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VLADA
Točka IV se črta.
1233.
Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in na predlog ministra za
zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije
SKLEP
o soglasju za odprtje Častnega konzulata Kanade
v Ljubljani na čelu s častnim konzulom

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-69/95
Ljubljana, dne 5. aprila 1996.
Minister
za finance RS
Mitja Gaspari l. r.

1
Vlada Republike Slovenije daje soglasje za odprtje Častnega konzulata Kanade v Ljubljani na čelu s častnim konzulom.
2
Konzularno območje Častnega konzulata Kanade obsega ozemlje Republike Slovenije.
3
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem Jožeta Obersnela za častnega konzula Kanade v Ljubljani.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-04/93-2/4-8
Ljubljana, dne 11. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1235.
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o spremembi odredbe o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike
Slovenije
1. člen
V 2. členu odredbe o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94 in 19/95) se prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
“Priznani najvišji stroški na enoto dela iz prejšnjega odstavka znašajo na delovni dan 9.170 tolarjev za lastnika gozda
oziroma 16.100 tolarjev za poklicnega delavca v gozdu.”
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-024/96
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.

MINISTRSTVA
1234.
Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90,
8/91 in 7/93) in v zvezi s šestim odstavkom 231. člena
zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) izdaja minister za finance Republike Slovenije
ODREDBO
o spremembi odredbe o valorizaciji zneskov za odmero
davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1996

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

1236.
Na podlagi 26. in 27. člena pravilnika o kakovosti
zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni
list RS, št. 68/95) izdaja minister za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano
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ODLOČBO
o imenovanju strokovnih organizacij oziroma
posameznikov za nadzor nad kontrolorji in kontrolnimi
organizacijami pri ocenjevanju kakovosti prašičjih
klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji
1
Za opravljanje nadzora nad kontrolorji in kontrolnimi
organizacijami pri ocenjevnju kakovosti prašičjih klavnih
trupov oziroma polovic na klavni liniji, se od 15. 4. 1996
dalje imenujejo:
1. Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale.
Osebi, ki izvajata kontrolo sta:
– doc. dr. Kovač Milena, dipl. inž.,
– dr. Žgur Silvester, dipl. inž.
2. Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 2, 1001
Ljubljana
Oseba, ki izvaja kontrolo je:
– Šegula Blaž, dr. vet. med.
2
Imenovanje velja do preklica.
3
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-62/96
Ljubljana, dne 9. aprila 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

1237.
Na podlagi 35. člena zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 60/95) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za notranje zadeve
PRAVILNIK
o vodenju registra društev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino, obliko in način vodenja
registra društev, registra tujih društev in evidenc mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev, ki jim je v Sloveniji priznan status pravne osebe na podlagi mednarodnih pogodb ali, ki delujejo na območju Slovenije na podlagi
dovoljenja Vlade Republike Slovenije.
2. člen
Register društev vodijo upravne enote.
Register tujih društev in evidenci iz prejšnjega člena
vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
3. člen
Podatki, vpisani v register oziroma evidenco, so javni
in jih sme vsakdo pregledovati. Pregledovati se smejo tudi
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listine, ki so podlaga za vpis v register oziroma evidenco,
razen tistih, za katere predpis o varstvu osebnih podatkov
določa drugače.
II. REGISTER DRUŠTEV IN REGISTER TUJIH
DRUŠTEV
4. člen
Registra sestojita iz registrske knjige in zbirke listin.
V registrsko knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za
katera zakon o društvih določa, da se vpišejo v register.
Listine, za katere zakon o društvih določa, da se predložijo registrskemu organu v postopku registracije društva, se
vložijo v zbirko listin.
Registrske knjige se vodijo tudi na računalniku Ministrstva za notranje zadeve.
5. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register;
2. ime društva;
3. skrajšano ime društva, če ga društvo ima;
4. sedež društva (kraj, ulica in hišna številka);
5. številka in datum odločbe o vpisu društva v register;
6. osebno ime zakonitega zastopnika društva;
7. številka in datum odločbe o spremembi temeljnega
akta društva;
8. sprememba imena društva, številka in datum odločbe
o spremembi;
9. sprememba skrajšanega imena društva, številka in
datum odločbe o spremembi;
10. sprememba sedeža društva, številka in datum odločbe o spremembi;
11. sprememba zakonitega zastopnika društva, številka
in datum odločbe o spremembi;
12. številka in datum odločbe o izbrisu društva iz registra;
13. ime in sedež pravnega naslednika premoženja društva;
14. opombe (npr. registrska številka društva iz prejšnjega registra, popravki napačno vpisanih podatkov…).
6. člen
Upravna enota oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, preveže oba izvoda temeljnega akta in ju overi s
klavzulo o skladnosti temeljnega akta z zakonom o društvih.
Klavzula mora vsebovati ime pristojnega organa, številko, datum, podpis uradne osebe in pečat pristojnega organa.
Upravna enota oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pošlje društvu en izvod temeljnega akta skupaj z
odločbo o vpisu društva v register oziroma odločbo o spremembi registracije, drugi izvod pa shrani.
III. EVIDENCI MEDNARODNIH DRUŠTEV IN ZVEZ
MEDNARODNIH DRUŠTEV, KI JIM JE V SLOVENIJI
PRIZNAN STATUS PRAVNE OSEBE NA PODLAGI
MEDNARODNIH POGODB ALI KI DELUJEJO
NA OBMOČJU SLOVENIJE NA PODLAGI
DOVOLJENJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
7. člen
Evidenci sestojita iz evidenčne knjige in zbirke listin.
V evidenčno knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za
katera zakon o društvih določa, da se vpišejo v evidenco.
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Listine, za katere zakon o društvih določa, da se predložijo registrskemu organu v postopku evidentiranja društva,
se vložijo v zbirko listin.
Evidenčni knjigi se vodita tudi na računalniku Ministrstva za notranje zadeve.
8. člen
V evidenčno knjigo mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev, ki jim je v Sloveniji priznan status pravne
osebe na podlagi mednarodnih pogodb, se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka, pod katero je mednarodno društvo oziroma zveza mednarodnih društev vpisana v evidenco;
2. ime mednarodnega društva oziroma zveze mednarodnih društev;
3. uradni sedež mednarodnega društva oziroma zveze
mednarodnih društev;
4. sedež in naslov mednarodnega društva oziroma zveze mednarodnih društev v Republiki Sloveniji;
5. osebno ime zakonitega zastopnika mednarodnega
društva oziroma zveze mednarodnih društev v Republiki
Sloveniji;
6. številka in datum odločbe, ki dokazuje upravno odobritev, registracijo ali drugo obliko javne objave v državi
pogodbenici, ki je mednarodnemu društvu oziroma zvezi
mednarodnih društev podelila pravno osebnost in pravno
sposobnost;
7. številka in datum akta o ustanovitvi;
8. številka in datum temeljnega akta;
9. druga dokazila o izpolnjevanju pogojev iz mednarodnih pogodb;
10. opombe (popravki napačno vpisanih podatkov).
9. člen
V evidenčno knjigo mednarodnih društev oziroma zvez
mednarodnih društev, ki delujejo na območju Slovenije na
podlagi dovoljenja Vlade Republike Slovenije, se vpisujejo
naslednji podatki:
1. zaporedna številka, pod katero je mednarodno društvo oziroma zveza mednarodnih društev vpisana v evidenco;
2. ime mednarodnega društva oziroma zveze mednarodnih društev;
3. uradni sedež mednarodnega društva oziroma zveze
mednarodnih društev;
4. sedež in naslov mednarodnega društva oziroma zveze mednarodnih društev v Republiki Sloveniji;
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5. osebno ime zakonitega zastopnika mednarodnega
društva oziroma zveze mednarodnih društev v Republiki
Sloveniji;
6. številka in datum akta o ustanovitvi;
7. številka in datum temeljnega akta;
8. številka in datum odločbe oziroma drugega dokazila
državnega organa o registraciji oziroma pridobitvi pravne
osebnosti;
9. številka in datum sklepa Vlade Republike Slovenije,
na podlagi katerega lahko mednarodno društvo oziroma zveza mednarodnih društev deluje v Sloveniji;
10. opombe (popravki napačno vpisanih podatkov).
IV. OVERITEV, OBRAZCI
10. člen
Registrske oziroma evidenčne knjige overijo upravne
enote oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, s
svojim pečatom in podpisom uradne osebe, ki je pooblaščena za vodenje registra oziroma evidence.
11. člen
Obrazci registra društev, registra tujih društev in evidenc iz 1. člena tega pravilnika so objavljeni skupaj s tem
pravilnikom in so njegov sestavni del.
V. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o registru društev (Uradni list SRS, št. 5/75).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-1/96
Ljubljana, dne 8. aprila 1996.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve
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PRAVILNIK
o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev

1. uporaba opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo
pred požarom,
2. reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah,
3. zavarovanje sledov o nastanku požara, ugotavljanje
znakov žarišča požara ter sodelovanje s preiskovalnimi organi pri ugotavljanju vzroka požara in
4. priprava in izvedba praktične vaje.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

Gasilski inženir

1. člen
S tem pravilnikom se določa program in postopek opravljanja strokovnih izpitov za poklicne gasilce, in sicer za:
– gasilca-tehničnega reševalca,
– gasilskega tehnika in
– gasilskega inženirja.

9. člen
Program splošnega dela izpita obsega vsebine iz
3. člena tega pravilnika.

Na podlagi drugega odstavka 3. točke 31. člena zakona o
gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in 99. člena zakona o
Upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za obrambo

II. PROGRAM STROKOVNIH IZPITOV
2. člen
Strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: izpit) vsebuje
splošni, posebni in praktični del ter se opravlja v skladu s
programom.
Gasilec-tehnični reševalec
3. člen
Program splošnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. temeljna izhodišča ustavne ureditve Republike Slovenije,
2. človekove pravice in svoboščine,
3. organizacija državne oblasti s poudarkom na državni
upravi in
4. organizacija lokalne samouprave.
4. člen
Program posebnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. preventivni ukrepi varstva pred požarom,
2. teoretične osnove o gorenju in gašenju,
3. lastnosti sredstev za gašenje požarov in
4. uporaba gasilne in reševalne opreme.
5. člen
Program praktičnega dela izpita obsega praktična opravila
pri gašenju požara in reševanju ogroženih ljudi, živali in premoženja. Opravi se kot praktična vaja z določeno predpostavko.
Gasilski tehnik
6. člen
Program splošnega dela izpita obsega vsebine iz 3.
člena tega pravilnika.
7. člen
Program posebnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. preventivni ukrepi varstva pred požarom,
2. teoretične osnove o gorenju in gašenju,
3. lastnosti sredstev za gašenje požarov in
4. osnove gradbeništva ter gradbeno-tehnični ukrepi za
varnost pred požarom in preskrba z vodo za gašenje.
8. člen
Program praktičnega dela izpita obsega naslednje vsebine:

10. člen
Program posebnega dela izpita obsega vsebine iz
7. člena tega pravilnika ter pripravo pisne naloge z zagovorom o izvedbi večje gasilske akcije.
11. člen
Program praktičnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. organizacija intervencij ob naravnih in drugih nesrečah,
2. zavarovanje sledov o nastanku požara, ugotavljanje
znakov žarišča požara ter sodelovanje s preiskovalnimi organi pri ugotavljanju vzroka požara in
3. priprava ter izvedba praktične vaje.
12. člen
Poklicni gasilec, ki je že opravil strokovni izpit, in si je
z dodatnim izobraževanjem pridobil višjo stopnjo strokovne
izobrazbe, opravi za pridobitev višjega naziva izpit iz vsebin
splošnega, posebnega in praktičnega dela, ki na predhodni
stopnji niso bile zajete.
IV. OPRAVLJANJE IZPITOV
Komisija za strokovni izpit poklicnih gasilcev
13. člen
Strokovni izpit za gasilskega inženirja, gasilskega tehnika
in gasilca-tehničnega reševalca (v nadaljnjem besedilu: poklicni
gasilec) se opravlja pred komisijo za strokovni izpit poklicnih
gasilcev (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister).
Komisijo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika, trije člani in zapisnikar. Predsednik, namestnik predsednika in člani so tudi izpraševalci za posamezne izpitne vsebine.
14. člen
Predsednik izpitne komisije in njegov namestnik morata imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri, člani
komisije in izpraševalci pa najmanj višjo izobrazbo.
Izpraševalci pri izpitih za gasilske inženirje morajo imeti
najmanj tako stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za naziv, za
katerega kandidat opravlja izpit.
Kot člani komisije lahko nastopijo tudi izpraševalci za
posamezne vsebine, ki niso člani komisije. Ti izpraševalci imajo pri odločanju o uspehu kandidata položaj člana komisije.
15. člen
Zapisnikar komisije opravlja vsa organizacijska in tehnična dela in je delavec Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava).
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Predsedniku, namestniku predsednika, članom, izpraševalcem in zapisnikarju pripada za delo v komisiji plačilo
in povračilo stroškov v zvezi s tem delom.
V. PRIJAVA K IZPITU
16. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži pisno prijavo za
izpit na upravo.
Prijavi mora kandidat priložiti spričevalo o zaključenem šolanju v programih za gasilstvo in morebitno dokazilo
o že opravljenem strokovnem izpitu za poklicnega gasilca.
17. člen
Prijave za izpit obravnava komisija. Če komisija ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita, ga o
tem pisno obvesti in mu določi datum in kraj izpita.
Kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje izpita, komisija o tem pisno obvesti.
VI. OPRAVLJANJE IZPITOV
18. člen
Kandidat opravlja splošni del izpita praviloma ustno.
Če je prijavljeno večje število kandidatov, lahko komisija določi, da kandidati opravljajo splošni del izpita pisno.
Na izpitu odgovarja kandidat na vprašanja iz celotnega
predpisanega izpitnega gradiva.
Pri izpitu so navzoči člani izpitne komisije in zapisnikar.
19. člen
Kandidati po opravljenem splošnem delu takoj pristopijo k opravljanju posebnega dela izpita.
20. člen
Kanditat, ki ne opravi splošnega in posebnega dela
izpita, ne more opravljati praktičnega dela izpita.
Kandidat, ki ne opravi splošnega ali posebnega dela
izpita, lahko ponavlja del izpita šele po enem mesecu od
datuma zadnjega opravljanja izpita.
Izpit lahko kandidat ponavlja dvakrat.
21. člen
Praktični del izpita opravljajo kandidati za gasilca-tehničnega reševalca v Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje Republike Slovenije.
Kandidati za gasilskega tehnika in gasilskega inženirja
opravljajo praktični del izpita ali v gasilski enoti ali v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Kraj izpita določi izpitna komisija.
Kandidati za gasilskega tehnika in gasilskega inženirja
pripravijo predpostavko praktične vaje in jo z enoto izvedejo.
Praktični del izpita se opravlja pred izpitno komisijo.
22. člen
O poteku izpita, vprašanjih na splošnem in posebnem
delu izpita, rezultatih, ki so jih kandidati dosegli pri posameznih vsebinah izpita, ter o praktični vaji se vodi zapisnik.
Če kandidati opravljajo splošni del izpita ustno, se jim
uspeh izpita sporoči po končanem izpraševanju. Če pa izpit
opravljajo pisno, se jim rezultat sporoči pisno najpozneje v
14 dneh po opravljanju izpita.
23. člen
Komisija na podlagi zbranih rezultatov oceni uspeh kandidata po končanem opravljanju splošnega, posebnega in praktičnega dela izpita. Komisija sklepa z večino glasov. Če je izid
glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika komisije.
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Uspeh kandidata oceni komisija z “je opravil” ali “ni
opravil”.
24. člen
Kandidat, ki uspešno opravi izpit, dobi o tem potrdilo.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu se izda v
dveh izvodih, od katerega dobi enega kandidat, drugi pa
ostane v arhivu izpitne komisije.
Potrdilo se izda na obrazcu, ki je sestavni del tega
pravilnika.
Potrdilo o izpitu podpiše predsednik komisije.
25. člen
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne
ne opravlja izpita ali če od izpita odstopi, ko ga je že začel
opravljati, se šteje, da izpita ni opravil. Upravičenost razlogov presoja predsednik komisije.
26. člen
Če kandidat ni zadovoljen s potekom ali z odločitvijo v
zvezi z opravljanjem izpita, lahko v osmih dneh od razglasitve
rezultatov ali prejema obvestila komisije vloži ugovor ministru.
VII. EVIDENCA O IZPITIH
27. člen
Uprava vodi za vsakega kandidata spis, ki vsebuje:
– prijavo za opravljanje izpita z dokazili,
– datum opravljenega izpita,
– predpostavko praktične vaje kandidata,
– zapisnik iz 22. člena tega pravilnika,
– kopijo potrdila o opravljenem izpitu.
28. člen
Za vse kandidate, ki so opravili izpit, se vodi knjiga
izpitov, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– številko spisa,
– stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe,
– vrsto izpita,
– datum opravljanja izpita,
– datum izdaje potrdila o opravljenem izpitu.
29. člen
Uprava vodi evidenco iz 27. in prejšnjega člena tega
pravilnika, ki se hrani trajno.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Potrdila o opravljenih strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, izdana po predpisih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 012-42/96
Ljubljana, dne 10. aprila 1996.
Minister
za obrambo
Jelko Kacin l. r.
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Na podlagi pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št....) izdaja
komisija za strokovni izpit policnih gasilcev

