristojni odbor. Na
sejo odbora se povabi predlagatelja in predstavnike občinske
uprave, če le-ta ni predlagatelj. Predlagatelj na seji odbora
lahko poda dopolnilno obrazložitev in ima pravico sodelova-
ti pri razpravi.

95. člen

Po končani razpravi se odbor odloči o predlogu za
izdajo odloka. Če predlog ni dovolj obrazložen, se predlaga-
telju določi rok za dopolnitev.

O sprejemu ali zavrnitvi predloga odloči odbor s skle-
pom. Sklep, s katerim se sprejme predlog za izdajo odloka,
se pošlje predsedniku občinskega sveta in občinski upravi,
ki pripravi prvo obravnavo predloga odloka. V sklepu se
določijo stališča, mnenja in predlogi odbora, ki jih naj občin-
ska uprava upošteva pri pripravi prve obravnave predloga.

Odbor s sklepom zavrne predlog za izdajo odloka, če:
– meni, da je predlog v nasprotju z veljavnimi občinski-

mi ali državnimi predpisi,
– meni, da je predlog v nasprotju z javnim interesom

občine,

– če bi sprejem odloka pomenil preveliko finančno
obremenitev za občino, njene zavode in podjetja ali občine.

Zoper sklep o zavrnitvi predloga za izdajo odloka ima
predlagatelj pravico do ugovora, ki ga mora vložiti v roku 15
dni do sprejema sklepa o zavrnitvi. O ugovoru odloča občin-
ski svet.

96. člen

Občani, javni zavodi, podjetja in društva lahko vložijo
zahtevo za izdajo odloka v skladu s statutom.

Zahteva za izdajo odloka se obravnava po istem po-
stopku, kot je določen za obravnavo predloga za izdajo
odloka.

Če se ugotovi, da je zahteva za izdajo odloka utemelje-
na, se pošlje občinski upravi, da pripravi predlog za izdajo
odloka.

3. Prva obravnava predloga odloka

97. člen

Prva obravnava predloga odloka vsebuje rešitve, ki se
predlagajo v obliki pravnih določb. Prva obravnava odloka
mora biti obrazložena. Obrazložitev mora vsebovati vse ele-
mente, ki se zahtevajo pri predlogu za izdajo odloka.

Priložena morajo biti še stališča, mnenja, pripombe in
predlogi odbora, ki je obravnaval predlog in mnenje župana,
če ni bil predlagatelj.

98. člen

Predlagatelj lahko predlaga umik prve obravnave pred-
loga odloka. O tem odloči občinski svet s sklepom. Če se
sprejme tak predlog, se postopek ustavi.

99. člen

Občinski svet prvo obravnavo predloga odloka obrav-
nava najprej načelno. Tako, da člani občinskega sveta izra-
žajo svoja mnenja o tem, ali so načela, na katerih naj temelji
odlok, v prvi obravnavi predloga pravilno in dosledno upo-
števana.

100. člen

Če občinski svet načelno sprejme odlok, preide k obrav-
navi posameznih členov ali tez.

Po končani obravnavi občinski svet s sklepom določi
stališča, mnenja in predloge k prvi obravnavi predloga odlo-
ka in ga pošlje v razpravo ali občinski upravi, da pripravi
drugo obravnavo predloga odloka.

Če občinski svet prve obravnave predloga odloka na-
čelno ne sprejme, ga vrne predlagatelju in občinski upravi in
s sklepom določi, v katerem pogledu je potrebno prvo obrav-
navo predloga spremeniti ali dopolniti. Hkrati se določi tudi
rok, v katerem je potrebno pripraviti spremenjeno oziroma
dopolnjeno prvo obravnavo predloga odloka.

4. Druga obravnava predloga odloka

101. člen

Druga obravnava predloga odloka ima obliko, v kateri
se sprejemajo predpisi. Druga obravnava predloga odloka
mora biti obrazložena. Obrazložitev mora vsebovati zlasti:
kako so upoštevana stališča, mnenja, pripombe in predlogi,
ki so bili dani k prvi obravnavi predloga odloka; katerih
stališč, mnenj, pripomb in predlogov predlagateljev ni spre-
jel in zakaj ne in rešitve, ki odstopajo od osnutka odloka;
besedilo tistih določb odloka, za katere se predlagajo spre-
membe oziroma dopolnitve ter finančna sredstva, ki so po-
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trebna za izvedbo odloka; vire in načine zagotovitve potreb-
nih finančnih sredstev. Drugi obravnavi predloga odloka
mora biti priložena potrebna dokumentacija.

102. člen

Druga obravnava predloga odloka na seji občinskega
sveta obsega načelno drugo obravnavo predloga odloka in
obravnavo njegovega besedila.

Preden se preide na načelno drugo obravnavo odloka,
lahko predstavnik predlagatelja odloka, predstavnik pristoj-
nega odbora in predstavnik občinske uprave obrazložijo sta-
lišča, mnenja, pripombe, predloge in amandmaje.

Med načelno drugo obravnavo predloga odloka se lah-
ko izražajo tudi mnenja, zahtevajo pojasnila in druga vpraša-
nja glede rešitev, ki jih druga obravnava predloga vsebuje.
Med obravnavo besedila druge obravnave odloka po delih
oziroma po poglavjih se razpravlja o drugi obravnavi predlo-
ga odloka, lahko pa tudi po členih, če občinski svet tako
sklene.

103. člen

Po končani načelni obravnavi občinski svet odloča o
amandmajih. Med odločanjem o amandmajih se lahko začne
obravnava le o njih.

Po končanem glasovanju o amandmajih občinski svet
odloča o drugi obravnavi predloga odloka v celoti.

104. člen

Občinski svet lahko med drugo obravnavo predloga
odloka oziroma o posameznih amandmajih ugotavlja stop-
njo soglasja s predhodnimi izjavljanji in sklene, da se obrav-
nava in sklepanje odloži, če ugotovi, da ni doseženo soglas-
je, oziroma, če se ugotovi, da je posamezna vprašanja, ki so
se ob razpravi pojavila, potrebno proučiti.

Če občinski svet sklene, da se obravnava in sklepanje o
predlogu odloka odloži, sprejme sklep o tem, kaj je potrebno
v zvezi s predlogom odloka opraviti, kdo naj to opravi ter
določi rok za ponovno obravnavo.

105. člen

Predlagatelj lahko predlaga umik druge obravnave pred-
loga odloka. O takšnem predlogu občinski svet razpravlja ter
določi s sklepom.

5. Amandmaji

106. člen

Predlog za dopolnitev ali spremembo druge obravnave
predloga odloka (v nadaljnjem besedilu: amandma) mora
biti priložen v pisni obliki. Amandma lahko predlagajo tisti,
ki imajo po tem poslovniku pravico predlagati odlok (člani
občinskega sveta, župan in drugi predlagatelji, ki jih določa
statut).

107. člen

Če amandma vsebuje določbo, ki zahteva finančna
sredstva, predlagatelj amandmaja hkrati opozori predlagate-
lja odloka na možnost za zagotovitev sredstev. Svet lahko
sklene, naj se pred odločanjem o amandmaju prouči vpliv
teh določb na razpoložljiva sredstva in za zagotovitev sred-
stev za financiranje predlagane rešitve v amandmaju.

108. člen

Amandma k drugi obravnavi predloga odloka je potreb-
no poslati predsedniku občinskega sveta oziroma strokovne-
mu delavcu, ki opravlja delo za občinski svet najmanj sedem

dni pred dnem, določenim za sejo, na kateri bo občinski svet
razpravljal o drugi obravnavi predloga odloka.

Amandma k drugi obravnavi predloga odloka predsed-
nik občinskega sveta pošlje predlagatelju odloka, županu,
pristojnim delovnim telesom občinskega sveta.

109. člen

Župan in pristojna delovna telesa predloženi amandma
proučijo, do njega zavzamejo stališče in jih predložijo občin-
skemu svetu.

Na sejo delovnega telesa in na sejo občinskega sveta se
povabi predstavnik predlagatelja amandmaja in župan.

110. člen

Amandma k drugi obravnavi predloga odloka se sme
izjemoma vložiti tudi na seji občinskega sveta, vendar najka-
sneje do začetka obravnave amandmajev na seji in ga predla-
ga najmanj četrtina članov občinskega sveta. Tudi tak amand-
ma mora biti vložen pisno, z obrazložitvijo posebej
utemeljenih razlogov za tako predložitev amandmaja. Ob-
činski svet najprej posebej razpravlja o utemeljenosti razlo-
gov za predložitev amandmaja in z glasovanjem odloči, ali
bo predloženi amandma obravnaval.

111. člen

Predlagatelj odloka lahko daje amandmaje do konca
obravnave predloga odloka. Tudi župan občine lahko vse do
konca obravnave daje amandmaje k predlogu odloka, ki ga
ni sam predlagal.

Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-
lja druge obravnave predloga odloka sklene, da bo predlože-
ni amandma obravnaval kot sestavni del predloga odloka.

Predlagatelj odloka lahko med obravnavo svoj amand-
ma pismeno spremeni, dopolni ali umakne. Spremembo, do-
polnitev ali umik amandmaja je potrebno obrazložiti. O umi-
ku amandmaja, ki je nepreklicen, se ne glasuje.

112. člen

Predlagatelj odloka in župan občine lahko povesta svo-
je mnenje o amandmaju k predlogu odloka.

113. člen

O vsakem amandmaju se praviloma glasuje posebej.
Če se izjemoma glasuje o večjem številu amandmajev

po poglavjih ali delih predloga odloka, mora predsedujoči
pred takim glasovanjem ugotoviti, ali kdo izmed članov
občinskega sveta zahteva ločeno glasovanje o katerem iz-
med predloženih amandmajev.

Če predlagani amandma narekuje spremembo, dopolni-
tev ali črtanje kakega drugega člena oziroma črtanje posa-
meznih določb druge obravnave predloga odloka, se takoj po
sprejetju tega amandmaja razpravlja in odloča še o drugih
povezanih amandmajih. Če tako amandma, ki terja črtanje
oziroma spremembo posameznih določb predloga odloka ni
sprejet, predsedujoči ugotovi, da o drugih amandmajih ni
treba glasovati, ker so izgubili pomen. O taki ugotovitvi
predsedujočega svet ne razpravlja in ne glasuje.

Če je k členu druge obravnave predloga odloka predlo-
ženih več amandmajev, se najprej glasuje o amandmaju, ki
najbolj odstopa od vsebine člena predloga odloka in nato po
tem kriteriju o drugih amandmajih k temu členu.

Če je predložen amandma k amandmaju, se najprej
glasuje o amandmaju, ki je dan k amandmaju na drugo
obravnavo predloga odloka.
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6. Združitev faz v postopku za izdajo odloka

114. člen

Če ne gre za obsežne in zahtevne odloke, lahko na
predlog predlagatelja in mnenja pristojnega odbora, občinski
svet odloči, da se združita fazi prve obravnave predloga
odloka in druge obravnave predloga odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena lahko občinski
svet sprejme, kadar gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih določb odlokov

ali posameznih odlokov,
– zmanjšanje posameznih materialnih obveznosti jav-

nih zavodov in podjetij ter občanov,
– spremembe in dopolnitve odlokov na podlagi odloči-

tev ustavnega sodišča Republike Slovenije.

7. Hitri postopek za izdajo odloka

115. člen

Odlok se lahko izjemoma izda po hitrem postopku.
Tako se lahko izda samo takrat, kadar je to nujno zaradi
preprečevanja in odpravljanja večjih motenj v občinskih za-
vodih in podjetjih, kadar to zahtevajo interesi obrambe, dr-
žavne varnosti, naravne nesreče in druge izredne potrebe.

116. člen

Predlog, da naj se odlok izda po hitrem postopku, obrav-
nava občinski svet. Predlog mora biti posebej obrazložen,
navedeni razlogi za izdajo obloka po hitrem postopku in
posledice, ki bi lahko nastale, če odlok po tem postopku ne
bi bil izdan.

117. člen

Če občinski svet sprejme predlog, naj bo izdan odlok
po hitrem postopku, začne na seji ta predlog takoj obravna-
vati. Med obravnavo lahko zahteva od pristojnega odbora,
naj poda svoje mnenje. Če predlagatelj ni župan, se zahteva
njegovo mnenje, pred odločanjem o sprejemu odloka.

118. člen

K predlogu odloka, ki naj bo izdan po hitrem postopku,
je mogoče do konca obravnave predlagati amandmaje.

8. Ponovno odločanje o odloku

119. člen

Kadar občinski svet na zahtevo župana ponovno odloča
o odloku, se le-to opravi na prvi naslednji seji občinskega
sveta.

Pred glasovanjem župan obrazloži zahtevo; k temu pa
lahko dajo mnenje delovna telesa občinskega sveta.

120. člen

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala predpisana večina
članov občinskega sveta, ki jo določa zakon in statut.

9. Postopek za obvezno razlago odloka

121. člen

Predlog za obvezno razlago odloka lahko dajejo predla-
gatelji.

122. člen

Predlog za obvezno razlago odloka obravnava občinski
svet po postopku, ki je v tem poslovniku določen za drugo
obravnavo predloga odloka.

10. Sprejem drugih aktov

123. člen

Drugi akti občinskega sveta, ki niso odloki, se pravilo-
ma sprejemajo in obravnavajo po določbah tega poslovnika,
ki veljajo za postopek sprejemanja odloka, tako da se združi-
ta prva in druga faza postopka.

Odločbe, sklepi in stališča se lahko obravnavajo in
sprejemajo po tistih določbah tega poslovnika, ki veljajo za
postopek druge obravnave predloga odloka.

124. člen

Odlok o proračunu sprejema občinski svet v skladu s
statutom.

VIII. REFERENDUM

125. člen

Občinski svet lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zako-
nom ali statutom občine, razpiše referendum.

126. člen

Občinski svet lahko na svojo pobudo razpiše referen-
dum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena
za Občino Žalec (posvetovalni referendum).

127. člen

Občinski svet lahko razpiše posvetovalni referendum,
preden končno odloči o posameznem vprašanju.

Občinski svet ni vezan na izid posvetovalnega referen-
duma.

128. člen

Občinski svet razpiše referendum z odlokom ali skle-
pom, ki ga objavi v Uradnem listu RS.

Odlok o razpisu referenduma mora določati besedilo
vprašanja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referen-
duma.

Besedilo akta oziroma drugo vprašanje, o katerem se bo
odločalo na referendumu, se lahko objavi tudi v javnih obči-
lih.

129. člen

Izid referenduma se objavi na enak način kakor razpis
referenduma.

IX. VOLITVE IN IMENOVANJE

1. Splošne določbe

130. člen

O izvolitvah, imenovanjih in razrešitvah se glasuje jav-
no, tako kot določa zakon in statut občine.

131. člen

Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali statut
ali ko občinski svet z večino glasov določi, da se glasuje
tajno.

Odločitev se sprejme z večino, ki jo določa zakon in
statut občine.

Predstavnik predlagatelja kandidature ima pravico pred
začetkom volitev obrazložiti predlog kandidature.
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132. člen

V primerih tajnega glasovanja o več kandidatih za isto
funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zapo-
redna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi
glasovati.

Če se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži
beseda “za” ali “proti”. Na dnu glasovnice je beseda “za” na
desni strani, beseda “proti” pa na levi strani.

133. člen

Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina članov ob-
činskega sveta, ki so oddali veljavne glasovnice, če zakon in
ta poslovnik glede posameznih volitev ne določata drugače.

134. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa
nobeden pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi
novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih
dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ
glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako
najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se
izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z
enakim številom glasov določi z žrebom.

135. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandi-
dati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

X. RAZMERJA OBČINSKEGA SVETA DO ŽUPANA

136. člen

Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razreševanje nastalih problemov.

137. člen

Svet obvešča župana z zapisnikom in gradivom o vseh
zadevah, ki jih obravnava na svojih sejah, tudi če župan ni
predlagatelj posamezne zadeve. Župan ima pravico razprav-
ljati na seji sveta o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu,
tudi če sam ni predlagatelj zadeve in o njih izrazi svoje
stališče ali mnenje.

138. člen

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih ak-
tov in jih je dolžan objaviti oziroma poslati v objavo najka-
sneje v roku 8 dni po njihovem sprejetju na občinskem svetu.

139. člen

Župan skrbi za zakonitost, zato je dolžan svet sproti
opozarjati na posledice nezakonitih odločitev.

Če meni, da je splošni akt občinskega sveta neustaven
ali nezakonit, zadrži objavo takega akta in predlaga občin-
skemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji
seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo.

XI. JAVNOST DELA

140. člen

Občinski svet obvešča javnost o svojem delu ter o
odločitvah in stališčih glede zadev, ki jih obravnava.

141. člen

Akti in druga gradiva, ki jih obravnava občinski svet,
se po sklepu sveta lahko objavijo tudi v javnih občilih.

142. člen

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo občinske-
ga sveta, ki so zaupne narave.

Vrste in stopnje zaupnosti ter ravnanje z zaupnimi do-
kumenti in gradivom se določijo s posebnimi predpisi.

Član občinskega sveta javnosti ne sme sporočati podat-
kov iz dokumentov in gradiva, ki so zaupne narave.

143. člen

Občinski svet lahko sklene, da bosta določena seja ali
del seje občinskega sveta potekala brez navzočnosti javnosti.

144. člen

Predstavnikom javnih občil so na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov občinskega sveta,
obvestila in poročila o delu občinskega sveta, glasila in
druge publikacije.

145. člen

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost ali za javna občila.

Uradno obvestilo se da zlasti o sejah ali delih sej občin-
skega sveta, ki so potekale brez navzočnosti javnosti ali brez
navzočnosti predstavnikov javnih občil. Občinski svet lahko
sklene, da se izda uradno obvestilo tudi v drugih primerih.
Besedilo uradnega obvestila določi predsednik občinskega
sveta.

XII. DELO OBČINSKEGA SVETA V VOJNEM ALI
IZREDNEM STANJU

146. člen

V vojnem ali izrednem stanju dela občinski svet po
določbah tega poslovnika.

147. člen

V vojnem ali izrednem stanju v skladu z nastalimi
razmerami ter potrebami obrambe in varnosti dopustna od-
stopanja od določb tega poslovnika:

– glede rokov, določenih za sklicevanje sej občinskega
sveta, odborov in drugih delovnih teles in za pošiljanje gra-
diva,

– glede načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiva,
prostorov, kraja in časa sklicevanja sej,

– glede roka za obravnavanje aktov,
– glede obravnavanja predlogov aktov v delovnih telesih,
– glede javnosti dela in obveščanja javnosti o delu

občinskega sveta.