POTRDILO

I me in pr i im ek_____________ ________________________________

r oje n( a) _____________________v kr a ju__________________ ______

iz obr a z ba_________ _________________________________________

je opravil(a)
STROKOVNI IZPIT
za_________________________________

Številka:
Kraj in datum:

Predsednik izpitne komisije
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OBČINE

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

BLED
1239.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter zadnje alinee
šestega odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 22/95) je župan Občine Bled sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske
celote Bled
1. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled se javno razgrne
v prostorih avle Občine Bled. Javna razgrnitev traja 30 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.
2. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku svetovalcu
za prostor župana Občine Bled.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi
bo organizirano na krajevno običajen način.
Št. 014-1/96-5-01
Bled, dne 15. aprila 1996.
Župan
Občine Bled
Vinko Golc l. r.

BELTINCI
1240.
Na podlagi določil 146. člena statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci
na seji dne 14. 3. 1996 sprejel
ODLOK
o podaljšanju veljavnosti odloka o organiziranju
javnega podjetja
1. člen
Odlok o organiziranju javnega podjetja (Uradne objave
Skupščine občine Murska Sobota, št. 7/94) se sprejme kot
odlok Občinskega sveta občine Beltinci in od 1. januarja
1996 velja kot predpis Občine Beltinci.

Št. 024-3/96
Beltinci, dne 14. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

1241.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85) in sklepa sveta Krajevne skupnosti Dokležovje je svet KS Dokležovje na seji dne 24. 3. 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Dokležovje
1. člen
Po določitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu
dne 10. marca 1996, se uvede krajevni samoprispevek za
območje Krajevne skupnosti Dokležovje.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in
sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije,
– sanacijo asfaltnih površin krajevnih ulic,
– sofinanciranje telefonskih priključkov v višini 30%,
– ureditev Nakla in Ribnika,
– obnova in vzdrževanje športnih objektov in igrišč,
– sofinanciranje asfaltiranja pločnikov,
– sofinanciranje obnove cerkve,
– sofinanciranje projektov plinifikacije,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– funkcionalni stroški krajevne skupnosti,
– pomoči in dotacije društvom.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Dokležovje, v denarju, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu;
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimesečje;
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– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% od pokojnin;
– 2% za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in
imajo stalno prebivališče na območju KS Dokležovje od
povprečnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v
preteklem letu.
5. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo
določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS,
št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek od osebnega dohodka in nadomestil bo
obračunaval in odtegoval izplačevalec osebnega dohodka in
nadomestil, od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
in obrtnikov bo obračunaval in odtegoval občinski organ za
javne prihodke in izplačevalec, ki opravlja samostojno dejavnost, od začasno zaposlenih v tujini in od pokojnin iz
tujine bo obračunavala KS Dokležovje, od pokojnin pa izplačevalec le-teh.
7. člen
Sredstva se zbirajo na zbirnem žiro računu KS Dokležovje št. 51900-842-002-82287.
8. člen
Zbiranje sredstev ter njihovo porabo nadzoruje svet KS
Dokležovje, ki najmanj enkrat letno poroča zboru delovnih
ljudi in občanov.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Dokležovje, dne 10. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Dokležovje
Simon Horvat l. r.

1242.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutarnim sklepom Krajevne skupnosti Bratonci, je Svet
Krajevne skupnosti Bratonci na seji dne 23. 3. 1996 in na
podlagi zbora krajanov sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bratonci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Bratonci. Referendum bo v nedeljo
dne 12. 5. 1996 v vaško gasilskem domu Bratonci v času od
7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena v
naslednje namene:
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– izgradnjo kanalizacije,
– sofinanciranje ureditve vaške kapele,
– razširitev ulične razsvetljave,
– vzdrževanje in razširitev vaškega pokopališča,
– vzdrževanje poljskih poti,
– asfaltiranje cest last krajevne skupnosti,
– obnovitev vodovodnega omrežja,
– vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti,
– dotacije društvom,
– delovanje in funkcioniranje krajevne skupnosti.
3. člen
Za izvršitev programa bo potrebnih 66,850.000 SIT. S
samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 18,500.000 SIT,
preostali del pa bo krajevna skupnost zbrala s sredstvi širše
družbene skupnosti.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer za
čas od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo v KS Bratonci, in sicer v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto osebnih dohodkov zaposlenih oziroma
nadomestil osebnih dohodkov ter plačil po pogodbah o delu,
– 2% od pokojnin,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povprečne bruto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% od neto OD povprečnega OD v Republiki Sloveniji za preteklo trimesečje občani, ki so na začasnem delu v
tujini,
b) v delovni obvezi
– krajani, nosilci gospodinjske pravice ali njegovi družinski člani do 2 delovna dneva v tekočem letu oziroma po
potrebi,
Kdor iz določenih razlogov ne bo opravil delovne obveze, bo plačal nadomestilo v višini, ki jo določi svet KS v
skladu s ceno delovnega dne.
6. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bo
eventualno nastalo v času trajanja tega samoprispevka, bo
Svet KS Bratonci nastala nesorazmerja uskladil tako, da
bodo odražala dejanske obremenitve iz razpisa.
7. člen
KS lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta,
vroči pri banki za določen čas.
8. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se bodo uporabljala določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85).
9. člen
Delavcem na začasnem delu v tujini, ki imajo v KS
Bratonci stalno bivališče, bo v pripravljalnem postopku
posredovan program, ki bo vseboval namen, vrsto in višino
samoprispevka, obdobje za katerega se uvaja samoprispevek
in glasovnica za glasovanje na referendumu.
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10. člen
Pravico glasovanja na referendum imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik in krajani, ki še nimajo
volilne pravice so pa zaposleni.
11. člen
Volivci glasujejo osebno in tajno z glasovnico, ki ima
naslednjo vsebino:
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 12. 5. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju in delu za območje KS
Bratonci, ki se uporabi za:
Samoprispevek se določi za dobo petih let, in sicer od
1. 6. 1996 do 31. 5. 2001
Višina samoprispevka bo znašala:
a) v denarju
– 2% od neto osebnih dohodkov zaposlenih,
– 2% od pokojnin,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povprečne bruto plače v gospodarstvu Republike Slovnije za preteklo trimesečje,
– 5% od katasterskega dohodka kmetijskih dejavnosti,
za katerega se plačuje davek,
– 3% od neto OD povprečnega OD v Republiki Sloveniji za preteklo trimesečje, krajani ki so na začasnem delu v
tujini;
b) v delovni obvezi
Krajani, nosilci gospodinjske pravice ali njegovi družinski člani do dva dni v tekočem letu oziroma po potrebi.
Kdor iz določenih razlogov ne bo opravil delovne obveze, bo plačal nadomestilo v višini, ki jo določi svet KS v
skladu s ceno delovnega dne.
Zavezanci samoprispevka ne morejo biti občani, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).
GLASUJEM
“ZA“

“PROTI“

Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se strinja z
uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.
Glasovnice morajo biti opremljene s štampiljko Krajevne skupnosti Bratonci.
12. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje del je
odgovoren Svet Krajevne skupnosti Bratonci. O realizaciji
programa in porabi sredstev samoprispevka mora Svet Krajevne skupnosti Bratonci najmanj enkrat letno poročati na
zboru krajanov v KS.
13. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro račun
KS Bratonci, številka 51900-842-002-82271. Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni
delodajalci in drugi itplačevalci plač oziroma nadomestil in
pokojnin pri vsakem izplačilu.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno KS
dostaviti seznam zavezancev, za katere je bil nakazan samoprispevek.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance Republike Slovenije, izpostava Murska Sobota.
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Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačajo samoprispevek enkrat letno, in sicer do 31. 12. tekočega leta, ko jim KS
izstavi položnico.
14. člen
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi
Svet KS Bratonci. Za izvedbo tega sklepa skrbi volilna komisija KS Bratonci, pri čemer smiselno uporablja določila za
kona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
15. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Bratonci, dne 23. marca 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Bratonci
Milan Kerman l. r.

CELJE
1243.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o potrditvi zaključnega računa
proračuna Mestne občine Celje za leto 1995
Objavljam odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1995, ki ga je Občinski
svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. marca 1996.
Celje, dne 21. marca 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 21. 3. 1996 sprejel
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne
občine Celje za leto 1995
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje
– prihodke
– odhodke
– presežek odhodkov nad prihodki

SIT
2.824,635.726
2.933,595.708
108,959.982
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3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Celje za leto 1995 je sestavni del odloka.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/92-7
Celje, dne 21. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

Št. 4200/001/94
Celje, dne 21. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

1244.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Celje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Občini Celje, ki ga je Občinski svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. marca 1996.
Celje, dne 21. marca 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list
SRS, št. 29/65, 12/69 in 7/72) ter sedemnajstega in prvega
odstavka 76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na seji
dne 21. 3. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih
taksah v Občini Celje
1. člen
S tem odlokom se v tarifi komunalnih taks odloka o
komunalnih taksah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 39/92):
– v tarifni številki 2, za točko 4 dodata dve novi točki,
ki glasita:
“5. Za elektronske panoje najmanj 20.000 točk ali po
posebni pogodbi.
6. Druge vrste reklamiranja najmanj 20.000 točk ali po
posebni pogodbi.”
– v tarifni številki 3, točka 3 spremeni tako, da glasi:
“3. Za uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih
prireditev razstav in sejmov za gospodarske namene, se odmeri komunalna taksa po posebnem izračunu.”

1245.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Celje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Celje,
ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne
21. marca 1996.
Celje, dne 21. marca 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje, je na podlagi 17.
člena in prvega odstavka 76. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne 21. marca 1996
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Celje
(Uradni list SRS, št. 2/85)
1. člen
Spremeni se 20. člen odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Celje (Uradni lsit SRS, št. 2/85),
tako da glasi:
Vrednost točke na območju Mestne občine Celje, od 1.
1. 1996 znaša 0,138 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 420-1/83
Celje, dne 21. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
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1246.

lo sorazmernega deleža plačanega povračila za preostale mesece v roku 30 dni po odjavi iz uporabe.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi sklepa o določitvi višine letnih povračil
za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest
za traktorje in njihova priklopna vozila ter specialna
vozila komunalnih organizacij
Objavljam sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in
njihova priklopna vozila ter specialna vozila komunalnih
organizacij, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. marca 1996.
Celje, dne 21. marca 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) izdaja Občinski svet mestne
občine Celje na seji dne 21. 3. 1996
SKLEP
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest,
ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje
in njihova priklopna vozila ter za specialna
vozila komunalnih organizacij
1. člen
S tem sklepom se določi višina letnih povračil, ki jih
plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna
vozila ter za specialna komunalna vozila na območju Mestne
občine Celje.
2. člen
Višina povračil za uporabo cest za dobo 12 mesecev
znaša:
SIT

1. za traktorje:
– do 30 kW
– od 31 do 40 kW
– od 41 do 50 kW
– od 51 do 80 kW
– nad 81 kW
2. za priklopna vozila (prikolice):
– za vsako tono nosilnosti
3. za specialna komunalna vozila:
– za vsako tono nosilnosti
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2.710
3.580
4.450
5.210
6.080
1.630
2.710

3. člen
Imetniki traktorjev, traktorskih prikolic ali specialnih
komunalnih vozil, plačujejo povračilo za uporabo cest ob
podaljšanju prometnega dovoljenja, v enkratnem znesku, za
12 mesecev vnaprej.
4. člen
Če imetnik traktorja, traktorske prikolice ali specialnega komunalnega vozila, vozilo odjavi iz uporabe pred iztekom dobe, za katero je plačal povračilo, lahko zahteva vrači-

5. člen
Povračila po tem sklepu so prihodek proračuna Mestne
občine Celje, namenjen pa je vzdrževanju lokalnih cest in se
nakazuje na ŽR št. 50700-630-10105.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
št. 40300/001/95 2500 IP z dne 27. 2. 1995.
Št. 40300/001/95 2500
Celje, dne 21. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

1247.
Na podlagi 3. člena sklepa o določitvi prispevka investitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo,
odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na
območju Celja (Uradni list RS, št. 23/91), ki ga je sprejel
Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 22. 5. 1991
in sklepa o plačilu nadomestila investitorjev za opustitev
gradnje greznic, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 7. 9. 1994 se določi
NOVA VIŠINA
prispevka investitorjev
1. Prispevek za oskrbo s pitno vodo:
– za stanovanje v usmerjeni stanovanjski
izgradnji (blokovni)
– za enostanovanjsko hišo
– za sekundarni liter vode
(za ostale porabnike)
2. Prispevek za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda:
a) za objekte, ki se priključujejo na
kanalizacijo preko greznice:
– za stanovanje v usmerjeni stanovanjski
izgradnji (blokovni)
– za enostanovanjsko hišo
– za priključitev ostalih porabnikov
na podlagi vrednosti za populacijski
ekvivalent (E)
b) za objekte, ki se priključujejo
na kanalizacijo brez greznice:
– za stanovanje v usmerjeni
stanovanjski izgradnji (blokovni)
– za enostanovanjsko hišo
– za priključitev ostalih porabnikov
na podlagi vrednosti za populacijski
ekvivalent (E)
3. Prispevek za plinooskrbo:
– za stanovanje v usmerjeni stanovanjski
izgradnji (blokovni)
a) za kuhanje

SIT
29.300
58.800
1,951.300

20.300
28.600
17.800

56.300
100.700
35.600

36.000
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b) za kompletno oskrbo
– za enostanovanjsko hišo
a) za kuhanje
b) za kompletno oskrbo
– za priključitev ostalih porabnikov
za 1 MW priključne moči
4. Prispevek za toplotno oskrbo:
– priključitev porabnikov na vročevodno
ali toplovodno omrežje za 1 MW
priključne moči

72.300
36.000
89.000
3,103.000
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1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.