148. člen

V vojnem ali izrednem stanju predsednik občinskega
sveta ugotavlja in obvešča župana:

– da se občinski svet ne more sestati,
– da so prenehale okoliščine, zaradi katerih se občinski

svet ni mogel sestati.
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149. člen

V vojnem ali izrednem stanju morajo svetniki osebno
ali preko pristojnih državnih organov nemudoma obveščati
predsednika občinskega sveta o naslovu in telefonu, na kate-
rega so dosegljivi.

XIII. RAZLAGA POSLOVNIKA

150. člen

Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-
slovnika, razlaga poslovnik predsednik komisije za pripravo
statuta in poslovnika občinskega sveta, ki po potrebi pridobi
ustrezno strokovno mnenje.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
jo je dala komisija za statut in poslovnik, odloči občinski
svet.

XIV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

151. člen

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati začasni
poslovnik občinskega sveta z dne 23. 12. 1994.

152. člen

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

Št. 02100/003/95
Žalec, dne 7. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

1206.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, in 70/95) ter 51. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96) ter na
podlagi določil odloka o določitvi števila članov sveta kra-
jevne skupnosti in določitvi volilnih enot za volitve predsed-
nika in članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec

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

Občine Žalec

1. Prve volitve predsednika in članov sveta krajevnih
skupnosti bodo v vseh krajevnih skupnostih na območju
Občine Žalec v nedeljo dne 16. junija 1996.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 17. april l996.

3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori.

Št. 00800/001/96
Žalec, dne 12. aprila l996.

Župan
Občine Žalec

Milan Dobnik, prof. l. r.

1207.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 27/93, 7/94, 33/94) in 20. in 57. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96) je občinski
svet v soglasju s krajevnimi skupnostmi z območja občine na
seji dne 4. aprila 1996 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov sveta krajevne skupnosti in

o določitvi volilnih enot za volitve predsednika in članov
sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec

1. člen

S tem odlokom se za prve volitve v svete v krajevnih
skupnostih na območju Občine Žalec določa število članov
sveta krajevne skupnosti in volilne enote za volitve predsed-
nika in članov sveta krajevnih skupnosti (v nadaljnjem bese-
dilu: svet).

2. člen

Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih
skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.

3. člen

Svet Krajevne skupnosti Andraž šteje sedem članov.
Za volitve predsednika in članov sveta Krajevne skup-

nosti Andraž se kot volilna enota določi območje Krajevne
skupnosti Andraž, ki obsega naslednja naselja: Andraž in
Dobrič.

Predsednik sveta krajevne skupnosti se voli neposred-
no. V volilni enoti se voli še šest članov sveta krajevne
skupnosti.

4. člen

Svet Krajevne skupnosti Braslovče šteje devet članov.
Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Bra-

slovče se kot volilna enota določi območje Krajevne skupno-
sti Braslovče, ki obsega naselja: Braslovče, Rakovlje, Pod-
vrh, Dobrovlje, Topovlje, Poljče, Kamenče, Glinje, Sp.
Gorče, Male Braslovče, Preserje, Parižlje in Zg. Gorče.

Predsednik sveta krajevne skupnosti se voli neposred-
no. Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje 6
volilnih enot, v katerih se skupno voli še osem članov sveta.

1. Volilna enota obsega naselja: Braslovče, Podvrh h. št.
29-a, 84, 85, 87 do 90, 92, 94 do 103, 104, 105 do 115 in
Rakovlje. V volilni enoti se volita dva člana sveta.

2. Volilna enota obsega naselja: Dobrovlje h. št. 25, 26,
28, 29, 31, 32, 33, 33-a, 34, 35, 36-a, 36-b, 38, 38-a; Podvrh
h. št. 31 do 40, 43 do 46, 48, 48-a, 52, 53, 53-a, 55, 56, 58,
60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 do 80, 82, 82-a, 83.
V volilni enoti se voli en član sveta.

3. Volilna enota obsega naselja: Glinje, Kamenče, Spod-
nje Gorče in Podvrh h. št. 1, 4, 5 do 12, 14, 14-a, 16 do 27,
29, 30. V volilni enoti se voli en član sveta.

4. Volilna enota obsega naselja: Male Braslovče, Pre-
serje in Zgornje Gorče. V volilni enoti se voli en član sveta.

5. Volilna enota obsega naselja: Parižlje, Poljče, To-
povlje. V volilni enoti se volita dva člana sveta

6. Volilna enota obsega naselje Dobrovlje h. št. od 1 do
5, od 7 do 24, 30, 39, 40. V volilni enoti se voli en član sveta,

5. člen

Svet Krajevne skupnosti Galicija šteje osem članov.
Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Gali-

cija se kot volilna enota določi območje: Krajevne skupnosti
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Galicija, ki obsega naslednja naselja: Galicija, Hramše, Za-
vrh, Železno, Velika Pirešica in Pernovo.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 6 volilnih enot, v

katerih se skupno voli še sedem članov sveta krajevne skup-
nosti.

1. Volilna enota obsega naselje Galicija. V volilni enoti
se volita dva člana sveta.

2. Volilna enota obsega naselje Hramše. V volilni enoti
se voli en član sveta.

3. Volilna enota obsega naselje Zavrh. V volilni enoti
se voli en član sveta.

4. Volilna enota obsega naselje Železno. V volilni enoti
se voli en član sveta.

5. Volilna enota obsega naselje Velika Pirešica. V vo-
lilni enoti se voli en član sveta.

6. Volilna enota obsega naselje Pernovo. V volilni eno-
ti se voli en član sveta.

6. člen

Svet Krajevne skupnosti Gomilsko šteje deset članov.
Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Go-

milsko se kot volilna enota določi območje Krajevne skup-
nosti Gomilsko, ki obsega naslednja naselja: Gomilsko, Šma-
tevž, Zakl in Grajska vas.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 4 volilne enote, v

katerih se skupno voli še devet članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Gomilsko. V volilni

enoti se voli tri člane sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Šmatevž. V volilni

enoti se voli dva člana sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Zakl. V volilni enoti se

voli en član sveta.
4. Volilna enota obsega naselje Grajska vas. V volilni

enoti se voli tri člane sveta.

7. člen

Svet Krajevne skupnosti Gotovlje šteje trinajst članov.
Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Go-

tovlje se kot volilna enota določi območje Krajevne skupno-
sti Gotovlje, ki obsega naslednja naselja: Gotovlje in Podvin
od h. št. 1 do št. 24, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114,
116, 117, 118, 120, 126, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 154,
158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 192, 194, 195, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 6 volilnih enot v

katerih se skupno voli še dvanajst članov sveta.
1. volilna enota obsega del naselja Gotovlje od h. št.

31, 31a, 32, 32a, 33, 33a, 33c 34, 35, 35a, 36, 36a, 37, 38,
38a, 38b, 39 do 43, 43a, 44, 45, 45a, 46 do 48, 50 do 53, 53a,
54, 54a, 55, 55a, 56 do 59, 59a, 60 do 62, 62a, 62b, 62c, 62d,
63 do 66, 66a, 66b, 67, 68, 68a, 69 do70, 70a, 70b, 71, 71a,
71b, 71c, 71d, 72, 72a, 72b, 72c, 72d, 73, 74, 74a, 75, 75a,
76, 76a, 76b, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, 76h, 76i, 77, 77a, 77b,
77c, 77d, 77e, 78, 78a, 79, 79a, 80 do 81, 81a, 82, 83, 83a,
83b, 84 do 85, 85a, 86 do 87 87a, 88, 89. V volini enoti se
voli dva člana sveta.

2. volilna enota obsega del naselja Gotovlje (Gmajna)
od h. št. 90, 90a, 90b, 91, 91a, 91b, 91c, 92 do 94, 94a, 94b,
95, 96, 96a, 97, 97a, 97b,97c, 97d, 98, 98a, 99do 100, 100a,
100b, 101 do 102, 102a, 102b, 103, 103a, 103b, 103c, 103d,
104 do 105, 105a,105b, 105c, 105d, 105e, 105f, 105g, 105h,
105i, 105k, 106, 106a, 106b, 106c, 106d, 106e, 106f 106g,
106h, 106i, 106j, 107 do110, 110a, 111, 111a, 111b, 111c,
111d, 111e, 111f. V volilni enoti se voli dva člana sveta.

3. volilna enota obsega del naselja Gotovlje (Zalog) od
h. št. 132 do 137, 137a, 138, 138a, 138b, 138c, 138d, 138e,
138f, 139, 139a, 139b, 139c, 140, 140a, 141, 141a, 141b,
141c, 142, 142a, 143, 143a, 144, 145 do 146, 146a, 147,
148, 148a, 149 do 150, 150a, 151, 152, 152a, 153, 153a,
154, 154a, 155a, 156 do157, 157a, 158, 158a, 159, 159a,
160 do 161, 161a, 162, 163. V volilni enoti se voli dva člana
sveta.

4. volilna enota obsega del naselja Gotovlje (Sv. Jedrt)
h. št. 164 do 165 165a, 165b, 166 do168, 168a, 168b, 168c,
168d, 169, 169a, 170 do 177, 177a, 179, 179a, 179b, 179c,
180 do182, 182a, 183 do 186, 186a, 187 do 188, 188a, 188b,
188c, 189, 198a, 189b, 189c, 190, 192, 193, 193b, 194 do
196, 196a, 197 do 203, 203a, 203b, 204 do 205, 207, 207a,
207c. V volilni enoti se voli dva člana sveta.

5. volilna enota obsega del naselja Podvin od h. št. 1 do
24. V volilni enoti se voli dva člana sveta.