3,103.000

Nove višine prispevkov začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

KAMNIK

3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselja: Kališe, Podlom in Zavrh pri Črnivcu.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselje: Gozd.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega naselji: Črna pri Kamniku in
Potok v Črni.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4. volilna enota obsega naselja: Krivčevo, Podstudenec, Smrečje v Črni in Žaga.
V volilni enoti se voli 3 člane.

1248.
Na podlagi 111. člena in v skladu z 28. členom zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in 36. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 39/95)
RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Kamnik
1. Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Črna, Duplica, Godič, Kamnik - Center, Kamniška Bistrica, Komenda, Križ, Mekinje, Moste, Motnik, Nevlje, Novi trg, Perovo,
Podgorje, Pšajnovica, Sela, Srednja vas, Šmarca, Šmartno,
Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice bodo v nedeljo, dne 23. junija 1996.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 23. april 1996.
3. Volitve v svete krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih
skupnosti.
Št. 801-1/95-1
Kamnik, dne 11. aprila 1996.
Župan
Občine Kamnik
Tone Smolnikar l. r.

1249.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Črna na
2. seji dne 3. 4. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Črna

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Črna, dne 3. aprila 1996.
Predsednik sveta
Anton Dolinšek l. r.

1250.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Duplica na
30. seji dne 26. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Duplica
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega ceste oziroma njen del in ulice:
Ljubljanska cesta (hišne št. od 26 do 86, razen hišnih številk
14A do 25, 27, 29, 31, 35, 37 in 37A), Dobajeva ulica,
Domžalska cesta (hišni številki 2 in 4) in Jakopičeva ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega ceste, oziroma njen del, in uli-
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ce: Ljubljanska cesta (hišne številke od 14A do 25, 27, 29,
31, 35, 37 in 37/A), Groharjeva ulica, Jamova ulica in Jelovškova ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega ulice: Klavčičeva ulica, Bakovniška ulica, Bazoviška ulica, Mengeška ulica, Meninska ulica, Slatnarjeva ulica in Šipkova ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4. volilna enota obsega ulice: Ulica Matije Blejca, Bakovnik (razen hišne št. 1 in 2), Črnivška ulica, Prvomajska
ulica in Rudniška ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane.

Stran 1785

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republiki Sloveniji.
Godič, dne 21. marca 1996.
Predsednik sveta
Ivan Kosirnik l. r.

1252.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Duplica, dne 26. marca 1996.
Predsednik sveta
Anton Jeglič l. r.

1251.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Godič na 34.
seji dne 21. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Godič
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Godič (hišne številke
od 1 do 43 A).
V volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega naselje: Godič (hišne številke
od 44 do 74).
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega naselje: Godič (hišne številke
od 75 do 90 A).
V volilni enoti se voli 3 člane.
4. volilna enota obsega naselja: Brezje nad Kamnikom,
Kršič in Vodice nad Kamnikom.
V volilni enoti se voli 2 člana.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Kamnik-center na 15. seji dne 26. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Kamnik-center
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah
za prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega ulice oziroma njen del, cesto,
poti in trg: Kettejeva ulica, Košiše (hišne št. od 1 do 14 in od
22 do 29), Levstikova ulica, Fužine, Medvedova ulica, Pot
na Poljane, Tomšičeva ulica (hišne številke 3, 5, 9, 11, 13A,
15, 17, 19, 21 in 23), Trg talcev, Žebljarska pot, Tunjiška
cesta, Žale.
V volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega ulice in trge: Frančiškanski trg,
Glavni trg, Gregorčičeva ulica, Japljeva ulica, Maistrova
ulica, Parmova ulica (hišne številke 4, 6 in 8), Prešernova
ulica, Sadnikarjeva ulica (hišni številki 1 in 3), Samostanka
ulica, Šlakarjeva pot, Tomšičeva ulica (hišne številke 2, 4 in
6) in Trg svobode.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega ulice, cesto, poti in prehod:
Kolodvorska ulica, Parmova ulica (hišne številke 1, 1A, 1B,
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 in 21), Sadnikarjeva ulica (hišne
številke 2, 4 in 6), Petruškova pot, Raspov prehod, Streliška
ulica, Usnjarska cesta, Šutna, Šolska ulica, Na produ, Muzejska pot, Ekslerjeva ulica in Zaprice.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 26. marca 1996.
Predsednik sveta
Božidar Gjurin l. r.
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1253.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Kamniška
Bistrica na 4. seji dne 22. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Kamniška Bistrica
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselja: Bistričica, Klemenčevo, Okroglo in Zakal.
V volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega naselja: Kamniška Bistrica, Velika Planina, Županje Njive in Stahovica.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega naselja: Spodnje Stranje, Zgornje Stranje in Stolnik.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4. volilna enota obsega naselji: Kregarjevo in Zagorica
nad Kamnikom.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselja: Komendska Dobrava,
Mlaka in Podboršt pri Komendi.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselji: Gora pri Komendi in
Gmajnica.
V volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega naselji: Klanec in Nasovče.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4. volilna enota obsega ulice, oziroma njihove dele,
cesti in poti: Komenda - Glavarjeva cesta (hišne številke 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,
108, 110, 112, 114, 116), Kranjska pot (hišne številke 1, 2,
3, 4, 5, 7 in 9), Krekova ulica, Urhova ulica, Zajčeva cesta in
Potok pri Komendi.
V volilni enoti se voli 2 člana.
5. volilna enota obsega ulice, ceste in poti, oziroma
njihove dele in naselje: Komenda - Čebuljeva ulica, Glavarjeva cesta (hišne številke od 1 do 64a, 66, 68, 70, 74, 76, 78,
80, 82, 84, 86) Jezerškova ulica, Kranjska pot (hišna številka
15), Remicova pot, Sadarjeva ulica, Zadružna ulica in Breg
pri Komendi.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Komenda, dne 10. aprila 1996.
Predsednik sveta
Baldomir Kremžar l. r.

Zg. Stranje, dne 22. marca 1996.
Predsednik sveta
Karel Repanšek l. r.

1254.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Komenda na
korespondenčni seji dne 10. 4. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Komenda
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni

1255.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Križ na
2. seji dne 18. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Križ
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 7 članov.
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3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določi
ena volilna enota s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Križ.
V volilni enoti se voli 7 članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Križ, dne 18. marca 1996.
Predsednik sveta
Ivan Hlade l. r.

1256.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Mekinje na
3. seji dne 27. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Mekinje
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 7 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselja: Zduša, Podjelše in Jeranovo.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega poti in ceste oziroma njen del:
Molkova pot, Polčeva pot, Kotarjeva pot, Cesta dr. Tineta
Zajca, Cesta Treh talcev, Cankarjeva cesta (od vključno
hišne št. 38 do 59).
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega poti in del ceste: Drnovškova
pot, Neveljska pot in Cankarjeva cesta (od hišne št. 1 do 37).
V volilni enoti se voli 2 člana.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mekinje, dne 27. marca 1996.
Predsednica sveta
Marija Reba, dipl. biol. l. r.
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1257.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Moste na seji
dne 28. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Moste
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah
za prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Moste (hišne številke 8,
8A, 8D, 9, 9A, 11, 13, 16, od 23 do 33, od 35 do 41, 43, 43A,
43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G, 43H, od 45A do 54, 54B, od
56 do 60, 60B, od 61 do 68, 78A, 80, 80B, 80C, 80D, 80E,
80F, 80H, 80I, 80J, 80K, 80L, 92, 92B, od 93 do 105).
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselje: Moste (od hišne številke 1 do 7, 8B, 8C, 10, 10A, 12, 14, 15, 17, 17A, od 18 do 22,
od 69 do 78, 79, 79A, 79B, 80A, od 81 do 91A, od 106 do
121, od 131 do 137).
V volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega naselje: Suhadole.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4. volilna enota obsega naselje: Žeje pri Komendi.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Moste, dne 28. marca 1996.
Predsednik sveta
Pavel Štebe l. r.

1258.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Motnik na
34. seji dne 18. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Motnik
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1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega del naselja Motnik (od hišne
številke 1 do 33 in hišno številko 56).
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega del naselja Motnik (od hišne
številke 34 do 55, in 57 do 59).
V volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega naselje: Zgornji Motnik.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4. volilna enota obsega naselje: Bela (hišne številke 10
do 11, 13 do 18 in 28 do 31).
V volilni enoti se voli 2 člana.
5. volilna enota obsega naselje: Zajasovnik.
V volilni enoti se voli 1 član.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Motnik, dne 18. marca 1996.
Predsednik sveta
Jože Semprimožnik l. r.

1259.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Nevlje na 30.
seji dne 22. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Nevlje
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Vrhpolje pri Kamniku.
V volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega naselje: Nevlje.
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V volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega naselje: Oševek, Tučna in
Briše.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4. volilna enota obsega naselja: Soteska, Vir pri Nevljah, Hrib pri Kamniku in Poreber.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nevlje, dne 22. marca 1996.
Predsednik sveta
Ladislav Omrzu l. r.

1260.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Novi trg na
48. seji, dne 1. 4. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Novi trg
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega ulice: Bevkova ulica, Lobodova
ulica, Novi trg in Palovška cesta.
V volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega ulici: Perkova ulica in Perovo.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega ulice in poti: Na bregu, Na jasi,
Pot na Dobravo in Pot v Rudnik.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 1. aprila 1996.
Predsednik sveta
Janez Benkovič l. r.
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1261.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Perovo na
33. seji dne 28. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Perovo
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 7 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določi
ena volilna enota s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega ulice, ceste, oziroma njen del, in
poti: Bakovnik (hišni številki 1 in 2), Kajuhova pot, Kovinarska cesta, Livarska ulica, Ljubljanska cesta (hišne številke 2, 3, 11, 12 in 13), Podlimbarskega pot, Pot 27. julija,
Steletova cesta, Tkalska pot in Zikova ulica.
V volilni enoti se voli 7 članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 28. marca 1996.
Predsednica sveta
Marjeta Bukovšek l. r.
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3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določi
ena volilna enota s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Podgorje.
V volilni enoti se voli 7 članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podgorje, dne 26. marca 1996.
Predsednik sveta
Lojze Pelc l. r.

1263.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Pšajnovica
na seji dne 30. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Pšajnovica
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.

1262.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Podgorje na
18. seji dne 26. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Podgorje
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 7 članov.

3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Pšajnovica.
V volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega naselji: Laseno in Gabrovnica.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega naselji: Veliki Rakitovec in
Mali Rakitovec.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mali Rakitovec, dne 30. marca 1996.
Predsednik sveta
Ivan Pestotnik l. r.
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1264.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Sela na seji
dne 21. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Sela
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Sela pri Kamniku.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselje: Markovo.
V volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega naselje: Bela peč.
V volilni enoti se voli 1 član.
4. volilna enota obsega naselje: Poljana.
V volilni enoti se voli 1 član.
5. volilna enota obsega naselje: Rožično.
V volilni enoti se voli 1 član.
6. volilna enota obsega naselje: Studenca.
V volilni enoti se voli 1 član.
7. volilna enota obsega naselje: Znojile.
V volilni enoti se voli 1 član.
8. volilna enota obsega naselje: Žubejevo.
V volilni enoti se voli 1 član.
9. volilna enota obsega naselji: Sovinja Peč in Trobelno.
V volilni enoti se voli 1 član.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sela, dne 21. marca 1996.
Predsednik sveta
Stane Šuštar l. r.

1265.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Srednja vas
na 18. seji dne 22. 3. 1996 sprejel
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STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Srednja vas
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Srednja vas pri Kamniku.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselje: Loke v Tuhinju.
V volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega naselja: Snovik, Pirševo in Potok.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4. volilna enota obsega naselji: Podhruška in Vaseno.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Srednja vas, dne 22. marca 1996.
Predsednik sveta
Jernej Koncilija l. r.

1266.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti marca na
12. seji dne 19. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Šmarca
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega ceste in ulice oziroma njene
dele: Bistriška cesta (od hišne št. 1 do 11, od 13 do 15, 17,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 22 – 19. IV. 1996

Stran 1791

19, 21, 22, 24 in 26), Gornji log, Kamniška cesta (hišne
številke 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 in 39),
Koroška cesta, Mlinarska ulica, Radomeljska cesta.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega ulice, ceste, oziroma njene dele:
Bistriška cesta (hišne številke 25, 27, 29, 31, 33 in 37),
Grintovška cesta, Habjanova ulica, Jeranova ulica, Kamniška cesta (hišne številke 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 38, od 40 do 45, 47 in 51), Poljska cesta, Stegne, Štajerska ulica in Trata.
V volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega ulice, ceste, oziroma njen del, in
poti: Drnovo, Gubčeva ulica, Kamniška cesta (hišne številke
46, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 63, 63A, 64 do 66, 68, 69, 75,
77, 79, 81, 85, 87 in 89), Kolenčeva pot, Livada, Mala pot,
Nova pot, Nožiška cesta (hišne številke 1, 3, 6, 6A, 7, 8 in 9),
Orehova ulica, Pibernikova cesta (hišne številke 2, 8, 10, 12,
16, 20, 24, 26, 28 in 30), Pot iz vasi, Sončna ulica in Zelena
pot.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4. volilna enota obsega ulice, ceste, oziroma njen del, in
poti: Gmajna, Kamniška cesta (hišne številke 53, 55 in 57),
Nožiška cesta (hišne številke 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21,
23 in 26), Obrtniška ulica, Pibernikova cesta (hišne številke
1, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 31 in 33), Primoževa ulica,
Spodnji log, Trata in Trg padlih borcev.
V volilni enoti se voli 2 člana.

V volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega naselji: Buč in Sidol.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega naselji: Gradišče v Tuhinju in
Kostanj.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4. volilna enota obsega naselja: Hruševka, Podbreg,
Praproče v Tuhinju in Ravne pri Šmartnem.
V volilni enoti se voli 3 člane.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Špitalič na
6. seji dne 29. 3. 1996 sprejel

Šmarca, dne 19. marca 1996.
Predsednik sveta
za Stane Zobavnik l. r.

1267.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Šmartno v
Tuhinju na seji dne 21. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselji: Šmartno v Tuhinju in
Stebljevek.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmartno v Tuhinju, dne 21. marca 1996.
Predsednik sveta
Franc Modrijan l. r.

1268.

STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Špitalič
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 7 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določi
ena volilna enota s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselja: Bela (hišne št. 1 do 9,
12 in 19 do 27), Okrog pri Motniku, Špitalič.
V volilni enoti se voli 7 članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Špitalič, dne 29. marca 1996.
Podpredsednik sveta
Jože Mošnik l. r.
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1269.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Tuhinj na
10. seji dne 22. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Tuhinj
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 11 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Zg. Tuhinj.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselje: Laze v Tuhinju.
V volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota obsega naselje: Stara Sela.
V volilni enoti se voli 1 član.
4. volilna enota obsega naselji: Golice in Črni Vrh v
Tuhinju.
V volilni enoti se voli 2 člana.
5. volilna enota obsega naselje: Češnjice v Tuhinju.
V volilni enoti se voli 1 član.
6. volilna enota obsega naselji: Liplje in Cirkuše v
Tuhinju.
V volilni enoti se voli 2 člana.
7. volilna enota obsega naselji: Mali Hrib in Veliki
Hrib.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Laze v Tuhinju, dne 22. marca 1996.
Predsednik sveta
Zdravko Hribernik l. r.