6. volilna enota obsega del naselja Gotovlje h. št. 206,
112, 112a, 113, 114, 114a, 114b, 115, 116 do 122, 122a,
122b; in del naselja Podvin h. št. 101 do 102, 104, 106, 108,
110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 126, 139, 140, 142, 145,
146, 147, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 192, 194,
195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206 do 212. V
volilni enoti se voli dva člana sveta.

8. člen

Svet Krajevne skupnosti Griže šteje deset članov.
Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Griže

se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti Gri-
že, ki obsega naslednja naselja: Griže, Migojnice, Zabukovi-
ca – del od št. 1–137 in Pongrac.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikujejo 4 volilne enote, v

katerih se skupno voli še devet članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Griže. V volilni enoti se

volita dva člana sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Migojnice. V volilni

enoti se volita dva člana sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Pongrac. V volilni enoti

se volijo trije člani sveta.
4. Volilno enoto obsega naselje Zabukovica, razen h. št.

48-a, 138 do 182-a,182-b. V volilni enoti se volita dva člana
sveta.

9. člen

Svet Krajevne skupnosti Letuš šteje sedem članov sve-
ta. Za volitve predsednika in članov sveta Krajevne skupno-
sti Letuš se kot volilna enota določi območje Krajevne skup-
nosti Letuš, ki obsega naslednja naselja: Letuš in Podgorje.

Predsednik sveta se voli neposredno.
V volilni enoti se voli še šest članov sveta krajevne

skupnosti.

10. člen

Svet Krajevne skupnosti Liboje šteje osem članov
sveta.

Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Libo-
je se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti
Liboje, ki obsega naslednja naselja: Liboje, Brnica, Kasaze
in Zabukovica – del od h. št. 48-a, 138-182-a, 182-b.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikujejo 4 volilne enote, v

katerih se skupno voli še sedem članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Liboje. V volilni enoti

se voli tri člane sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Brnica. V volilni enoti

se voli en član sveta.
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3. Volilna enota obsega naselje Zabukovica-del št. 48-
a, 138–182-a, 182-b. V volilni enoti se voli en član sveta.

4. Volilna enota obsega naselje Kasaze. V volilni enoti
se voli dva člana sveta.

11. člen

Svet Krajevne skupnosti Petrovče šteje devet članov.
Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Pe-

trovče se kot volilna enota določi območje Krajevne skupno-
sti Petrovče, ki obsega naslednja naselja: Petrovče, Dobriša
vas, Arja vas, Zaloška gorica, Ruše, Mala Pirešica, Drešinja
vas, Levec, Novo Celje.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 6 volilnih enot, v

katerih se skupno voli še osem članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Petrovče. V volilni

enoti se voli dva člana sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Dobriša vas in Novo

Celje. V volilni enoti se voli en član sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Drešinja vas. V volilni

enoti se voli en član sveta.
4. Volilna enota obsega naselje Levec. V volilni enoti

se voli en član sveta.
5. Volilna enota obsega naselje Arja vas. V volilni enoti

se voli dva člana sveta.
6. Volilna enota obsega naselja Zaloška gorica, Ruše,

Mala Pirešica. V volilni enoti se voli en član sveta.

12. člen

Svet Krajevne skupnosti Polzela šteje enajst članov
sveta. Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Pol-
zela se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti
Polzela, ki obsega naslednja naselja: Polzela, Podvin, Orova
vas, Založe, Breg in Ločica pri Polzeli.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 5 volilnih enot, v

kateri se skupno voli še deset članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Polzela, h. št. 1 do 17;

19 do 28, 52 do 133, 145–151, od 189 do 210, 219–230,
232–239. V volilni enoti se voli dva člana sveta.

2. Volilna enota obsega naselje Polzela, h. št. 29 do 51,
57-a, 57-d, 57-c, 57-e, 119-a, 119-b, 134 do 144-b, 152 do
188, 211 do 218, 231, 231-a, 245, 249, 251, 252, 254, 257,
258, 259, 262, 264, 267, 272, 274, 279, 283, 284, 285, 286,
288, 289, 292. V volilni enoti se voli dva člana sveta.

3. Volilna enota obsega naselja Orova vas, Podvin pri
Polzeli, Polzela h. št. 18, 18-a, 18-b. V volilni enoti se voli
dva člana sveta.

4. Volilna enota obsega naselji Breg pri Polzeli in Zalo-
že. V volilni enoti se voli dva člana sveta.

5. Volilna enota obsega naselje Ločica ob Savinji. V
volilni enoti s voli dva člana sveta.

13. člen

Svet Krajevne skupnosti Ponikva šteje osem članov sveta.
Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Ponikva se kot
volilna enota določi območje Krajevne skupnosti Ponikva, ki
obsega naslednja naselja: Ponikva, Podkraj in Studence.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 3 volilne enote, v

katerih se skupno voli še sedem članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Ponikva. V volilni enoti

se volijo trije člani sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Studence. V volilni

enoti se voli dva člana sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Podkraj. V volilni enoti

se voli dva člana sveta.

14. člen

Svet Krajevne skupnosti Prebold šteje enajst članov
sveta. Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Pre-
bold se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti
Prebold, ki obsega naslednja naselja: Prebold, Dolenja vas,
Latkova vas, Kaplja vas, Sv. Lovrenc in Marija Reka.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 7 volilnih enot, v

kateri se skupno voli še deset članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Prebold in sicer Hme-

ljarska cesta h. št. 1 do 14,17; Trg, Reška cesta, Graščinska
cesta, Na terasi, Tovarniška cesta, Nad tovarno, Pot na Žvaj-
go, Prečna pot, Na bazen, Skozi gaj, Na Dobravi, Soseska. V
volilni enoti se voli dva člana sveta.

2. Volilna enota obsega naselje Prebold in sicer Hme-
ljarska cesta 19, Na zelenici. V volilni enoti se voli dva člana
sveta.

3. Volilna enota obsega naselje Dolenja vas. V volilni
enoti se voli en član sveta.

4. Volilna enota obsega naselje Latkova vas. V volilni
enoti se voli dva člana sveta.

5. Volilna enota obsega naselje Kaplja vas. V volilni
enoti se voli en član sveta.

6. Volilna enota obsega naselje Sv. Lovrenc. V volilni
enoti se voli en član sveta.

7. Volilna enota obsega naselje Marija Reka. V volilni
enoti se voli en član sveta.

     15. člen

Svet Krajevne skupnosti Šešče šteje sedem članov sve-
ta. Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Šešče se
kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti Šešče,
ki obsega naslednja naselja: Šešče, Matke.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 2 volilni enoti, v

katerih se skupno voli še šest članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Šešče. V volilni enoti se

voli tri člane sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Matke. V volilni enoti

se voli tri člane sveta.

16. člen

Svet Krajevne skupnosti Šempeter šteje enajst članov
sveta. Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Šem-
peter se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti
Šempeter, ki obsega naslednja naselja: Šempeter v Savinjski
dolini, Dobrteša vas, Sp. Roje, Zg. Grušovlje, Sp. Grušovlje,
Zalog, Kale, Zg. Roje in Podlog v Savinjski dolini.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 6 volilnih enot, v

katerih se voli skupno še deset članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Šempeter. V volilni

enoti se voli tri člane sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Dobrteša vas. V volilni

enoti se voli tri člane sveta.
3. Volilna enota obsega naselja Podlog. V volilni enoti

se voli en član sveta.
4. Volilna enota obsega naselji Zg. Grušovlje in Sp.

Grušovlje. V volilni enoti se voli en član sveta.
5. Volilna enota obsega naselji Kale in Zalog. V volilni

enoti se voli en član sveta.
6. Volilna enota obsega naselji Zg. Roje in Sp. Roje. V

volilni enoti se voli en član sveta.

17. člen

Svet Krajevne skupnosti Tabor šteje dvanajst članov
sveta. Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Ta-
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bor se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti
Tabor, ki obsega naslednja naselja: Tabor, Ojstriška vas,
Kapla, Pondor, Loke, Črni vrh in Miklavž.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 7 volilnih enot, v kateri

se skupno voli še enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselje Tabor. V volilni enoti

se voli tri člane sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Ojstriška vas. V volilni

enoti se voli dva člana sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Kapla. V volilni enoti

se voli dva člana sveta.
4. Volilna enota obsega naselje Pondor. V volilni enoti

se voli en član sveta.
5. Volilna enota obsega naselje Loke. V volilni enoti se

voli en član sveta.
6. Volilna enota obsega naselje Črni vrh. V volilni enoti

se voli en član sveta.
7. Volilna enota obsega naselje Miklavž pri Taboru. V

volilni enoti se voli en član sveta.

18. člen

Svet Krajevne skupnosti Trnava šteje deset članov sve-
ta. Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Trnava
se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti Tr-
nava, ki obsega naslednja naselja: Trnava, Šentrupert in Orla
vas.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 3 volilne enote, v

kateri se voli še devet članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Trnava. V volilni enoti

se voli tri člane sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Šentrupert. V volilni

enoti se voli 3 člane sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Orla vas. V volilni enoti

se voli tri člane sveta.

19. člen

Svet Krajevne skupnosti Vransko šteje trinajst članov
sveta. Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Vran-
sko se kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti
Vransko, ki obsega naslednja naselja: Vransko, Tešova, Čre-
ta, Limovce, Zahomce, Zajasovnik, Zaplanina, Vologa, Pra-
preče, Jeronim, Prekopa, Čeplje, Brode, Selo, Stopnik in
Ločica pri Vranskem.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 11 volilnih enot, v

katerih se skupno voli še dvanajst članov sveta.
1. Volilna enota obsega naselje Vransko. V volilni eno-

ti se voli dva člana sveta.
2. Volilna enota obsega naselja Tešova, Čreta, Jeronim

h. št. 1, 2, 3, 4, 5 do 25, 27, 28, 59. V volilni enoti se voli en
član sveta.