1270.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Tunjice na 3.
korespondenčni seji dne 2. 4. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Tunjice
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1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 7 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določi
ena volilna enota s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselja: Tunjice, Tunjiška Mlaka, Laniše in Košiše (hišne številke od 15 do 21).
V volilni enoti se voli 7 članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 2. aprila 1996.
Predsednica sveta
Joži Petek l. r.

1271.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Volčji potok
na seji dne 3. 4. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Volčji potok
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 7 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselji: Rudnik pri Radomljah
in Volčji potok.
V volilni enoti se voli 7 članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Volčji potok, dne 3. aprila 1996.
Predsednik sveta
Stane Cerar l. r.
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1272.
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2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Vranja peč
na 2. seji dne 31. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Vranja peč
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.
2
Svet krajevne skupnosti ima 9 članov.
3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega naselje: Spodnje Palovče.
V volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselji: Trebelno pri Palovčah
in Zgornje Palovče.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega naselje: Vranja peč.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4. volilna enota obsega naselje: Velika Lašna.
V volilni enoti se voli 2 člana.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3
Za volitve članov v svet krajevne skupnosti se določijo
naslednje volilne enote s številom članov, ki jih volijo:
1. volilna enota obsega ceste oziroma njen del, in ulice:
Kranjska cesta (hišne številke od 1 do 4D), Ljubljanska cesta
(hišne številke 1/A, 1/B, 1/C, 1/Č, 3/A, 3/B, 3/C), in Župančičeva ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega ulice, ceste, oziroma njihove
dele, in poti: Aškerčeva ulica, Jenkova ulica (hišne številke
od 1 do 8, 10, 12, 14 in 16), Kranjska cesta (hišne številke od
5 do 7), Ljubljanska cesta (hišne številke 4, 5, 6, 7 in 7A),
Miklavčičeva ulica, Mlakarjeva ulica, Murnova ulica, Rozmanova ulica, Ulica Kamniškozasavskega odreda, Vavpotičeva ulica, Vremšakova ulica, Koželjeva ulica, Podgorska
pot, Pot Marije Vere, Ulica Frančka Miha Paglovca, Ulica
Jakoba Alešovca, Ulica Josipa Ogrinca, Parapatova ulica in
Svetčeva pot.
V volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega ulice, cesto, oziroma njihove
dele, in pot: Čopova pot, Jenkova ulica (hišni številki 9 in
15), Kebetova ulica, Kersnikova ulica, Ljubljanska cesta
(hišna številka 8, 9 in 10), Trdinova ulica, Ulica Frana Albrehta, Ulica Franca Pirca, Jurčičeva ulica, Ulica Andreja
Smolnikarja, Ulica Fortunata Berganta, Ulica Ljudevita
Stiasnyja, Ulica Jakoba Zupana, Ulica Toma Brejca, Ulica
Vilka Rožiča in Vegova ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 29. marca 1996.
Predsednik sveta
Bogdan Košir l. r.

Vranja peč, dne 31. marca 1996.
Predsednik sveta
Anton Rems l. r.
1274.
1273.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in
6. člena odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in
volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) je svet Krajevne skupnosti Zaprice na
seji dne 29. 3. 1996 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi
volilnih enot v Krajevni skupnosti Zaprice
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 17. člena
statuta KS Motnik je svet KS Motnik na seji dne 9. 4. 1996
po predhodni odločitvi na zboru krajanov KS Motnik, ki je
bil dne 29. 3. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje KS Motnik
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Motnik.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 12. 5. 1996 na glasovalnem
mestu v dvorani Kulturnega društva Motnik.
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3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
7,500.000 SIT, ter se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega referendumskega programa.
– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice na pokopališču Motnik,
– sofinanciranje obnove vodovoda Motnik,
– sofinanciranje izgradnje vodovoda Mala Ravan,
– sofinanciranje obnove in asfaltiranja cest Loka–Brezovica, Motniška Bela–Planinc, Bevski graben–Kropivnica–
Srobotno–Vrhe,
– sofinanciranje asfaltiranja cest po Motniku,
– sofinanciranje avtobusnih postajališč Motnik, Loka
in pri Krevlu,
– sofinanciranje sanacije hudournikov, ki poplavljajo
Motnik,
– sofinanciranje napeljave telefona za KS Motnik.
Vrstni red izvajanja programa predvidenega iz samoprispevka naknadno določi svet KS Motnik.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Motnik.
6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v KS Motnik, in sicer v višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbi o delu (zaposleni):
– 5% od katastrskega dohodka (kmetje):
– 2% od pokojnin (upokojenci):
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov (obrtniki).
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom KS Motnik in ima
naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Motnik
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 12. 5. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v KS Motnik, ki se bo porabil za
sofinanciranje izgradnje mrliške vežice na pokopališču Motnik, obnove vodovoda Motnik, izgradnje vodovoda Mala
Ravan, obnove in asfaltiranja cest Loka–Brezovica, Motniška Bela–Planinc, Bevski graben–Kropivnica–Srobotno–Vrhe, asfaltiranje cest po Motniku, ureditev avtobusnih postajališč Motnik, Loka in pri Krevlu, sanacija hudournikov, ki
poplavljajo Motnik in telefonije Motnik in okolice.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer
od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu (zaposleni):
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– 5% od katastrskega dohodka (kmetje):
– 2% od pokojnin (upokojenci):
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov (obrtniki).

GLASUJEM
“ZA”

“PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži “ZA” če glasovalec
soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Motnik, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Motnik.
11. člen
Sredstva zbiranja s samoprispevkom se bodo zbirala na
žiro račun KS Motnik, št. 50140-645-67084.
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranimi sredstvi bo opravljal svet KS Motnik, ter bo najmanj enkrat letno poročal o uporabi zbranih
sredstev.
12. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance Republike Slovenije izpostava Kamnik.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se
nakazuje samoprispevek.
13. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v roku se
obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštejejo
od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni
list RS, št. 48/90 in 34/92.
15. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se
smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Motnik, dne 9. aprila 1996.
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Motnik
Jože Semprimožnik l. r.
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KOBILJE
1275.
Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Kobilje na seji
dne 1. 4. 1996 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje
za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobilje
za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobilje izkazuje:
SIT

– skupne prihodke
– skupne odhodke
– presežek prihodkov nad odhodki

41,140.478,37
39,474.873,57
1,665.604,80

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki 1,665.604,80 se prenese v prihodke proračuna Občine Kobije za leto 1996.
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– plačila na področju družbenih
dejavnosti
– plačila storitev ter subvencij in
intervencij v gospodarstvu
– druge odhodke
– odhodke investicijskega značaja
– finančne tokove, oblik. rezerv in druge
odhodke

Št. 212/96
Kobilje, dne 1. aprila 1996.

6,050.000
920.000
6,300.000
18,913.605

3. člen
V stalne rezerve Očine Kobilje se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o
financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska, določenega v proračunu za leto 1996.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kobilje za leto 1995 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

10,570.000

1277.
Na podlagi 78. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 37/93) in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni
list RS, št. 45/95) je Očinski svet občine Kobilje na 17. seji
dne 28. 2. 1996 sprejel
ODLOK
o plačevanju odškodnine in nadomestila za
razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na
odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

I. UVODNA DOLOČBA
1276.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Kobilje dne 1. 4.
1996 sprejel

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

ODLOK
o proračunu Občine Kobilje za leto 1996

II. VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA ODŠKODNINE

1. člen
Proračun Občine Kobilje za leto 1996 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov
in odhodkov proračuna Občine Kobilje, ki sta sestavni del
tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna znašajo 49,623.605 SIT in
se razdelijo za:
SIT

– delo občinskih organov
– socialne transferje

6,200.000
670.000

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

seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik
volilne komisije.

4. člen
Podjetje Komunala Lendava zaračunava odškodnino
povzročiteljem kot dodatno postavko na računu za plačilo
odvoza odpadkov.

6. člen
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta
najstarejši svetnik.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikom – na predlog
najmanj petih svetnikov – komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po
poročilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikacijo mandatov za svetnike in župana.

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

7. člen
Svet na svoji prvi seji obravnava poročilo o izidu volitev v občini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat župana. Mandate svetnikov in župana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o
izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.
Svet odloči posebej o potrditvi mandata župana.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SVETNIKOV

1278.
Na podlagi 30. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 45/95) je Občinski svet občine Kobilje na 17. seji dne
28. 2. 1996 sprejel
POSLOVNIK
Občinskega sveta občine Kobilje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti občinskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

1. Splošne določbe
8. člen
Svetniki imajo pravice in dolžnosti, določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
9. člen
Svetniki imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej
sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta.
10. člen
Svetniki imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu
delovnih teles sveta, katerih člani so. Svetniki se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in na njih razpravljajo.
11. člen
Svetniki lahko postavljajo vprašanja županu in občinski upravi ter zahtevajo informacije o delu organov občine
(župana, občinske uprave, delovnih teles) in druge informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo in odločanje v svetu.
Župan, občinska uprava in delovno telo so dolžni odgovoriti na vprašanje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. Če svetnik to posebej zahteva, se mu mora
odgovoriti na vprašanje oziroma posredovati mnenje v pisni
obliki.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.

2. Vprašanja in pobude svetnikov

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost
dela se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi splošnih
koristi odloči občinski svet z veččino prisotnih članov.

12. člen
Na vsaki redni seji sveta je predvidena posebna točka
dnevnega reda za vprašanja in pobude svetnikov županu ali
funkcionarjem občinske uprave, ki se nanašajo na njihovo
delo ali zadeve iz njihove pristojnosti. Pobude lahko poda
tudi skupina občanov.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
5. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetnikov. Če

13. člen
Vprašanje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in
dovolj razumljivo. V nasprotnem primeru predsednik sveta
svetnika na to opozori in ga pozove, da vprašanje oziroma
pobudo ustrezno dopolni.
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14. člen
Pri obravnavi vprašanja in pobud svetnikov morata biti
na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan
ali tajnik občine zadržana, določite, kdo ju bo nadomeščal in
odgovarjal na vprašanja in pobude svetnikov.
15. člen
Na ustno in pisno postavljena vprašanja na sami seji
sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vprašanje postavljeno.
Na dobljen odgovor na vprašanje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vprašanje.
16. člen
Svetnik ima pravico dati ppobudo predsedniku sveta,
županu, delovnemu telesu ali občinski upravi za ureditev
določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov.
Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji občinskega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati več kot pet
minut.
17. člen
Pisno pobudo pošlje predsednik sveta županu, občinski
upravi ali delovnemu telesu, ki morajo odgovoriti v 30 dneh
od dneva, ko je bila pobuda dana.
Če se pobuda nanaša na delo občinskega sveta, mora
predsednik obččinskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. Če svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odloči svet z glasovanjem.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s seje sveta in delovnih teles
18. člen
Svetnik se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih
teles, katerih član je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega
telesa, katerega član je, mora o tem obvestiti predsednika
sveta oziroma predsednika delovnega telesa, najpozneje do
začetka seje.
19. člen
Če predsednik sveta oceni, da je to potrebno, lahko na
seji sveta posebej poroča o tem, kateri svetniki so na prejšnji
seji izostali.
O razlogih za odsotnost s sej sveta se lahko opravi
obravnava tudi v okviru posebne točke dnevnega reda seje
sveta.
IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
21. člen
V okviru svojih pristojnosti občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino navzočih članov, razen, če zakon ali
statut določa drugačno večino. Glasovanje je javno. Tajno se
glasuje le, kadar tako določa zakon ali statut, in kadar se za
tajno glasovanje odloči večina navzočih članov. Nadzorni
odbor, občinska volilna komisija in druge komisije sveta
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veljavno sklepajo, če je na njihovih sejah navzočih večina
njihovih članov.
V. SEJE SVETA
1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje
in udeležba na seji
22. člen
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s
programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog župana
ali na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom
občine.
23. člen
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi predsednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, županom
in tajnikom občine. V okvirnem programu dela se upošteva
program dela župana in občinske uprave, predlog delovnih
teles ter druge predloge za razpravo in odločanje v svetu.
Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsednik sveta.
Predsednik sveta uvršča posamezna vprašanja na dnevni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
županom.
24. člen
Izredno sejo sveta skliče predsednik sveta na svojo
pobudo, na zahtevo župana ali na zahtevo najmanj petih
članov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti
navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo
gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča.
Če predsednik sveta na pisno zahtevo upravičenega
predlagatelja ne skliče seje sveta v roku enega meseca od
prejema zahteve za sklic, lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati predloži tudi ustrezno gradivo.
25. člen
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se
pošlje svetnikom najmanj sedem dni pred dnem, določenim
za sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom pošlje tudi gradivo,
ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno
sejo lahko skliče predsednik sveta tudi v krajšem roku.
Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se pošlje tudi
županu in tajniku občine.
26. člen
Na seje sveta se lahko vabijo tudi poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma
predsednik sveta.
Glede na dnevni red se pošlje vabilo tudi drugim, katerih navzočnost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.
27. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik
sveta, ki se pred tem posvetuje z županom. Predlog dnevnega reda lahko predsedniku sveta predlagajo vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1798