3. Volilna enota obsega naselje Limovce. V volilni
enoti se voli en član sveta.

4. Volilna enota obsega naselje Zahomice. V volilni
enoti se voli en član sveta.

5. Volilna enota obsga naselje Ločica in Zajasovnik –
del. V volilni enoti s voli en član sveta.

6. Volilna enota obsega naselje Zaplanina. V volilni
enoti se voli en član sveta.

7. Volilna enota obsega naselja Vologa, Prapreče in
Jeronim h. št. 29–58. V volilni enoti se voli en član sveta.

8. Volilna enota obsega naselja Prekopa. V volilni enoti
se voli en član sveta.

9. Volilna enota obsega naselje Stopnik. V volilni enoti
se voli en član sveta.

10. Volilna enota obsega naselje Brode, Selo. V volilni
enoti se voli en član sveta.

11.Volilna enota obsega naselje Čeplje. V volilni enoti
se voli en član sveta.

20. člen

Svet Krajevne skupnosti Vrbje šteje sedem članov sve-
ta. Za volitve predsednika in članov sveta Krajevne skupno-
sti Vrbje se kot volilna enota določi območje Krajevne skup-
nosti Vrbje, ki obsega naselje: Vrbje

Predsednik sveta se voli neposredno.
V volilni enoti se voli še šest članov sveta.

21. člen

Svet Krajevne skupnosti Žalec šteje trinajst članov sve-
ta. Za volitve predsednika sveta Krajevne skupnosti Žalec se
kot volilna enota določi območje Krajevne skupnosti Žalec,
ki obsega naslednja naselja: Žalec, Ložnica, Podvin-del h. št.
185, 187, 189, 191, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234,
236, 238, 239, 240, 242, 244.

Predsednik sveta se voli neposredno.
Za volitve članov sveta se oblikuje 6 volilnih enot, v

kateri se skupno voli še dvanajst članov sveta.
1. volilna enota obsega del naselja Žalec: Aškerčevo

ulico, Cankarjevo ulico, Celjsko cesto h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4, 5,
5a, Šlandrov trg h. št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33a, 33b, 35, 37,
37a, 39, 39a, 41, 41a, 43, Velenjsko cesto, Bilgerjevo ulico,
Efenkovo ulico, Hausenbichlerjevo ulico h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, Ipavčevo ulico, Savinjsko cesto h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, Trubarjevo ulico, Kvedrovo ulico, Oničevo
ulico, Pohorsko ulico, Stritarjevo ulico, Šarhovo ulico, Šiliho-
vo ulico, Ulico Nikole Tesle, Župančičevo ulico, Mestni trg h.
št. 6, 7. V volilni enoti se voli dva člana sveta.

2. volilna enota obsega del naselja Žalec: Savinjsko
cesto h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, Aljaževo ulico, Arničevo
ulica h. št. 1, 3, Gotoveljsko cesto, Gubčevo ulico, Jurčičevo
ulico, Kidričevo ulico h. št. od 2 do 10, od 16 do 23, Meistro-
vo ulico, Prežihovo ulico, Roševo ulico, Tomšičevo ulico,
Ulico Janka Kača, Ulico Heroja Staneta h. št. 1, Vodnikovo
ulico, Bevkovo ulico h. št. 1, 2, 3, 4, Čopovo ulico h. št. 1, 3.
V volilni enoti se voli dva člana sveta.

3. volilna enota obsega del naselja Žalec: Mestni trg
h. št. od 1 do 5, 5-a, 5-b, 5-c, 7a 7b, Ulico Heroja Staneta
h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Čopovo ulico h. št. 2, 4, 5, 6, Bevkovo
ulico h. št. 6, 7, 8, 9, 10, 12, Kidričevo ulico 1. V volilni
enoti se voli dva člana sveta.

4. volilna enota obsega del naselja Žalec: Ulico bratov
Letonja, Cesto na Vrbje, Cesto žalskega Tabora, Ulico Flor-
jana Pohlina razen h. št. 5, Gregorčičevo ulico, Kajuhovo
ulico, Levstikovo ulico, Partizansko ulico, Prešernovo ulico,
Ulico Rista Savina, Savinjsko cesto h. št. 67, 83, 87, 87-a,
89, 99, 101, 109, 117, 119, 121, 123, Šprajčevo ulico. V
volilni enoti se voli dva člana sveta.

5. volilna enota obsega del naselja Žalec: Celjsko cesto
h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9 Cesto na Lavo, Hmeljarsko ulico,
Ulico Nade Cilenšek, Pečnikovo ulico, Ulico Savinjske čete,
Šlandrov trg h. št. od 1, 1-a, 2–8, 8-a, 8-b, 8-c, 9, 9-a, 10–12,
12-a, 13–17, 17-a, 18–20-a, 21, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32,
32a, 34, 34 a, 36, 38, 38a, 40, 42 Ulico Talcev, Ulico Ivanke
Uranjek, Vrečerjevo ulico, Savinjsko cesto h. št. 1,9, 11, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 78, 78 a, 79, 81 Cesta ob
železnici 1, Ulico Florjana Pohlina 5, Partizansko ulico h. št.
21a, 21b, Prešernovo ulico 1a. V volini enoti se voli dva
člana sveta.
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6. volilna enota obsega naselje Ložnica pri Žalcu in del
naselja Podvin h. št. 185, 187, 189, 191, 213, 214, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244. V volilni
enoti se voli dva člana sveta.

22. člen

Volitve v krajevne skupnosti izvajajo občinska volilna
komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Žalec, Ul. Savinjske čete 5, sedež volilnih komisij krajevnih
skupnosti pa na sedežih krajevnih skupnosti.

23. člen

Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev;
– skrbi za enotno uporabo določb zakona o lokalnih

volitvah;
– daje strokovna navodila komisijam v krajevnih skup-

nostih;
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona;
– določi enotne standarde za volilni material in določa

druge materiale za izvedbo volilnih opravil;
– določa volišča in območja volišč;
– imenuje volilne komisije krajevnih skupnosti in volil-

ne odbore;
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname

kandidatov;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi kateri člani

in predsednik sveta KS so bili izvoljeni, daje poročila o izidu
volitev;

– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami:

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

24. člen

Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
– ugotavlja izdid glasovanja v krajevni skupnosti.

25. člen

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

Št. 108-00/00/96
Žalec, dne 4. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

1208.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 21. 3.
1996 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1

S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 1711/10 – travnik v izmeri 538 m2, vpisane v sez-

nam VI k. o. Pongrac. Del te parcele preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane družbena lastnina v upravlja-
nju Občine Žalec.

2

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino na zemljišču, ki
je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3

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

Št. 46500/057/95
Žalec, dne 21. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

RUŠE

1209.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 41. člena statuta
Občine Ruše (MUV 11/95)

R A Z P I S U J E M
prve volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Ruše

1. Volitve v svete krajevnih skupnosti: Bistrica ob Dra-
vi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi in Smolnik–
Fala se opravijo v nedeljo dne 9. 6. 1995.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 9. 4. 1996.

3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisi-
ja, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori na
voliščih.

Št. 008-002/96
Ruše, dne 5. aprila 1996.

Župan
Občine Ruše

Franc Ladinek l. r.

1210.

Na podlagi 109. in 112. člena zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95 ) ter
23. in 105. člena statuta Občine Ruše (MUV št. 11/95) in na
podlagi sklepov krajevnih skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lo-
vrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi in Smolnik–Fala,
je Občinski svet občine Ruše na 14. seji dne 4. 4. 1996
sprejel
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O D L O K
o določitvi volilnih enot in številu članov sveta krajevnih

skupnosti v Občini Ruše

1. člen

S tem odlokom se določajo območja krajevnih skupno-
sti, volilne enote v krajevnih skupnostih na območju Občine
Ruše in število članov sveta, ki se volijo po volilnih enotah
ter pristojnosti volilnih organov za izvedbo volitev v svete
krajevnih skupnosti.

Posamezno krajevno skupnost sestavljajo naslednja na-
selja ali deli naselij, in sicer:

1. Krajevna skupnost Bistrica ob Dravi vključuje v ce-
loti naselji Bistrica ob Dravi in Log ter del Lobnice (popisni
okoliš 0026)

2. Krajevna skupnost Lovrenc na Pohorju vključe nase-
lja: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Recenjak,
Rdeči breg-del in Ruta.

3. Krajevna skupnost Ruše vključuje naselja oz. dele
naselij: Bezena v celoti, del naselja Ruše (popisnimi okoliši
od št. 0001 do 0009 in od 0014 do 0023) in del naselja
Lobnica (popisni okoliš 0025 in 0027);

4. Krajevna skupnost Selnica ob Dravi vključuje nase-
lja Črešnjevec ob Dravi, Gradišče na Kozjaku, Fala, Janževa
gora, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spod-
nji Slemen, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Zgornja Selnica, Zgor-
nji Slemen - del, Zgornji Boč, Veliki Boč, Vurmat - del.

5. Krajevna skupnost Smolnik - Fala vključuje v celoti
naselji Smolnik in Fala-grad, del naselja Ruše (popisnimi
okoliši od št. 0010 do 0013) in del naselja Lobinca (popisni
okoliš št. 0024).