28. člen
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik
sveta zadržan, predseduje seji sveta podpredsednik. Po pooblastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta podpredsednik, čeprav je predsednik sveta na seji navzoč.
Kadar nastopijo razlogi, da se že sklicane seje ne moreta udeležiti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo
najstarejši občinski svetnik.
29. člen
Svetniki imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej
sveta in sodelovati pri delu in odločanju na sejah.
Župan in tajnik občine imajo pravico udeleževati se sej
sveta in na njih razpravljati o vseh vprašanjih, ki so na
dnevnem redu.
Župan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vprašanjih, ki niso na dnevnem redu.
30. člen
Kadar svet sklene, da bo kako vprašanje obravnaval
brez navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg svetnikov navzoč na seji sveta.
2. Potek seje
31. člen
Ko predsednik začne sejo, obvesti svet, kateri izmed
svetnikov so ga obvestili, da so zadržani in se seje ne morejo
udeležiti.
Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklepčen.
Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na
sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
32. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.
Zadeve, katerih predlagatelj je župan, se lahko na njegov predlog brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.
Zadeve, katerih predlagatelj je župan, se lahko na njegov predlog brez razprave in glasovnaja umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda, da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
33. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. Med sejo lahko svet spremeni vrstni
red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
34. člen
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in
zahteva, da se zapisnik usrtrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
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35. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko
poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna
obrazložitev sme trajati največ 15 minut.
Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati
dopolnilno obrazložitev.
Po podani dopolnilni obrazložitvi dobijo besedo svetniki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta priglasili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma
ne sme biti daljša kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posamezen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
časa.
36. člen
Svetnik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem
redu.
Če se svetnik ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za
razpravo, ga predsednik opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsednik lahko vzame besedo.
Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave.
Določbe o vedenju in poteku seje, dolžini razprave,
vzdrževanju reda idr. veljajo oziroma se smiselno uporabljajo tudi za vse druge, ki sodelujejo na seji sveta.
37. člen
Svetniku, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o
kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo
zahteva.
Nato poda predsednik pojansilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če svetnik ni zadovoljen s pojansilom,
odloči svet o tem 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 svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme
trajati več kot 5 minut.
38. člen
Ko predsednik ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi
pri posamezni točki dnevnega reda, sklene razpravo. Če je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali
stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsednik določi,
kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
39. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave
ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči,
če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
40. člen
Predsednik sveta konča sejo, ko so obravnavane vse
točke dnevnega reda.
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3. Vzdrževanje reda na seji
41. člen
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne
sme nihče govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsednik.
42. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
43. člen
Opomin se lahko izreče svetniku, če govori, čeprav ni
dobil besede, če sega govorniku v besedo, ali če na kak drug
način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče svetniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče svetniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji,
tako da onemogoča delo sveta.
44. člen
Svetnik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z
dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.
45. člen
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec ali poslušalec, ki krši dnevni red na seji oziroma s svojim ravnanjem
onemogoča nemotem potek seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.
46. člen
Če predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, sejo sveta prekine.
4. Odločanje
47. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh
članov sveta.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina vseh svetnikov, svet veljavno odloča, če je na seji
navzočih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost svetnikov v sejni sobi.
48. člen
Navzočnost svetnikov na seji se ugotavlja na začetku
seje, pred glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinjene seje.
49. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. Svet
sprejme odločitev s tajnim glasovanjem, če tako sklene pred
odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
50. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.
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Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja.
51. člen
Pri javnem odločanju (glasovanju, izrekanju) lahko posamezen svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odločitve,
ali pa glasuje “vzdržan”.
52. člen
Javno se glasuje z dvigom rok ali s poimenskim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, če tako odloči
svet na predlog predsednika ali petih članov sveta.
Če se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujoči
sveta kliče po seznamu svetnike, vsak pa se izreče z besedo
“za”, “proti” ali “vzdržan”.
53. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je članov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z žigom sveta.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
opredellitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da
obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.
54. člen
Ttajno glasovanje vodi predsednik s pomočjo dvet svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno-tehnična opravila opravlja tajnik občine ali
od njega imenovan delavec občinske uprave.
Svetnikom se vročijo glasovnice pri mizi predsednika,
glasujejo pa na prostoru, določenem za glasovanje. V seznamu članov sveta se sproti označi, kateri svetniki so dvignili
glasovnice.
Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
55. člen
Ko je glasovanje končano, predsednik in izvoljena svetnika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v
poseben prostor.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma pri glasovanju o kandidatih, število glasov, ki jih je
dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je izvoljen.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
56. člen
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov sveta, razen če ni v zakonu ali statutu občine drugače
določeno.
Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov izrekla “za” njen sprejem.
57. člen
Svet lahko takoj po opravljenem glasovanju ugotovi na
predlog predsedujočega ali svetnika, da glasovanje ni veljavno, ker izid glasovanja ni jasen. V tem primeru se glasovanje
ponovi.
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5. Zapisnik seje sveta
58. člen
O delu na seji 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 zadevah.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Za pripravo skrajšanega zapisnika skrbi tajnik občine.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči in tajnik občine.
59. člen
O delu na seji sveta se vodi magnetogram seje, ki se
hrani skupaj z zapisnikom in drugim gradivom.
60. člen
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,
ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu občinske uprave.
O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natančnejša navodila tajnik občine, v skladu s predpisi, ki urejajo
pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
61. člen
Svetniki in župan imajo pravico vpogleda v vse spise in
gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in, ki se hrani v
občinski upravi.
V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi določbami.
6. Predsednik sveta
62. člen
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za
obravnavo in odločanje na seji sveta ter za nemoteno delo
sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– s predsedniki delovnih teles koordinira delo med posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z županom
in občinsko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in
naloge, ki mu jih določi svet,
– informira javnost o delu občinskega sveta.
63. člen
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega področja.
64. člen
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih predsednik sveta ne
more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. Če tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika
najstarejši svetnik.
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7. Strokovna in administrativno-tehnična
opravila za svet
65. člen
Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet
zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi. V ta namen določi delavca v občinski upravi, ki pomaga predsedniku pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila,
potrebna za nemoteno delo sveta.
Za pripravo zapisnika skrbi tajnik občine.
Župan zagotavlja za zaposlenimi v upravi strokovna in
administrativno tehnična opravila tudi za delovna telesa občinskega sveta.
8. Delovna telesa sveta
66. člen
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z
določili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna in občasna delovna telesa.
Delovna telesa občinskega sveta so odbori in komisije.
67. člen
Svet ustanovi delovna telesa za proučevanje posameznih področij, za pripravo odločitev na teh področjih, za pripravo strokovnih podlag, za odločanje na občinskem svetu
in za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za pripravo, proučevanje in obravnavo predlogov, odlokov in drugih aktov sveta.
Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom občine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi določi
tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno področje.
68. člen
Seje delovnoh teles klicuje predsednik delovnega telesa
na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na
zahtevo sveta ali župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj 3 dni pred sejo delovnega
telesa.
Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.
VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
69. člen
Svet sprejema naslednje akte:
– statut občine,
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– prostorske in druge plane razvoja občine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
70. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki določa: temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in
pristojnosti občinskih organov, organizacijo občinske upra-
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ve in javnih služb, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev o občini in druga vprašanja skupnega pomena
v občini, ki jih določa zakon.
Svet sprejme statut z dvetretjinsko večino glasov vseh
članov občinskega sveta.
71. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
72. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se
začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.
73. člen
S prostorskimi in drugimi plani razvoja občine se v
skladu z zakonom določajo pogoji rabe prostora in določajo
programi dejavnosti na posameznih področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
74. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
75. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo
splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
76. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njunega izvrševanja.
77. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
78. člen
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, določa
njihovo delovno področje in voli ter imenuje člane odborov
oziroma komisij.
S sklepom svet odloča tudi o postopkovnih vprašanjih
in zavzema stališče do posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti. Ti sklepi se ne objavljajo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
2. Postopek za sprejem odloka
79. člen
Odlok lahko predlaga vsak član sveta, župan, delovno
telo sveta ali 5% volivcev v občini.
Osnutek odloka pošlje predlagatelj predsedniku sveta.
80. člen
Osnutek odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo členov in obrazložitev.
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Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki
jih bo imel sprejem odloka.
81. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah odloka na sejah sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah odloka na
sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.
82. člen
Predsednik sveta pošlje osnutek odloka članom sveta in
županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj sedem dni
pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
osnutek odloka.
83. člen
Občinski svet razpravlja o odloku na dveh obravnavah.
Ob obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah odloka.
84. člen
Ob obravnavi osnutka odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih
spornih rešitvah (členih) osnutka odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih
poglavjih osnutka odloka,
– da se opravi razprava skupaj o več ali o vseh poglavjih osnutka odloka.
Na koncu obravnave osnutka odloka lahko svet:
– odloči, da se opravi obravnava predloga odloka v
predloženem besedilu,
– sprejme stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi predloga odloka,
– odloči, da se osnutek odloka ne sprejme.
85. člen
Če svet odloči, da se opravi obravnava predloga odloka, določi rok za začetek druge obravnave.
Če svet odloči, da se osnutek odloka ne sprejme, je
postopek končan.
86. člen
V obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove
spremembe in dopolnitve člani sveta in predlagatelj z amandmaji.
Amandma mora biti predložen predlagatelju najpozneje
dva dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog
odloka, h kateremu je predlagan amandma. Župan lahko
predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.
Na sami seji lahko predlagajo amandma najmanj trije
člani sveta ali predlagatelj.
Amandma mora biti predložen v pisni obliki in mora
biti obrazložen. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na
seji tudi ustno obrazloži.
Župan in predlagatelj odloka imata pravico podati mnenje k vsakemu amandmaju.
Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi predlagatelj.
87. člen
Po končani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem
amandmaju posebej.
Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do
začetka glasovanja o amandmaju.
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Po končanem glasovanju o amandmajih predsednik ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasovanje predlog odloka v celoti.
Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z vnesenimi in prejetimi amandmaji. Celovito besedilo pripravi
statutarnopravna komisija ali drug organ, ki ga določi svet.
Če statutarnopravna komisija ali drug organ ugotovi, da
so v odloku očitna neskladja med posameznimi členi odloka,
lahko predlaga amandmaje za uskladitev.
Če ni mogoče pripraviti celotnega besedila na isti seji,
glasuje svet o sprejemu odloka na prvi prihodnji seji.
3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka
88. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne
nesreče ali kadar gre za manjše spremembe odlokov, lahko
svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazložen.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava odloka na isti seji.
89. člen
O predlogu, naj se odlok sprejme po hitrem postopku,
odloči svet.
Če svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki
veljajo za obravnavo osnutka odloka.
90. člen
Po hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predloži posamezni svetnik ali
predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi župan,
kakar ni predlagatelj odloka.
4. Sprejem drugih aktov sveta
91. člen
O drugih aktih, razen o odloku o proračunu občine in o
prostorskih in drugih planih razvoja občine, odloča svet
praviloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splošna
razprava, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in
glasovanje o aktu v celoti.
Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaznem postopku.
Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za odločanje o
amandmajih k predlogu odloka.
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referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so
glasovali.
Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odločitev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.
Za vložitev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
urejajo zakonodajni referendum.
94. člen
Svet lahko na svojo pobudo razpiše posvetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se
ugotovi volja občanov. Posvetovalni referendum mora svet
razpisati, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini.
Svet razpiše posvetovalni referendum, preden končno
odloči o posameznem vprašanju. Svet ni vezan na izid posvetovalnega referenduma.
95. člen
Svet razpiše referendum z odlokom, ki ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o razpisu referenduma mora določati besedilo
vprašanja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe.
Besedilo akta oziroma drugo vprašanje, o katerem se bo
odločalo na referendumu, se objavi tudi na krajevno običajen način.
96. člen
Izid referenduma se objavi na enak način, kakor razpis
referenduma.
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Splošne določbe
97. člen
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu občine voli
oziroma imenuje svet, se opravijo po določilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odloči, ali se bo izvedlo javno
ali tajno glasovanje.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
98. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna 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”.

92. člen
Po postopku, kot velja za sprejem odloka, se sprejemajo tudi spremembe in dopolnitve statuta.

99. člen
Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina svetnikov, ki so glasovali, če s statutom ni določena drugačna
večina.

5. Referendum

100. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče
od predlaganih kandidatov 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.

93. člen
Svet lahko o svoji odločitvi (odliku ali drugem aktu)
razpiše referendum.
Svet mora razpisati referendum, če tako zahteva najmanj 10% volivcev v občini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta. Odločitev je na
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Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.
101. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi
pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta
102. člen
Kandidata za predsednika in podpredsednika sveta predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Kandidata lahko predlaga tudi 5 svetnikov.
Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina
vseh članov sveta.
3. Imenovanje članov delovnih teles sveta
103. člen
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov.
Kandidate za listo kandidatov lahko predlaga komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in člani sveta.
Če je kandidatov več, kot jih zahteva lista, se opravijo
tajne volitve. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ
glasov.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se
na isti seji imenujejo (volijo) člani posamično. Če na ta način
niso izvoljeni vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih
članov delovnega telesa.
4. Imenovanje podžupana
104. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana.
O tem, ali se imenuje podžupana na podlagi javnega ali
tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.
Za podžupana je izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov vseh članov sveta.
5. Imenovanje tajnika
105. člen
Tajnika občine imenuje svet na predlog župana z javnim glasovanjem, kandidat pa mora dobiti večino glasov
navzočih svetnikov.
6. Postopek za razrešitev
106. člen
Svet razrešuje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje
po enakem postopku, kot je določeno za izvolitev ali imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če je
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komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razrešitev.
Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
izvolitev oziroma imenovanje, je pristojen predlagati tudi
njihovo razrešitev.
Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo izvolitev ali imenovanje.
7. Odstop svetnikov in funkcionarjev občine
107. člen
Svetniki in funkcionarji občine imajo pravico odstopiti.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles in člani
nadzornega odbora ter durgi voljeni ali imenovani, tudi če
niso občinski funkcionarji.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti svet na prvi naslednji seji sveta.
Članom občinskega sveta, funkcionarjem in drugim voljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.
Za tajnika občine lahko svet sklene, da je dolžan opravljati funkcijo še do imenovanja novega tajnika, vendar ne
dalj kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.
VIII. RAZMERJA SVETA DO ŽUPANA
108. 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 sporazumno razreševanje nastalih poblemov.
109. člen
Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in
zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz občinske pristojnosti.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, odloči župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.
110. člen
Svet je dolžan obveščati župana o vseh zadevah, ki jih
obravnava na svojih sejah, tudi če župan ni predlagatelj
posamezne zadeve.
Župan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vprašanjih, ki so na dnevnem redu, tudi če sam ni predlagatelj zadeve in o njih izrazi svoje stališče in mnenje.
111. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
Župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali zaposleni v
občinski upravi, poročajo o izvrševanju sklepov sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
112. člen
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta.
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113. člen
Župan zagotavlja materialne in tehnične pogoje za delo
sveta in delovnih teles sveta.
114. člen
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev.
Če meni, da je splošni akt občinskega sveta neustaven
ali nezakonit, zadrži župan objavo tega akta in predlaga
občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Predsednik sveta mora uvrstiti ponovno odločanje o zadržanem
splošnem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.
Če svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi,
župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
115. člen
Župan skrbi za izvrševanje občinskega proračuna. Če
župan ugotovi, da sredstva proračuna za posamezen namen
ne bodo zadoščala za pokritje proračunskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.
Če svet sklene, da je potrebno nalogo izvršiti, kot je bila
načrtovana in da je ni mogoče uresničiti s predvidenimi sredstvi, mora zagotoviti ustezna sredstva za izvršitev naloge.
IX. JAVNOST DELA
116. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je
javno.
Javnost dela se lahko zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih
pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o
sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter
na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.
117. člen
Župan in predsednik sveta obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles, župana
in občinske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda
uradno obvestilo za javnost oziroma za javna občila.
118. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.
119. člen
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.
120. člen
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
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sednik glede razlage ne more odločiti, prekine sejo in naloži
statutarnopravni komisiji, da pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarnopravna komisija.
Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarnopravna komisija, odloči svet.
XI. KONČNA DOLOČBA
122. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

LAŠKO
1279.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 13. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na
seji dne 12. marca 1996 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Laško
za leto 1995
1. člen
Občinski svet občine Laško sprejema zaključni račun
proračuna Občine Laško za leto 1995, katerega sestavni del
je zaključni račun rezervnega sklada Občine Laško.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1995 so naslednji:
I. Proračun
1. Prihodki
2. Razporeditev prihodkov
Presežek prihodkov za prenos
v naslednje leto

1.036,744.788,06 SIT
1.027,645.737,55 SIT

Presežek prihodkov se sestoji iz:
– sredstev za odpravo posledic
po elementarnih nesrečah
– presežka rednih sredstev proračuna
II. Rezervni sklad
1. Prihodki
2. Poraba
Presežek za prenos
v naslednje leto

9,099.050,51 SIT

6,585.750,00 SIT
2,513.300,51 SIT

2,772.318,30 SIT
2,772.318,30 SIT
0,00 SIT

X. RAZLAGA POSLOVNIKA

3. člen
Sredstva presežka proračuna se prenesejo v leto 1996
namensko za nadaljevanje izgradnje šole Sedraž.

121. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. Če se pred-

4. člen
Prikaz bilance prihodkov in razporeditve prihodkov in
računa financiranja je sestavni del tega odloka.
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5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

1280.
Občinski svet Laško je na podlagi 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 34/95) na seji dne 12. marca 1996 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Laško za leto 1996
1. člen
Proračun Občine Laško zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Laško.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 1996 je določen v skupni višini 829,527.500 SIT, od tega
v tisoč SIT

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo sredstev. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve
odloča župan.