2. člen

(volilne enote v KS Bistrica ob Dravi)

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bistrica ob
Dravi se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno
sedem članov sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota zajema naselja Bistrica ob Dravi, Log in
del Lobnice.

3. člen

(volilne enote v KS Lovrenc na Pohorju)

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lovrenc na
Pohorju se določi 7 volilnih enot, v katerih se skupno voli
enajst članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota zajema naselje Puščava v celoti in del
naselja Kumen - od hišne št. 1 do hišne št. 31. V volilni enoti
se voli en član sveta krajevne skupnosti.

2. volilna enota zajema dele naselij: – Rdeči breg- od
hišne št. 1 do hiš. št. 12 a, – Kumen - od hišne številke 33 do
hišne številke 52 in Lovrenc na Pohorju: Cesta na Kumen,
Kovaška cesta od hiš. št 27 do 120, Lovska pot, Mariborska
cesta od hiš. št. 52 do 106, Ob Slepnici, Srparska pot in
Vozniška pot 22-26. V volilni enoti se volita dva člana sveta
krajevne skupnosti.

3. volilna enota zajema del naselja Lovrenc na Pohorju:
Delavska pot, Gaberca št. 2, Kovaška cesta od hiš št. 2 do 24,
Mariborska cesta od hišne št. 19-43, Ob Radoljni od hišne št.
1-24, Pod bregom, Pot Šercerjeve brigade, Poljska pot št. 11,
Spodnji trg, Vozniška pot od hiš. št. 1 do 11, Žagarska pot št.
15 in 11. V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.

4. volilna enota zajema dele naselij: – Rdeči Breg od
hišne št. 13 do 34 in Lovrenc na Pohorju: Cesta vstaje 3 in 5,
Gaberca od hišne št. 11 do 48, Gornji trg od hišne št. 1 do 60,
Poljska pot 2, Počitniško naselje, Strma pot, Šolska ulica,

Vrtna ulica od hiš. št. 7 do 20, Zadružna pot, Žagarska pot od
hišne št. 5 do 7. V volilni enoti se volita dva člana sveta
krajevne skupnosti.

5. volilna enota zajema naselji Recenjak v celoti in del
naselja Lovrenc na Pohorju: Benediktinska pot, Cesta vstaje
od hišne št. 6 do 53, Drvarska pot, Gozdna pot, Gornji trg od
hišne št. 45 do 49, Oglarska pot, Planinska cesta, Puša, Vrtna
ulica od hišne št. 22 do 44a, Vodovodna pot, Žagarska pot
od hišne št. 8 do 14. V volilni enoti se volita dva člana sveta
krajevne skupnosti.

6. volilna enota zajema dele naselij: – Kumen hišne št.
32 in 53-88 in Lovrenc na Pohorju: Gaj, Ob Radoljni od
hišne št. 26 do 99. V volilni enoti se voli en član sveta
krajevne skupnosti.

7. volilna enota zajema naselji Činžat in Ruta. V volilni
enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

4. člen

(volilne enote v KS Ruše)

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ruše se
določi 6 volilnih enot v katerih se skupno voli trinajst članov
sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota zajema v celoti naselje Bezena. V volil-
ni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.

2. volilna enota zajema del naselja Lobnica v KS Ruše,
vse hišne številke razen št. 54. V volilni enoti se voli en član
sveta krajevne skupnosti.

3. volilna enota zajema center naselja Ruše: Areška
cesta - neparne hišne. št. od 1 do 27, Cvetlična ulica, Falska
cesta - parne št. od 2–14, Gimnazijska ulica, Jamnikova ulica
št. 1 in 3, Knupleževa ulica, Mali Beograd, Mariborska cesta
od. hiš. št 1 do 17, Šarhova pot, Trg vstaje od hiš. št. 1 do 4,
6 ter 8 do 11, Vertnikova, Ul. Črnkovih, Ul. Ruške čete 1, 2,
4, 4a in od 7 do 16. V volilni enoti se volijo trije člani sveta
krajevne skupnosti.

4. volilna enota zajema zahodni del naselja Ruše: Areš-
ka cesta - parne hiš. št. od 4 do 44, Binderjeva ulica, Drevo-
redna ulica, Falska cesta - neparne hišne št. od 1 do 13 in št.
od 15 do 68, Golobova ulica, Grizoldova ulica, Kolodvorska
ulica hišne št. 9–25, 27, 29, 29a in 35 do 44, Lesjakova ulica,
Pri kolodvoru, Pod goroj hišne št. 20, 56 in 57, Selniška
cesta 5, 7 in 11, Sernčeva ulica, Šušmeljeva ulica, Toledova
ulica od hiš. št. 2 do 29, Ulica Silve Breznik in Trg vstaje od
hiš. št 5 do 7 b. V volilni enoti se volita dva člana sveta
krajevne skupnosti.

5. volilna enota zajema novi del naselja Ruše: Aškerče-
va ulica, Dobrova, Dolinškova ulica, Jugova ulica 6, Ilirska
ulica, Kopališka ulica, Koroška ulica, Kidričeva ulica, Ko-
lodvorska ulica - parne hišne št. od 26 do 32, Košeninova
ulica, Ob Dravi, Ob nasipu, Selniška cesta od št. 2, 6, 8, 10 in
od 12 do 44a, Stadionska ulica, Stubiška ulica, Šolska ulica,
Tovarniška cesta, Ulica Pohorskega bataljona, Ul. Norberta
Vebra, Vrtna ulica, Vodovnikova ulica. V volilni enoti se
volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.

6. volilna enota zajema vzhodni del naselja Ruše: Areš-
ka cesta št. 33, 37 in 39, Bezenska pot, Industrijska ulica,
Jamnikova 10, Jugova ulica št. 3, 5, 30 in 30, Kurirska pot,
Mariborska cesta od hiš. št. 40 do 89a, Škerbotova ulica,
Vinska pot, Ul. ruške čete 3 in 5. V volilni enoti se volita dva
člana sveta krajevne skupnosti.

5. člen

(volilne enote v KS Selnica ob Dravi)

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Selnica ob
Dravi se določi 6 volilnih enot, v katerih se skupno voli
enajst članov sveta krajevne skupnosti.
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1. volilna enota zajema v celoti naselje Spodnji Sle-
men. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

2.  volilna enota zajema del naselja Zgornja Selnica -
od hišne številke 1 do hišne št. 43a in v celoti naselja Zgornji
Slemen, Spodnji Boč ter Spodnja Selnica.

V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skup-
nosti.

3. volilna enota zajema v celoti naselje Selnica ob Dra-
vi in del naselja Zgornja Selnica od hišne štev. 44 do 87. V
volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.

4. volilna enota zajema v celoti naselja Črešnjevec ob
Dravi, Fala, Janževa gora, Vurmat - del in Zgornji Boč. V
volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.

5. volilna enota zajema v celoti naselji Veliki Boč in
Sv. Duh na Ostrem vrhu. V volilni enoti se voli en član sveta
krajevne skupnosti.

6. volilna enota zajema v celoti naselje Gradišče na
Kozjaku. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skup-
nosti.

6. člen

(volilne enote v KS Smolnik-Fala)

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Smolnik-
Fala se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno
sedem članov sveta krajevne skupnosti.

Volilna enota obsega naselja: Smolnik, Fala - grad, del
naselja Lobnica v KS Smolnik Fala - hišna št. 54 in del
naselja Ruše v KS Smolnik Fala: Falska cesta od hišne št. 69
do 126, Gasilska ulica, Glazerjeva ulica, Gozdarska ulica,
Jezernikova ulica, Kovaška ulica, Knifičeva ulica, Matavš-
kova ulica, Minarikova ulica, Nova cesta, Ob gozdu, Ob
železnici, Pod goroj od hiš. - št. 70 do 79, Pogačnikova ulica,
Pod goroj, Segulinova ulica, Špengova ulica, Trpinova ulica,
Toledova ulica od hišne št. 33 do 68, Urbasova ulica, Ulica
osvobodilne fronte in Vranjekova ulica.

7. člen

Volitve se izvedejo po določilih zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradnem listu RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), po
večinskem načelu.

Volilno pravico imajo volilci - krajani s stalnim prebi-
vališčem v krajevni skupnosti.

8. člen

(organi za izvedbo volitev)

Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska
volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet kra-
jevne skupnosti. Sedež volilne komisije je na sedežu krajev-
ne skupnosti.

9. člen

(pristojnosti občinske volilne komisije)

Občinska volilna komisija:

– skrbi za zakonitost volitev,

– skrbi za enotno in smiselno uporabo določb zakona o
lokalnih volitvah,

– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokov-
na navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega
člena,

– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge ali-
nee tega člena,

– določa enotne standarde za volilni material in določa
druge pogoje za izvedbo volilnih opravil,

– določa volišča in območja volišč,

– imenuje volilne odbore na predlog volilne komisije
krajevne skupnosti in drugih predlagateljev, ki jih določa
zakon,

– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname
kandidatov,

– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno
običajen način,

– obvešča volilce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer
so vpisani v volilni imenik,

– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih

volitvah.

10. člen

(pristojnosti volilnih komisij krajevnih skupnosti)

Volilna komisija krajevne skupnosti:
– zbira zahteve za sklic zborov volilcev in predloge

kandidatur,
– skrbi za izvedbo zborov volilcev,
– ugotavlja izid glasovanja v volilnih enotah oziroma

krajevni skupnosti,
– daje poročilo o izidu volitev občinski volilni komisiji,
– opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– skliče prvo sejo novoizvoljenega sveta KS,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska

volilna komisija.

11. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Med-
občinskem uradnem vestniku štajerske in koroške regije,
uporablja pa se od dneva sprejema dalje.

Št. 008-001/96
Ruše, dne 4. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ruše
Andrej Sande l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

1211.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena za-
kona o odlikovanju častni znak svobode Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike

Slovenije

Za izjemno delo v dobro Sloveniji, še posebej za njeno
mednarodno uveljavitev v najobčutljivejšem času njenega
osamosvajanja, podeljujem posmrtno

zlasti častni znak svobode Republike Slovenije Andre-
ju Novaku, prvemu stalnemu predstavniku in veleposlaniku
Republike Slovenije pri Svetu Evrope.

Št. 996-01-11/96
Ljubljana, dne 9. aprila 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1212.

Na podlagi določil 4. člena aneksa h kolektivni pogod-
bi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/95) je
odbor za spremljanje kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

1

Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00)
za negospodarske dejavnosti za drugo trimesečje leta 1996
(od 1. 4. 1996 dalje) je 35.558 SIT.

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 663-02-001/96-003
Ljubljana, dne 5. aprila 1996.

Za sindikate negospodarskih
dejavnosti Slovenije
Janez Stergar l. r.

za Vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.

1213.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1996

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih marca 1996 v primerjavi s februarjem 1996
je bil –0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do marca 1996 je bil 0,013.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do marca 1996 je
bil 0,004.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih marca 1996 v primerjavi z istim mesecem prejš-
njega leta je bil 0,068.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno marca 1996 v
primerjavi s februarjem 1996 je bil 0,013.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
marca 1996 je bil 0,032.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do marca 1996 je bil 0,011.

8. Koeficient rasti cen na drobno februarja 1996 v pri-
merjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,093.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do marca 1996 v primerjavi s povprečjem leta
1995 je bil 0,065.

Št. 052-07-15/96
Ljubljana, dne 9. aprila 1996.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

Popravek

V koeficientih rasti cen v Republiki Sloveniji, februar
1996, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 15-775/95 z dne
15. III. 1996, se 3. točka pravilno glasi:

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do febaruarja 1996
je bil 0,007.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje KS Boštanj, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 19-1108/96 z dne 5. IV. 1996, se drugi
odstavek 1. člena pravilno glasi:

Za dan razpisa referenduma se šteje 5. 4. 1996.

Uredništvo

Popravek

V odloku o spremebi odloka o proračnu Občine Slo-
venska Bistrica za leto 1995 (Uradni list RS, št. 1/96) se
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1995 na-
domesti z novo bilanco, ki glasi:

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1995
PRIHODKI

v SIT brez stotinov

Post. Vrsta prihodkov Rebalans

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 1.166,183.000

1.1. PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO
MED REPUBLIKO IN OBČINO 521,415.000

1.2. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI 41,460.000
1.3. FINANČNA IZRAVNAVA 603,308.000
1.3.1. Prenesena iz leta 1994 8,565.654
1.3.2. Nakazana v letu 1995 594,742.346
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Post. Vrsta prihodkov Rebalans

2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 239,743.000
2.1. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 120,644.000
2.1.1. Davek od premoženja 537.000
2.1.2. Nadomestilo za uporabo stavb.

zemljišča 53,898.000
2.1.3. Odškod. zaradi spremembe namemb.

kmet. zem. 4,608.000
2.1.4. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 1,832.000
2.1.5. Odškod. in nadomest. za degrad. in

onesn. okolja 1.269.000
2.1.6. Prihodki komunale 24,000.000
2.1.7. Krajevne takse 300.000
2.1.8. Prihodki uprave 150.000
2.1.9. Prihodki od obresti 17,100.000
2.1.10.Požarna taksa 5,600.000
2.1.11.Odškodnina od izkopanih rudnin 2,150.000
2.1.12.Prihodki od komasacij 200.000
2.1.13.Vzdrževanje melioracijskih sistemov 900.000
2.1.14.Drugi prihodki 8,100.000
2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 49,660.000
2.2.1. Kupnine od prodanih stanovanj 28,600.000
2.2.2. Najemnine za poslovne prostore 11,800.000
2.2.3. Drugi prihodki od premoženja 3,260.000
2.2.4. Vrnjen depozit NKBM 6,000.000
2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA

SOFINANCIRANJ 69,439.000
2.3.1. Ministrstvo za kmetijstvo 5,154.000
2.3.2. Ministrstvo za okolje in prostor 36,000.000
2.3.3. Ministrstvo za šolstvo in šport 3,000.000
2.3.4. Ministrstvo za obrambo 10,000.000
2.3.5. Ministrstvo za ekonomske odnose

in razvoj 8,000.000
2.3.6. Ostalo 7,285.000

3. PRENOS PRIHODKOV
IZ PRETEKLEGA LETA 57,649.840

SKUPAJ PRIHODKI 1.463,575.840

ODHODKI

Post. Vrsta odhodkov Rebalans

1. DEJAVNOST OBČ. ORGANOV
IN UPRAVE 105,336.000

1.1. DEJAVNOST OBČINSKIH
ORGANOV 13,700.000

1.1.1. Dopolnilno delo 2,600.000
1.1.2. Materialni stroški 2,500.000
1.1.3. Sejnine sveta in komisij 2,600.000
1.1.4. Drugi odhodki 6,000.000
1.2. DEJAVNOST UPRAVE 91,636.000
1.2.1. Plače funcionarjev 6,875.000
1.2.2. Plače delavcev 41,320.000
1.2.3. Drugi osebni prejemki 1,850.000
1.2.4. Prispevki delodajalca 10,891.000
1.2.5. Materialni stroški 18,700.000
1.2.6. Mater. stroški drugih uporabnikov 12,000.000
2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE

OBČINE 56,161.000
2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH

SKUPNOSTI 20,330.000
2.2. VOLITVE V ORGANE KS 0
2.3. POŽARNO VARSTVO 20,831.000
2.3.1. Redna dejavnost 15,231.000
2.3.2. Poraba požarne takse 5,600.000

Post. Vrsta odhodkov Rebalans

2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN
PREVENTIVA 7,000.000

2.5. INFORMIRANJE 2,000.000

2.6. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK,
DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ 6,000.000

2.6.1. Politične stranke 4,100.000

2.6.2. Zveza časnikov 634.000

2.6.3. Ostale naloge 1,266.000

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 725,552.000

3.1. Osnovno šolstvo 266,473.350

3.2. Otroško varstvo 248,108.900

3.3. Šport 35,213.000

3.4. Socialno varstvo 86,135.350

3.5. Kultura 53,271.000

3.6. Zdravstvo 31,350.400

3.7. Štipendiranje 5,000.000

4. UREJANJE PROSTORA, VARSTVO
OKOLJA IN GOSPODARSKA
INFRASTRUKTURA 346,197.940

4.1. Komunalno gospodarstvo in varstvo
okolja 117,42.342

4.2. Cestno gospodarstvo 187,551.420

4.3. Urejanje prostora 5,000.000

4.4. Elementar 35,704.178

5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 223,498.000

5.1. Razvoj obrti in podjetništva 13,500.000

5.2. Javna dela 10,200.000

5.3. Razvoj turizma 12,800.000

5.4. Kmetijstvo 38,100.000

5.5. Stanovanjsko gospodarstvo 95,000.000

5.6. Sklad stavbnih zemljišč 53,898.000

6. SREDSTVA REZERV 6,830.900

6.1 Stalna proračunska rezerva 5,830.900

6.2. Tekoča proračunska rezerva 1,000.000

ODHODKI SKUPAJ 1.463,575.840

PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ 0

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

Popravek

V sklepu o številu članov sveta krajevne skupnosti ter
določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v
svet krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 9-478/96 z dne 16. II. 1996, je v 3.
členu izpuščeno besedilo:

5. volilna enota obsega tudi območje naslednje ulice
oziroma njenega dela: Kosovelova 1a in 3a.

6. volilna enota obsega tudi območje naslednje ulice
oziroma njenega dela: Kosovelova 5.

Predsednik
sveta

Krajevne skupnosti Sežana
Franko Iulita l. r.
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Popravek

V statutu Občine Štore, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 49-2365/95 z dne 25. VIII. 1995 se črta šestnajsta
alinea 13. člena.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

Popravek

V sklepu o številu članov sveta krajevne skupnosti ter
določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v
svet krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 9-479/96 z dne 16. II. 1996, se v 3.
členu območje 2. volilne enote pravilno glasi:

“2. volilna enota obsega območje dela naselja Štorje od
hišne številke 51 dalje”. 

Predsednik
sveta

Krajevne skupnosti Štorje
Boris Pelan l. r.