Št. 403-65/95-02
403-229/95-02
Laško, dne 12. marca 1996.

Bilanca prihodkov
in odhodkov
829.527
759.527
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Račun
financiranja
70.000
70.000

70.000

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki
so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali
drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi
javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za vsa dela katerih vrednost presega 1,000.000 SIT.
Uporabnik sme izjemoma oddati dela tudi z neposredno
pogodbo v naslednjih primerih:
– v primerih nujne intervencije,
– če obstaja le en usposobljen izvajalec,
– če razpis prvič ni bil uspešen.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.

6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% skupno
doseženih prihodkov.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih
nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma brez
obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski
svet. Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi
sredstev iz 1. točke do višine 500.000 SIT.
O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila iz druge točke odloča občinski svet.
8. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 403-237/95
Laško, dne 12. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Laško
Matevž Kolar l. r.

1281.
Občinski svet občine Laško in Občinski svet občine
Radeče sta na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. in 9. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94), na seji Občinskega sveta občine
Laško, dne 25. aprila 1995 in na seji Občinskega sveta
Občine Radeče dne 12. julija 1995 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško in Občinski
svet občine Radeče (dalje: ustanovitelj) ustanavljata na področju kulturne dejavnosti javni zavod Knjižnica Laško.
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Po ožjem namenu delovanja in po krogu občanov, ki
jim je knjižnica namenjena, je Knjižnica Laško splošno izobraževalna knjižnica.
Sedež Knjižnice Laško je v Laškem, Aškerčev trg 4.
2. člen
V sestavi Knjižnice Laško delujeta organizacijski enoti:
– Knjižnica Radeče in
– Knjižnica Rimske Toplice
ter izposojevališča:
– Zidani most,
– Jurklošter in
– Šentrupert.
3. člen
Knjižnica je pravna oseba s pravicami in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok.
4. člen
Knjižnica opravlja naslednjo dejavnost:
– sistematično zbiranje, strokovno obdelovanje, hranjenje in predstavljanje knjižnična gradiva,
– izposoja knjižnična gradiva ter
– druga bibliografska, informacijska, dokumentacijska
in komunikacijska dejavnost, namenjena javnosti.
Knjižnica lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost
razširi ali spremeni.
5. člen
Organi knjižnice so:
– uprava (ravnatelj knjižnice),
– svet zavoda,
– zbor bralcev.
6. člen
Knjižnico upravlja svet knjižnice.
Svet knjižnice šteje devet članov in ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj. Delavci knjižnice volijo svoje predstavnike neposredno. Predstavnike javnosti volijo bralci neposredno na zboru bralcev.
Število predstavnikov iz območja posamezne občine se
določi s statutom zavoda.
7. člen
Svet knjižnice ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja knjižnice,
– sprejema statut,
– sprejema program dela in razvoja knjižnice ter spremlja njuno uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun knjižnice,
– spremlja uresničevanje finančnega načrta,
– daje ustanovitelju in ravnatelju knjižnice predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom in statutom določene zadeve.
8. člen
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje knjižnice, predstavlja in zastopa knjižnico in je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela knjižnice.
9. člen
Pristojnosti ravnatelja so:
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
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– pripravlja program dela in razvoja knjižnice,
– pripravlja gradiva za organe knjižnice in poroča organom o delu knjižnice,
– sklepa pogodbe o poslovanju knjižnice v okviru finančnega načrta,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
splošnimi akti knjižnice.
10. člen
Ravnatelja knjižnice imenuje in razrešuje svet knjižnice v soglasju z ustanoviteljem.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom knjižnice. Ravnatelj je
imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
11. člen
Ravnatelj knjižnice je imenovan na podlagi javnega
razpisa.
Vsebino javnega razpisa, način, postopek in pogoje za
imenovanje ravnatelja in njegove razrešitve pred potekom
mandata določata zakon in statut knjižnice.
12. člen
Knjižnica ima v upravljanju objekte in ostala osnovna
sredstva ter druga sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti,
za katero je knjižnica ustanovljena. Knjižnica pridobiva
sredstva za izvajanje dejavnosti iz:
– sredstev republiškega proračuna,
– sredstev ustanovitelja,
– ter z lastnimi prihodki za plačila storitev.
Knjižnica odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s
katerimi razpolaga. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti
knjižnice subsidiarno v okviru sredstev, ki se oblikujejo v
proračunu v skladu z merili in kriteriji pristojnega ministrstva.
13. člen
Knjižnica ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja program knjižnice in poroča o njegovem
izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih
izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne načrte,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj kulturne
dejavnosti,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z
zakonom.
Ustanovitelj ima do knjižnice naslednje pravice in obveznosti:
– usklajuje program dejavnosti knjižnice iz pristojnosti
občine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za
zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva čim širšemu krogu prebivalstva,
– pri oblikovanju in izvajanju politike kulturne dejavnosti vključuje knjižnico in stroko iz področja knjižnične
dejavnosti,
– odgovarja za tiste obveznosti knjižnice kot javne
službe, ki niso predmet urejanja odnosov s pristojnim ministrstvom.
Vprašanja, ki niso urejena z odlokom se uredijo s statutom ali z drugim splošnim aktom knjižnice. Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice in
obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.
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14. člen
Knjižnica ima statut, ki ga sprejme svet knjižnice v
soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija knjižnice,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje knjižnice, v skladu z zakonom in tem odlokom.
15. člen
Do imenovanja ravnatelja knjižnice v skladu s tem odlokom in statutom knjižnice, opravlja funkcijo ravnatelja
knjižnice dosedanja vodja Občinske matične knjižnice Laško,
kot vršilka dolžnosti ravnatelja.
16. člen
Ustanovitelj zagotavlja opravljanje finančno računovodskih, plansko analitičnih del, splošno kadrovskih zadev,
vodenje investicijsko vzdrževalnih del in drugih splošnih
zadev knjižnice v občinskih službah Občine Laško. Zadeve,
ki jih za knjižnico opravlja ustanovitelj v svojih službah se
določijo s pogodbo med knjižnico in ustanoviteljem.
17. člen
Knjižnica je dolžna v šestih mesecih po veljavnosti tega
odloka, uskladiti s tem odlokom svojo organiziranost, sprejeti statut in druge akte knjižnice.
18. člen
Odlok velja do preklica enega od ustanoviteljev.
19. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Št. 612-2/94-02
Laško, dne 25. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Laško
Matevž Kolar l. r.
Radeče, dne 12. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Radeče
Matjaž Han l. r.

1282.
Občinski svet občine Laško je na seji dne 25. aprila
1995, Občinski svet občine Radeče pa na seji dne 12. julija
1995 na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 3. in 9. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 11. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče
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1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško in Občinski
svet občine Radeče ustanavljata (dalje: ustanovitelj) na področju osnovnega glasbenega šolstva javni zavod. Ime javnega zavoda je Glasbena šola Radeče. Sedež javnega zavoda
(dalje: zavod) je v Radečah, Šolska pot 5, Radeče. V njegovi
sestavi deluje: – organizacijska enota: Glasbena šola Laško.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok. Organizacijska enota, ki deluje v okviru zavoda ima lahko pooblastila
v parvnem prometu. Ta se določijo s statutom.
3. člen
Zavod opravlja:
– dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol –
M/80.421 (uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti), ki obsega:
osnovno vzgojo in izobraževanje predšolskih in šolskih
otrok po posebnem programu osnovnega glasbenega šolstva.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi ali spremeni.
4. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike neposredno.
Starši volijo svoje predstavnike neposredno na svetu
staršev.
Člani so imenovani oziroma voljeni za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani oziroma voljeni.
Mandat predstavnikov staršev je vezan s statusom starša učenca, vključenega v isti zavod.
Število predstavnikov iz območja posamezne občine se
določi s statutom zavoda.
5. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– sprejema finančni načrt zavoda, spremlja njegovo
uresničevanje in sprejema zaključni račun zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– najmanj dvakrat letno obravnava poročilo o vzgojni
in drugi problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca zavoda
in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o
ustanovitvi in statutom.
6. člen
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in v skladu s pooblastili zastopa zavod in je
odgovoren za strokovnost zavoda.
7. člen
Pristojnosti ravnatelja so:
– organizira in vodi pedagoški proces,
– določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za vzgojo in izobraževanje,
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– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog za napredovanje pedagoških delavcev v nazive,
– usmerja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje s starši (roditeljski sestanki,
govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– sklepa pogodbe o poslovanju zavoda v okviru finančnega načrta, razen: pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih na objektih zavoda, pogodb o nakupu
učne tehnologije in druge opreme ter pogodb o nakupu ter
odtujitvi nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
8. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet
zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Svet zavoda si lahko
pred imenovanjem ravnatelja o kandidatu pridobi mnenje
strokovnega organa zavoda.
9. člen
V zavodu se lahko imenuje pomočnika ravnatelja, ki
pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja. Pomočnika ravnatelja imenuje
in razrešuje svet zavoda na predlog ravnatelja.
10. člen
V organizacijski enoti opravlja naloge pedagoške vodje
vodja organizacijske enote. Vodjo organizacijske enote imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega organa zavoda.
Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za ravnatelja.
11. člen
Ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja organizacijske
enote so imenovani na podlagi javnega razpisa, po postopku,
določenim z zakonom in statutom zavoda.
12. člen
Naloge in odgovornosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja in vodje organizacijske enote določa statut zavoda.
13. člen
Strokovni organ zavoda je učiteljski zbor.
Strokovni organ se oblikuje tudi v organizacijski enoti,
na ravni zavoda pa se za koordinacijo dela učiteljskih zborov
oblikuje kolegij ravnatelja, ki ga sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja organizacijske enote. Naloge in
pristojnosti učiteljskega zbora se določijo s statutom.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe (stokovne aktive ipd.).
14. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev ali drug ustrezen organ.
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgojno in izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom zavoda.
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Svet staršev se oblikuje tudi v organizacijski enoti.
Število članov sveta staršev, način imenovanja oziroma njihovo izvolitev določa statut.
15. člen
Zavod ima v upravljanju objekte in ostala sredstva,
potrebna za izvajanje dejavnosti za katero je zavod ustanovljen.
Zavod pridobiva sredstva zadelo iz sredstev republiškega proračuna, sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve in iz
drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom
in s tem odlokom.
Sredstva za redno dejavnost iz sredstev ustanovitelja
pridobiva zavod skozi vse leto v obliki dvanajstin.
Zavod je dogovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsiodarno v okviru sresdtev, ki se oblikujejo v proračunu občine
v skladu z merili in kriteriji pristojnega ministrstva oziroma
v okvirih dovoljene javne porabe.
Investicije, investicijsko vzdrževanje in nabava učne
tehnologije, igral in druge opreme se, na podlagi letnega
delovnega načrta zavoda, izvajajo tudi s sredstvi proračuna
za področje izobraževanja.
16. člen
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in odgovornosti:
– poroča ustanovitelju o izvajanju letnega delovnega
načrta,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih
izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne načrte na področju osnovnošolskega izobraževanja,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z
zakonom.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– usklajuje program dejavnosti zavoda iz pristojnosti
občine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za
zagotavljanje razvoja stroke in dejavnosti zavoda iz pristonosti občine.
Vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uredijo s
statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti obeh
ustanoviteljev se dogovorijo s pogodbo.
17. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni
s statutom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
18. člen
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– šolski okoliš zavoda,
– organi upravljanja, način dela oziroma odločanja in
njihove pristojnosti,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in s tem odlokom.
19. člen
Zavod se vpiše v sodni register.
V sodni register se vpiše tudi organizacijska enota, če
ima pooblastila v pravnem prometu.
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V sodni register se vpiše ustanovitev, statusne spremembe in prenehanje zavoda. Vpis v sodni register opravi
ravnatelj zavoda.
20. člen
Do imenovanja ravnatelja in vodje organizacijske enote
v skladu s tem odlokom in statutom zavoda opravlja funkcijo
dodedanja vršilka dolžnosti ravnatelja in dosedanji vodja
organizacijske enote.
Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in
statutom zavoda se podaljša mandat dosedanjim članom sveta zavoda.
21. člen
Zavod je dolžan uskladiti statut in druge splošne akte
zavoda s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega zavoda na področju osnovnega glasbenega šolstva (Uradni list RS, št. 4/91) v vseh svojih določbah.
22. člen
Vsa določila tega odloka, ki so povezana s spremembami v neposrednem vzgojno-izobraževalnem delu, se uporabljajo od 1. 9. 1995 dalje.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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2
Občina Mengeš naj od Upravne enote Domžale pridobi
seznam vseh zahtevkov za vračanje premoženja s področja
upravne enote, ker ga komisija pri svojem delu potrebuje.
3
Občina Mengeš naj pridobiva mesečna poročila o rešenih vlogah za denacionalizacijo s strani Upravne enote Domžale.
4
Občinski svet občine Mengeš daje pobudo vsem občinskim svetom v Sloveniji, da ustanovijo komisije za pospeševanje denacionalizacijskih postopkov z namenom, da se denacionalizacija pospeši in čim prej konča.
5
Občinski svet občine Mengeš daje pobudo Ministrstvu
za okolje in prostor RS, da oblikuje zakon o denacionalizaciji najemnih zgradb in stavbnih zemljišč oziroma zakon o
lastninjenju najemnih zgradb in stavbnih zemljišč in ga posreduje v postopek zakonodajalcu.
Št. 38/96
Mengeš, dne 13. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Mengeš
Alojzij Janežič l. r.

Št. 24-3/95-02
Laško, dne 25. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Laško
Matevž Kolar l. r.
Št. 24-7/95-02
Radeče, dne 12. julija 1995.
Predednik
Občinskega sveta občine Radeče
Matjaž Han l. r.

MENGEŠ
1283.

METLIKA
1284.
Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in 57/94), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 14/95) in
17. člena statuta Občine Metlika, je Občinski svet občine
Metlika na seji dne 11. 4. 1996 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Metlika za leto 1996
1. člen
Prihodki občinskega proračuna za leto 1996 znašajo:
SIT

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in
Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 21. člena statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik občine Mengeš, št. 1/95) je Občinski svet občine Mengeš na 5. izredni seji dne 13. marca 1996
sprejel
SKLEP
o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pospeševanjem
denacionalizacijskih postopkov
1
Občina Mengeš naj zagotovi pravno službo in prostor
zanjo, da bo sprovedla denacionalizacijske postopke na področju Občine Mengeš. Sredstva za delovanje te službe zagotavlja Upravna enota Domžale.

– skupni prihodki
– zadolževanje v letu 1996
– razporejeni prihodki

411,173.318,17
17,000.000,00
428,173.318,17

2. člen
Od prihodkov občinskega proračuna pripada rezervnemu skladu 0,5% proračunskih prihodkov.
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Metlika.
Župan je pooblaščen, da usklajuje proračun zaradi inflacijskih gibanj, skladno z republiškimi izhodišči.
Kriterije za porabo proračunskih sredstev, kolikor niso
še določeni, župan uskladi in določi skupaj z odbori občinskega sveta, ki pokrivajo posamezna področja porabe in jih
predlaga občinskemu svetu v sprejem.
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4. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o najetju posojil iz
sredstev rezerv, da odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve in dajanju posojil plasmajev iz sredstev proračuna.
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2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1995 so znašali:
SIT

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
enakomerno med porabnike, razen če z ustreznim aktom
občinskega sveta ni drugače določeno. Porabnikom se
sredstva nakazujejo na ustrezne račune, vsa ostala sredstva
se koristijo neposredno iz proračuna.

1. Po zaključnem računu proračuna
– skupni prihodki
193,499.362,09
– skupni odhodki
172,037.710,28
– razlika med skupnimi prihodki
in odhodki
21,461.651,81
2. Po zaključnem računu stalne proračunske rezerve
– stalna proračunska rezerva
920.000,00

6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev,
odobrenim s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati le za
namene, za katere so dana. Porabniki ne smejo na račun
občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo
zneske, določene s proračunom.

3. člen
Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki
po zaključnem računu proračuna za leto 1995 v znesku
21,461.651,81 SIT, se prenese kot prihodek v proračun Občine Mežica za leto 1996.
Stalna proračunska rezerva v znesku 920.000 SIT se
prenese v stalno proračunsko rezervo proračuna za leto 1996.

7. člen
Občinski svet izvaja nadzor nad pravilno in smotrno
porabo proračunskih sredstev. Porabniki so dolžni županu
pošiljati finančne načrte, zaključne račune in vse druge potrebne podatke o sredstvih in o izvrševanju delovnih nalog.
Župan vsaj enkrat letno poroča občinskemu svetu o
realizaciji planov proračunskih porabnikov in o uporabi sredstev za te namene.

4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Mežica za leto 1995 je sestavni del tega odloka.

8. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavni del tega
odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 403-36/95
Metlika, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega
računa je priloga zaključnemu računu.

Št. 401-2/96
Mežica, dne 28. marca 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

MISLINJA
1286.

MEŽICA
1285.
Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica dne
27. 3. 1996 sprejel
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna
Občine Mežica za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica
za leto 1995, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in
Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 21. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine
Mislinja na 18. seji dne 3. 4. 1996 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Mislinja za leto 1996
1. člen
S tem odlokom Občina Mislinja zagotavlja sredstva za
financiranje lokalnih zadev javnega pomena v letu 1996.
2. člen
Proračun Občine Mislinja za leto 1996 (v nadaljnjem
besedilu: proračun) se določa v naslednjih zneskih:
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– prihodki
303,063.088
– odhodki
303,063.088
Skupni prihodki proračuna se razporedijo za
– tekoče obveznosti
301,146.200
– sredstva rezerve
1,916.888
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v
bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva stalne proračunske rezerve občine.
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec,
vendar v celoti najkasneje do 31. decembra 1996.
4. člen
Skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje, če je to v skladu z
zagotovljeno porabo in v okviru doseženih prilivov. Z uskladitvijo se prioritetno zagotovijo sredstva za plače, pri čemer
se upošteva osnova za obračun plač, ki jo določi Vlada
Republike Slovenije, ter njuni materialni stroški.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabljati
sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se
sredstva proračuna med letom nakazujejo uporabnikom kot
mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi
faktur, pogodb in pisnih zahtevkov.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo
teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne
dotekajo v predvideni višini.
Za zakonito in namensko uporabo sredstev uporabnikov proračunskih sredstev so odgovorni njihovi vodje in
vodje računovodstev.
8. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev uporabnikov proračunskih sredstev so odgovorni njihovi vodje in
vodje računovodstev.
8. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv iz 1. točke 12. člena zakona
o financiranju občin do ene petine sredstev rezerv,
– o uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, in o tem obvešča občinski svet,
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta in
– ob začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
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9. člen
V strokovni komisiji za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil, ki jo imenuje župan, sodelujeta dva
člana občinskega sveta.
10. člen
O zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb, odloča občinski svet.
11. člen
Vsi prihodki, ki jih občinski urad doseže s svojo dejavnostjo, in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o začasnem financiranju javne porabe Občine Mislinja v letu
1996 (Uradni list RS, št. 1/96).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996 dalje.
Št. 401-1/95
Mislinja, dne 4. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.
Bilanca
prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mislinja
za leto 1996
SIT

Prihodki
Prihodki za zagotovljeno porabo
Prihodki za druge naloge
Prihodki od financiranja
Prihodki, preneseni iz preteklega leta
Skupaj prihodki
Odhodki
Sredstva za lokalno samoupravo
Sredstva za družbene dejavnosti
Sredstva za gospodarsko infrastrukturo
Sredstva za varst. pred narav. in drugimi
nesrečami
Drugi odhodki
Sredstva rezerve
Skupaj odhodki

174,857.702
76,468.000
11,000.000
40,737.386
303,063.088
23,889.200
75,910.000
193,865.000
5,150.000
932.000
3,316.888
303,063.088

MORAVSKE TOPLICE
1287.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list
RS, št. 15/94) zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85), sklepa o razpisu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za Krajevno skupnost Prosenjakovci, naselje
Prosenjakovci (Uradni list RS, št. 13/96) in izida referenduma z dne 17. 3. 1996 objavljamo
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SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
za naselje Prosenjakovci v Krajevni skupnosti
Prosenjakovci
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6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996 naprej.
Prosenjakovci, dne 17. marca 1996.

1. člen
V Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Prosenjakovci se po odločitvi občanov na referendumu dne 17. 3.
1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in
sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– dokončna ureditev mrtvašnice in pokopališča,
– modernizacija ceste do mrtvašnice ca. 450 m,
– modernizacija vseh vaških ulic ca. 3,5 km,
– vzdrževanje vaških oziroma poljskih cest,
– modernizacija vodovoda,
– sofinanciranje pri dograditvi gasilskega doma,
– priključitev na kabelsko televizijo,
– modernizacija ceste Prosenjakovci–Čikečka vas,
– modernizacija ceste Prosenjakovci–Središče.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo ljudje in občani, ki
imajo stalno prebivališče na območju KS Prosenjakovci naselje Prosenjakovci, in sicer:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 200 DEM obrtniki in podjetniki letno v tolarski protivrednosti,
– 200 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti,
– 200 DEM lastniki počitniških hišic, vikendov in vinskih kleti letno v tolarski protivrednosti, tisti, ki nimajo
stalnega bivališča v Prosenjakovcih.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS
Prosenjakovci št. 51900-842-78-82149.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu. Zaposleni v
tujini in lastniki počitniških hišic, vikendov in vinskih kleti
po položnici, ki jo izstavi krajevna skupnost, prav tako obrtniki in podjetniki.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava
Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma
ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj
enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Prosenjakovci
Mirko Vöröš l. r.

1288.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list
RS, št. 15/94) zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85), sklepa o razpisu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu za Krajevno skupnost Prosenjakovci
naselje Čikečka vas (Uradni list RS, št. 13/96) in izida referenduma z dne 17. 3. 1996 objavljamo
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu
za naselje Čikečka vas v Krajevni skupnosti
Prosenjakovci
1. člen
V Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Čikečka
vas se po odločitvi občanov na referendumu dne 17. 3. 1996
uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer
od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– ulična razsvetljava,
– izgradnja vodovoda,
– modernizacija in razširitev ceste Čikečka vas–Prosenjakovci,
– modernizacija ceste do pokopališča oziroma do k.o.
Pordašinci,
– adaptacija cerkve,
– adaptacija vaško-gasilskega doma,
– modernizacija vaških ulic,
– vzdrževanje vaških cest (navoz gramoza, ureditev betonskih prepustov, izkopi obcestnih jarkov).
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo ljudje in občani, ki
imajo stalno prebivališče na območju KS Prosenjakovci naselje Čikečka vas, in sicer:
A) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 200 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti,
– 200 DEM obrtniki in podjetniku letno v tolarski protivrednosti,
– 200 DEM lastniki počitniških hišic, vikendov in vinskih kleti letno v tolarski protivrednosti, tisti, ki nimajo
stalnega bivališča v Čikečki vasi
B) v delu:
– 15 ur dela s traktorjem po vsakem traktorju letno,
– 5 dni po gospodinjstvu (en dan traja 8 ur dela).
Nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samo-
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prispevka v delu znaša za delovni dan 40 DEM tolarske protivrednosti. Za neopravljen prevoz s traktorjem pa
50 DEM tolarske protivrednosti na dan oziroma za 8 ur.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS
Prosenjakovci št. 51900-842-78-82149.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu. Zaposleni v
tujini in lastniki počitniških hišic, vikendov in vinskih kleti
ter obrtniki oziroma podjetniki po položnici, ki jo izstavi
krajevna skupnost.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava
Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma
ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj
enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996 naprej.
Prosenjakovci, dne 17. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Prosenjakovci
Mirko Vöröš l. r.

1289.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list
RS, št. 15/94) zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85), sklepa o razpisu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu za Krajevno skupnost Prosenjakovci
v naselju Pordašinci (Uradni list RS, št. 13/96) in izida
referenduma z dne 17. 3. 1996 objavljamo
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu
za naselje Pordašinci v Krajevni skupnosti
Prosenjakovci
1. člen
V Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Pordašinci se po odločitvi občanov na referendumu dne 17. 3.
1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in
sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
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– dokončna ureditev vaškega doma (notranja oprema),
– dozidava sanitarij pri vaškem domu,
– ureditev okolice vaškega doma,
– ureditev pokopališča,
– izgradnja mrtvašnice,
– vzdrževanje vaških cest in čiščenje odvodnih jarkov,
– vzdrževanje gozdnih cest,
– izgradnja javne razsvetljave,
– ureditev vaškega vodovoda, kabelske televizije, komunalnih odplak.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo ljudje in občani, ki
imajo stalno prebivališče na območju KS Prosenjakovci naselja Pordašinci, in sicer:
A) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 8% od katastrskega dohodka,
– 200 DEM obrtniki oziroma podjetniki letno v tolarski
protivrednosti,
– 200 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti.
B) v delovni obveznosti:
– vsaka oseba stara do 65 let za delo zmožna 3 dni
prostovoljnega dela,
– po vsakem traktorju po en dan fiksnega dela ali najmanj 8 ur.
Za neudeležbo na vaškem delu se plača 40 DEM v
tolarski protivrednosti za neopravljen dan.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS
Prosenjakovci št. 51900-842-78-82149.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu. Zaposleni v
tujini, obrtniki oziroma podjetniki po položnici, ki jo izstavi
krajevna skupnosti.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava
Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma
ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj
enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996 naprej.
Prosenjakovci, dne 17. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Prosenjakovci
Mirko Vöröš l. r.
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1290.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list
RS, št. 15/94) zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85), sklepa o razpisu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu za Krajevno skupnost Prosenjakovci, v naselju Središče (Uradni list RS, št. 13/96) in izida
referenduma z dne 17. 3. 1996 objavljamo
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu
za naselje Središče v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1. člen
V Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Središče
se po odločitvi občanov na referendumu dne 17. 3. 1996
uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer
od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– adaptacija vaškega doma,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– za izgradnjo mrtvašnice in modernizacije ceste do
pokopališča,
– popravilo zvonika vaške kapele,
– kabelska televizija – izgradnja,
– vzdrževanje vaških cest,
– modernizacija ceste Središče–Prosenjakovci.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo ljudje in občani, ki
imajo stalno prebivališče na območju KS Prosenjakovci naselja Središče, in sicer:
A) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 7% od katastrskega dohodka,
– 200 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti.
B) v delu:
– 3 delovne dni po gospodinjstvu,
– 1 delovni dan po vsakem traktorju.
Nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu znaša za delovni dan 40 DEM v tolarski
protivrednosti prav tako za neopravljen dan oziroma prevoz
s traktorjem.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS
Prosenjakovci št. 51900-842-78-82149.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu. Zaposleni v
tujini po položnici, ki jo izstavi krajevna skupnost. Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska
Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma
ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.
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5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj
enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996 naprej.
Prosenjakovci, dne 17. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Prosenjakovci
Mirko Vöröš l. r.

1291.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list
RS, št. 15/94) zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85), sklepa o razpisu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za Krajevno skupnost Prosenjakovci, v naselju Ivanjševci (Uradni list RS, št. 13/96) in izida referenduma z dne 17. 3. 1996 objavljamo
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
naselje Ivanjševci v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Prosenjakovci v naselju
Ivanjševci se po odločitvi občanov na referendumu dne 17.
3. 1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let,
in sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– napeljava vodovoda in elektrike v mrliško vežico,
– gradnja novega zvonika,
– vzdrževalna dela na živinski tehtnici,
– vzdrževalna dela na gasilskem domu,
– kabelska televizija – izgradnja,
– vzdrževanje vaških cest,
– modernizacija ceste Ivanjševci–Lončarovci.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo ljudje in občani, ki
imajo stalno prebivališče na območju KS Prosenjakovci v
naselju Ivanjševci, in sicer:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 100 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti
– 100 DEM obrtniki in podjetniki letno v tolarski protivrednosti,
– 100 DEM od počitniških hišic, vikendov, vinskih
kleti, letno v tolarski protivrednosti.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS
Prosenjakovci št. 51900-842-78-82149.
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Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu. Zaposleni v
tujini, obrtniki oziroma podjetniki in lastniki vinskih kleti,
vikendov in počitniških hišic po položnici, ki jo izstavi
krajevna skupnost.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava
Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma
ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj
enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996 naprej.
Prosenjakovci, dne 17. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Prosenjakovci
Mirko Vöröš l. r.

1292.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list
RS, št. 15/94) zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85), sklepa o razpisu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Prosenjakovci,
za naselje Berkovci (Uradni list RS, št. 13/96) in izida referenduma z dne 17. 3. 1996 objavljamo
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu
za naselje Berkovci v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Prosenjakovci v naselju Berkovci se po odločitvi občanov na referendumu dne
17. 3. 1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih
let, in sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– izgradnja mrliške vežice,
– tekoča vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– modernizacija in razširitev ceste Berkovci–pokopališča do k.o. Selo,
– izgradnja vaškega vodovoda,
– vzdrževanje vaških cest (navoz gramoza, izkop jarkov, vgraditev prepustov),
– izgradnja kabelske televizije.
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3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo ljudje in občani, ki
imajo stalno prebivališče na območju KS Prosenjakovci v
naselju Berkovci, in sicer:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 200 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti,
– 200 DEM lastniki počitniških hišic, vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega bivališča v naselju Berkovci,
– 200 DEM obrtniki in podjetniki letno v tolarski protivrednosti,
b) v delovni obveznosti:
– 3 delovne dni po gospodinjstvu,
– 1 delovni dan po vsakem traktorju.
Nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu znaša za delovni dan 40 DEM v tolarski
protivrednosti. Za neopravljen prevoz s traktorjem pa
50 DEM v tolarski protivrednosti.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS
Prosenjakovci št. 51900-842-78-82149.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu. Zaposleni v
tujini, obrtniki oziroma podjetniki in lastniki vikendov, počitniških hišic in vinskih kleti po položnici, ki jo izstavi
krajevna skupnost.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava
Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma
ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj
enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996 naprej.
Prosenjakovci, dne 17. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Prosenjakovci
Mirko Vöröš l. r.