Popravek

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Štore, objavljenem v Uradnem listu RS, številka
15-830/96 z dne 15. III. 1996, se tretja alinea 4. člena pravil-
no glasi:

– med poslovne površine, ki se štejejo za zazidana
stavbna zemljišča namenjene za poslovno dejavnost, se v
skladu s petim odstavkom 60. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih štejejo tudi nepokrita skladišča (dvorišča), parkirni
prostori, delavnice na prostem in podobno ter se štejejo za
zazidana stavbna zemljišča.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1141. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vo-

jaškega roka 1621
1211. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak

svobode Republike Slovenije 1714

MINISTRSTVA
1142. Odredba o določitvi organov krajevno pri-

stojnih za odločanje o zahtevah tujcev s stal-
nim prebivališčem v tujini 1621

1143. Pravilnik o povračilu potnih stroškov 1621
1144. Pravilnik o določitvi metodologije za upo-

števanje katastrskega dohodka za pridobi-
tev pravice do invalidskega dodatka 1622

1145. Pravilnik o ugotavljanju odstotka vojne in-
validnosti 1622

1146. Pravilnik o preventivnih ukrepih za zago-
tavljanje neoporečnega pregleda, zbiranja
in prevoza uplenjene divjadi 1631

1147. Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme 1634
1148. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od

30. 9. 1995 do 18. 1. 1996 dano dovoljenje,
da smejo v promet 1645

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1212. Ugotovitveni sklep izhodiščne plače za prvi
tarifni razred 1715

1213. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
marec 1996 1715

OBČINE
1149. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini

Črnomelj 1660
1150. Odlok o začasnem financiranju javne pora-

be Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 1662
1151. Sklep o določitvi višine letnih povračil za

uporabo cest za kmetijske traktorje v Obči-
ni Gornji Petrovci za leto 1996 1662

1152. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Grosuplje za leto 1995 1662

1153. Razpis prvih rednih volitev v svete krajev-
nih skupnosti na območju Občine Jesenice 1664

1154. Sklep o številu članov sveta krajevne skup-
nosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet krajevne
skupnosti (Jesenice) 1664

1155. Poslovnik Občinskega sveta občine Koba-
rid 1665

1156. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Koprivnica (Krško) 1673

1157. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Senovo (Krško) 1673

1158. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Brestanica (Krško) 1673

1159. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Krško (Krško) 1674

1160. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Dolenja vas (Krško) 1674

1161. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Rožno–Presladol (Krško) 1675

1162. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Zdole (Krško) 1675

1163. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Gora (Krško) 1675

Stran

Stran
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1164. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Krško polje (Krško) 1675

1165. Sklep o številu članov sveta in določitvi vo-
lilnih enot za volitve v svet Krajevne skup-
nosti Veliki Podlog (Krško) 1676

1166.  Sklep o številu članov sveta in določitvi
volilnih enot za volitve v svet Krajevne
skupnosti Leskovec (Krško) 1676

1167.  Sklep o številu članov sveta in določitvi
volilnih enot za volitve v svet Krajevne
skupnosti Senuše (Krško) 1676

1168.  Sklep o številu članov sveta in določitvi
volilnih enot za volitve v svet Krajevne
skupnosti Raka (Krško) 1677

1169.  Sklep o številu članov sveta in določitvi
volilnih enot za volitve v svet Krajevne
skupnosti Veliki Trn (Krško) 1677

1170.  Sklep o številu članov sveta in določitvi
volilnih enot za volitve v svet Krajevne
skupnosti Kostanjevica na Krki (Krško) 1677

1171.  Sklep o številu članov sveta in določitvi
volilnih enot za volitve v svet Krajevne
skupnosti Podbočje (Krško) 1678

1172. Spremembe statuta Občine Lendava 1678
1173. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-

čine Lendava za leto 1995 1678
1174. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o določitvi pomožnih objektov za potre-
be občanov in njihovih družin v Občini Len-
dava 1679

1175. Sklep o začasnem financiranju zagotovlje-
ne porabe in drugih nalog iz proračuna Ob-
čine Loška dolina 1679

1176. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Moravske Toplice za leto 1995 1680

1177. Razpis rednih volitev v svet Krajevne skup-
nosti Rečica ob Savinji in svet Krajevne
skupnosti Mozirje (Mozirje) 1680

1178. Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti v Mestni občini Murska Sobota 1680

1179. Sklep o določitvi števila članov sveta Kra-
jevne skupnosti Bakovci in določitvi volilne
enote za volitve članov sveta krajevne skup-
nosti (Murska Sobota) 1681

1180. Sklep o določitvi števila članov sveta Kra-
jevne skupnosti Černelavci in določitvi vo-
lilnih enot za volitve članov sveta krajevne
skupnosti (Murska Sobota) 1681

1181. Sklep o določitvi števila članov sveta Kra-
jevne skupnosti Krog in določitvi volilnih
enot za volitve članov sveta krajevne skup-
nosti (Murska Sobota) 1681

1182. Odlok o določitvi števila članov svetov Kra-
jevnih skupnosti Markišavci in Nemčavci
in določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov teh krajevnih skupnosti (Murska So-
bota) 1682

1183. Sklep o določitvi števila članov sveta Kra-
jevne skupnosti Rakičan in določitvi volilne
enote za volitve članov sveta krajevne skup-
nosti (Murska Sobota) 1682

1184. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za območje KS Veliko Ubeljsko
(Postojna) 1683

1185. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu dne 31. 3. 1996 za uvedbo samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Veliko
Ubeljsko (Postojna) 1684

1186. Razpis prvih rednih volitev v svete Krajev-
nih skupnosti Pertoča, Rogašovci in Sveti
Jurij in prve redne volitve v svete Vaških
skupnosti Fikšinci, Kramarovci, Nuskova,
Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdi-
ca, Sotina in Večeslavci na območju Občine
Rogašovci 1684

1187. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Rogašovci 1684

1188. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Rogašovci za leto 1995 1685

1189. Sklep o številu članov svetov in določitvi
volilnih enot za prve volitve v Vaške skup-
nosti Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Roga-
šovci, Serdica in Sotina, na območju Kra-
jevne skupnosti Rogašovci (Rogašovci) 1685

1190. Sklep o številu članov svetov in določitvi
volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Pertoča in svete Vaških skupno-
sti Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci
(Rogašovci) 1685

1191. Sklep o številu članov svetov in določitvi
volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Rogašovci in svet Krajevne skup-
nosti Sveti Jurij (Rogašovci) 1686

1192. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o proračunu Mestne občine Slovenj Gra-
dec za leto 1995 1686

1193. Odlok o zaključnem računu proračuna
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995 1687

1194. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 1996 1687

1195. Odlok o organizaciji in delovnem področju
uprave Mestne občine Slovenj Gradec in
strokovne službe sveta Mestne občine Slo-
venj Gradec 1688

1196. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za
leto 1996 1692

1197. Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Šentjernej 1693

1198. Sklep o javni razgrnitvi osnutka program-
ske zasnove ter osnutka zazidalnega načrta
za proizvodno-servisno cono Sejmišče Šent-
jernej 1695

1199. Pravilnik o subvencioniranju realne obrest-
ne mere za namenske bančne kredite odo-
brene za pospeševanje razvoja malega gos-
podarstva in kmetijstva v Občini Šentjernej 1695

1200. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in do-
polnitev družbenega plana Občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
in sicer osnutek programskih zasnov za re-
konstrukcijo ceste R 314 in osnutka odloka
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ce-
ste R 314 v Škofji Loki, odsek 1076 od km
15.550 do km 15.700, odsek 1077 od km
0.000 do km 0.590 1696

1201. Statutarni sklep (Škofljica) 1697
1202. Odlok o začasnem financiranju javne pora-

be Občine Škofljica za leto 1996 1697
1203. Sklep o vrednosti točke za izračun nadome-

stila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
1996 (Škofljica) 1697

Stran Stran
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1204. Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Trebnje 1698

1205. Poslovnik Občinskega sveta občine Žalec 1698
1206. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skup-

nosti na območju Občine Žalec 1708
1207. Odlok o določitvi števila članov sveta kra-

jevne skupnosti in o določitvi volilnih enot
za volitve predsednika in članov sveta kra-
jevne skupnosti v Občini Žalec 1708

1208. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 1712
1209. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skup-

nosti v Občini Ruše 1712
1210. Odlok o določitvi volilnih enot in številu

članov sveta krajevnih skupnosti v Občini
Ruše 1712

– Popravek koeficientov rasti cen v Republi-
ki Sloveniji, februar 1996 1715

– Popravek sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za ob-
močje KS Boštanj 1715

– Popravek odloka o spremembi odloka o
proračunu Občine Slovenska Bistrica za le-
to 1995 1715

– Popravek sklepa o številu članov sveta kra-
jevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v

krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti KS Štorje 1716

– Popravek statuta Občine Štore 1717
– Popravek sklepa o številu članov sveta kra-

jevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v
krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti Sežana 1717

– Popravek odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč v Občini Štore 1717

MEDNARODNE POGODBE
24. Uredba o ratifikaciji Upravnega dogovora

med Upravo Republike Slovenije za jedr-
sko varnost in Komisijo za nadzor nad
atomsko energijo Kanade v skladu s Spora-
zumom med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Kanade o sodelovanju na področju
miroljubne uporabe jedrske energije 93

25. Uredba o ratifikaciji Pisma o soglasju o pro-
jektu RILO v Vzhodni in Srednji Evropi
med Vlado Republike Slovenije, Svetom za
carinsko sodelovanje in Programom Zdru-
ženih narodov za mednarodni nadzor nad
mamili 97

Stran Stran

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 ustvarjal-

nosti 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 indus-

tries” 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)

URADNI LIST RS
N A J P R E J

V KNJIGARNI
KONZORCIJ

NA SLOVENSKI CESTI 29 V LJUBLJANI

Vsako številko slovenskega uradnega glasila

bo poslej tiskarna najprej dostavila v

KNJIGARNO KONZORCIJ,

kjer bo na oddelku revij mogoče kupiti

n a j n o v e j š i

Uradni list Republike Slovenije.

Od ponedeljka do petka je knjigarna odprta od 9. ure do 19.30,

ob sobotah pa od 8. do 13. ure.