1293.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list
RS, št. 15/94) zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85), sklepa o razpisu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu za Krajevno skupnost Motvarjevci
(Uradni list RS, št. 13/96) in izida referenduma z dne 17. 3.
1996 objavljamo
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SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu
za Krajevno skupnost Motvarjevci
1. člen
V Krajevni skupnosti Motvarjevci se po odločitvi občanov na referendumu dne 17. 3. 1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1996 do
31. 3. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– ureditev ulične razsvetljave,
– modernizacija ceste do pokopališča,
– ureditev in gramoziranje ceste Motvarjevci–Dobrovnik (modernizacija),
– napeljava vaškega vodovoda,
– ureditev kabelske TV,
– zgraditev igrišča za odbojko, tenis (manjši športni
center),
– vzdrževanje vaških poti in propustov,
– vzdrževanje vaškega doma in dotičnega dvorišča z
okolico,
– modernizacija cest v vinogradih,
– hidromelioracija,
– zgraditev letne hale pri vaškem domu,
– dograditev mrtvaške vežice, vodovoda in električne
napeljave,
– ustanovitev turističnega društva, ki bi skrbela za ureditev zdravega in naravnega okolja v vasi,
– sofinanciranje vseh obstoječih društev v KS.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo ljudje in občani, ki
imajo stalno prebivališče na območju KS Motvarjevci, in
sicer:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 1% od pokojnin,
– 3% od čistega osebnega dohodka iz davčne osnove
od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih dejavnosti,
– 8% od katastrskega dohodka,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti delavci, ki so na
začasnem delu v tujini,
– 150 DEM tolarske protivrednosti od počitniških hišic
in vikendov
b) v delovni obveznosti:
– 3 delovne dni letno po 8 ur občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane,
– lastniki od 1–4 ha obdelovalne zemlje 4 delovne dni,
– lastniki zemlje nad 5 ha, 5 delovnih dni,
– lastniki traktorjev po vsakem traktorju 1 delovni dan.
Nadomestilo za delovni dan, ki traja 8 ur znaša 50 DEM
tolarske protivrednosti.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS
Motvarjevci št. 51900-842-78-82635.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu. Zaposleni v
tujini in lastniki počitniških hišic in vikendov po položnici,
ki jo izstavi krajevna skupnosti.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance
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Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke
– izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma
ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Motvarjevci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996 naprej.
Motvarjevci, dne 17. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Motvarjevci
Bogdan Štefan l. r.

PTUJ
1294.
Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 33/94 in 70/95) in 20. člena statuta
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj,
št. 11/95)
RAZPISUJEM
volitve v svete mestnih in primestnih četrti v Mestni
občini Ptuj
1. Predčasne volitve v svete mestnih četrti: Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero in Breg in primestnih četrti: Markovci, Grajena, Rogoznica in Hajdina bodo v nedeljo
16. junija 1996.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 16. april 1996.
3. Za izvedbo volitev skrbijo volilna komisija Mestne
občine Ptuj in volilne komisije četrti.
Št. 008-1/96-20
Ptuj, dne 16. aprila 1996.
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Miroslav Luci l. r.

RAVNE-PREVALJE
1295.
Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje
na seji dne 3. 4. 1996 sprejel
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ODLOK
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna
Občine Ravne-Prevalje za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1995, katerega sestavni del je
zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve in sredstev posebnih partij žiro računa proračuna.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1995 so znašali:
I. PO ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
– Skupni prihodki
904,469.376,95
– Skupni razpored prihodkov
889,933.617,61
– Razlika med skupnimi prihodki
in skupnim razporedom prihodkov
14,535.759,34
II. PO ZAKLJUČNEM RAČUNU STALNE
PRORAČUNSKE REZERVE
– Skupni prihodki
4,522.346,90
– Skupni odhodki
400.002,90
– Razlika med skupnimi prihodki
in skupnimi odhodki
4,122.344,00
3. člen
1. Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki
po zaključnem računu proračuna za leto 1995 v znesku
14,535.759,34 SIT, se prenese kot prihodek v proračun občine za leto 1996.
2. Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki
po zaključnem računu stalne proračunske rezerve v znesku
4.122.344,00 SIT se prenese kot prihodek v stalno proračunsko rezervo proračuna za leto 1996.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1995,
je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401-27/95-2
Ravne na Koroškem, dne 3. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

1296.
Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine RavnePrevalje dne 21. 3. 1996, sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1996

Stran 1817

1. člen
S proračunom občine Ravne-Prevalje za leto 1996 (v
nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo
sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in
zakonom opravljajo občine.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1996
znašajo 1.274,531.492 in se razporejajo na:
– tekoče obveznosti
874,378.892
– investicijske obveznosti
400,152.600
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po
natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu,
ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo dovolj predvidenih sredstev o porabi sredstev tekoče
proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo, v katero se
izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, vendar najmanj 0,5% prihodkov.
7. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve se upravljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih
nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oz. ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.
9. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim porabnikom nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.
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11. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim
s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga odgovorna oseba kot odredbodajalec.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega
10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
14. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5%
zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva
delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, mora odbor zahtevati, da se ta
sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občinski svet.
17. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predračune
in finančne načrte za leto 1996 ter zaključne račune za leto
1995 dostaviti odseku za finance najpozneje do 28. 2. 1996.

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Ravne-Prevalje za leto 1996
A. PRIHODKI
Zap. št.
Vrsta prihodka
Proračun 1996
1
2
3
I.
IZVIRNI PRIHODKI
456,954.225
1.
PRIHODKI OD DOHODNINE
410,407.335
2.
PRIHODKI OD DAVKOV OD PROMETA
PROIZVODOV IN STORITEV
2.1. Davek od prometa nepremičnin
18,539.520
3.
OSTALI DAVKI OBČANOV
9,866.160
3.1. Davek na dediščino in darila
2,501.685
3.2. Davek na dobitke od iger na srečo
7,364.475
4.
DRUGI IZVIRNI PRIHODKI
18,141.210
4.1. Upravne takse
5,797.860
4.2. Posebna taksa na igralne avtomate
in druge takse
12,343.350
II.
FINANČNA IZRAVNAVA
265,235.495
III.
IV.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
V.
19.
20.
21.
22.

18. člen
Prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo, so lastni prihodki občinske uprave.
19. člen
Pregled prihodkov v proračunu za leto 1996 in njegova
razporeditev sta zajeta v bilanci proračuna, ki je sestavni del
tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 401-19/95-2
Ravne na Koroškem, dne 21. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.
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23.
24.
VI.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SKUPAJ (I. + II.)
PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA
LETA
DAVKI IN DRUGE DAJATVE
Davek od premoženja
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča
Krajevne takse
Komunalne takse
Ekološke takse
Pristojbine za vzdrževanje
gozdnih cest
Odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč
Komunalne pristojbine na mejnih
prehodih
Prihodki uprave
Drugi prihodki
Prispevek za urejanje stavbnih
zemljišč
Požarna taksa
Davek od prodanega goriva
Taksa za pse
PRIHODKI OD PREMOŽENJA

722,189.720
11,036.773
242.000
123,000.000
500.000
2,400.000
34,000.000
22,000.000
1,186.000
20,000.000
6,000.000
112,400.000
24,000.000
3,000.000
5,000.000
2,000.000

Kupnine od prodanih stanovanj
12,000.000
Najemnine za stanovanja
34,269.706
Najemnine za poslovne prostore
in osnovna sredstva
16,547.293
Anuitete od danih kreditov
fizičnih oseb
2,760.000
Vrnjeni depoziti, avansi
–
Oddaja stavbnih zemljišč
21,000.000
PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA99,000.000
SKUPAJ PRIHODKI
ODHODKI
Sredstva za delo uprave in organov
občine
Sredstva za delo izvajalskih org.
Socialni transferji
Dotacije na področju družb. dejav.
Plačila na področju družb. dejav.
Plačila storitev ter subvencije in
intervencije v gospodarstvu
Drugi odhodki
Finančni tokovi, oblikovanje
rezerv in druge obveznosti
Investicije in investicijsko
vzdrževanje
SKUPAJ ODHODKI
(tekoči in investicijski del)

1.274,531.492

84,736.365
330,108.388
26,051.688
69,801.629
35,005.200
129,559.409
190,931.050
8,185.163
400,152.600
1.274,531.492
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1297.
Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) in 17. člena statuta Občine
Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Ravne-Prevalje na seji dne 3. 4. 1996 sprejel
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Št. 030-1/96-3
Ravne na Koroškem, dne 3. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

ODLOK
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja
1. člen
Zaradi spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja,
varovanja naravnih prvin v Občini Ravne-Prevalje se s tem
odlokom predpisuje taksa zaradi obremenjevanja okolja za
področje ravnanja z naravnimi prvinami kot so tla in voda za
področje ravnanja o odpadki in odplakami.
2. člen
Zavezanci za plačilo takse so vsi povzročitelji obremenitev okolja, torej pravne, civilne in fizične osebe, ki so
uporabniki distribucije in uporabe pitne vode, odvajanja in
čiščenja odpadnih vod, čistilnih naprav in ravnanja z odpadki.
3. člen
Takse se obračunavajo po naslednjem sistemu:
– za uporabnike distribucije in uporabe pitne vode 100%
na osnovno ceno pitne vode v gospodinjstvu, v gospodarstvu,
obrti, uslužnostnih dejavnostih in negospodarstvu,
– za odvajanje in čiščenje odplak 50% na osnovno ceno
porabljene vode v gospodinjstvu, v gospodarstvu, obrti, uslužnostnih dejavnostih in negospodarstvu,
– za uporabnike odvoza in ostalega ravnanja z odpadki
10% osnovne cene storitve, ki se obračunava na osebo v
gospodinjstvu, na m 2 uporabne površine iz poslovnih površin razen industrijskih obratov ter na m 2 odpeljanih
odpadkov.
4. člen
Plačevanje taks je mesečno. Takse zavezancem zaračunava upravljalec vodovodnega sistema, sistema odvajanja in
čiščenja odpadnih voda ter upravljalec zbiranja in odlaganja
odpadkov.
Zbrana sredstva se odvajajo na žiro račun Občine Ravne-Prevalje.
5. člen
Sredstva, ki se zberejo iz naslova taks, se porabljajo
namensko po programu za potrebe izgradnje čistilnih naprav, primarnih kolektorskih sistemov, ureditve vodozbirnih
območij in njihovo zaščito, za zagotavljanje novih vodnih
virov in njihovo izkoriščanje, ureditev ter sanacijo odlagališča odpadkov.

1298.
Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) ter 17. člena statuta
Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski
svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 21. 3. 1996 sprejel
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Ravne-Prevalje
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Ravne-Prevalje v
letu 1996 znaša 0,045 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave, uporablja pa se
od 1. januarja 1996.
Št. 465-3/86-3
Ravne na Koroškem, dne 21. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

1299.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Ravne-Prevalje, uredba o taksah in povračilih
za obremenjevanje okolja MUV, št. 10/94.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS,
št. 8/87), 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 33/89) in
17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št.
43/95), je občinski svet na seji dne 21. 3. 1996 sprejel

7. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
osmi dan po objavi.

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Ravne-Prevalje
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1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča, je znašala
na dan 31. 12. 1995 na območju občine Ravne-Prevalje
83.000 SIT.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti od 100 do 200 preb./ha
na dan 31. 12. 1995, znašajo za komunalne objekte in naprave:
– individualne rabe
– kolektivne rabe
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Št. 361-3/95-3
Ravne na Koroškem, dne 21. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

RIBNICA

2

3.500 SIT/m ,
5.000 SIT/m2.

1300.

3
Vrednost m stavbnega zemljišča se določi v odstotku
od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa, in sicer za:
2

I. a območje
– stavbna zemljišča v mestnih središčih
naselij Prevalje, Ravne in mejni prehod
Holmec
4,0% – 5,0%
I. območje
– stavbna zemljišča v ureditvenih
območjih naselij Prevalje, Ravne
in Kotlje, razen zemljišč, opredeljenih
v I.a območju
II. območje
– stavbna zemljišča v ureditvenih
območjih naselij Holmec, Leše,
Strojnska Reka, Šentanel
III. območje
– ostala stavbna zemljišča

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 21. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na
seji dne 28. 3. 1996 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica
za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ribnica za leto 1995.

2,5% – 4,0%

1,5% – 2,5%
1,0% – 1,5%

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in
razporejeni po bilanci proračuna Občine Ribnica za leto
1995 znašajo:
SIT
488,130.764
453,059.018
35,071.746

skupni prihodki
skupni odhodki
presežek prihodkov

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
4
Cena, določena v 1. in 2. točki tega sklepa se med letom
uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki
se mesečno objavlja pri GZS – Sekcija za gradbeništvo in
IGM Slovenije, v točki 3 pa z indeksom porasta cen na
drobno, ki ga objavi Zavod za statistiko Republike Slovenije.
5
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Ravne-Prevalje za leto 1995 (Uradni list RS,
št. 51/95).
6
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3. člen
Presežek prihodkov v višini 35,071.746 SIT se razporedi kot prihodek za leto 1996.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega
odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01-402-2-96
Ribnica, dne 29. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 22 – 19. IV. 1996

ŠENTJUR PRI CELJU
1301.
Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) daje Občinska
volilna komisija Šentjur pri Celju naslednje
POROČILO
o izidu lokalnih volitev 31. marca 1996
V Svete krajevnih skupnosti Občine Šentjur pri Celju
so bili izvoljeni naslednji kandidati:
1. iz Krajevne skupnosti Blagovna
Robert SLOMŠEK, roj. 12. 4. 1970, Primož 20 –
I. volilna enota, Jože VREČKO, roj. 6. 3. 1959, Lokarje 2b –
II. volilna enota, Jože GAJŠEK, roj. 22. 5. 1956, Dole 37 –
III. volilna enota, Miroslav TANŠEK, roj. 27. 4. 1968, Goričica 16 – IV. volilna enota, Edvard PEPERKO, roj. 17. 3.
1959, Zlateče 2 – V. volilna enota, Franc KRESNIK, roj. 16.
1. 1950, Cerovec 6a – VI. volilna enota, Darko OJSTERŠEK,
roj. 18. 9. 1959, Proseniško 51 – VII. volilna enota, MarjanJožef MASTNAK, roj. 10. 5. 1950, Proseniško 38 – VIII.
volilna enota, Anton MASTNAK, roj. 24. 12. 1958, Goričica
25 – IX. volilna enota.
2. iz Krajevne skupnosti Dobje pri Planini
Edi KOVAČIČ, roj. 19. 2. 1945, Repuš 1 – I. volilna
enota, Janko BRILEJ, roj. 13. 8. 1968, Presečno 29 –
I. volilna enota, Vladimir ROBIČ, roj. 7. 7. 1953, Slatina 8a
– I. volilna enota, Alojz ANTLEJ, roj. 19. 2. 1952, Škarnice
26 – II. volilna enota, Rudi HODEJ, roj. 23. 3. 1954, Brezje
24 – II. volilna enota, Mirko TOVORNIK, roj. 2. 2. 1975,
Završe 6 – II. volilna enota, Franc SALOBIR, roj. 8. 4. 1939,
Dobje 5 a – III. volilna enota, Anton PLAHUTA, roj. 29. 6.
1965, Jezerce 17 – III. volilna enota, Franc PLANKO, roj.
28. 11. 1941, Ravno 4 – III. volilna enota, Jožef PAJK, roj.
24. 2. 1945, Lažiše 35 – IV. volilna enota, Radovan ROMIH,
roj. 8. 10. 1968, Lažiče 16 – IV. volilna enota.
3. iz Krajevne skupnosti Dramlje
Štefan KOPINŠEK, roj. 26. 12. 1959, Dramlje 42a –
I. volilna enota, Anton KOLAR, roj. 21. 5. 1951, Svetelka 8
– I. volilna enota, Branko MASTNAK, roj. 8. 1. 1965, Straža
na Gori 19 – I. volilne enota, Ivan KORENJAK, roj. 28. 12.
1938, Laze 4 – II. volilna enota, Bogomir ULBING, roj. 27.
8. 1933, Laze 13a – II. volilna enota, Bogdan ZGONEC, roj.
31. 7. 1953, Razbor 10 – III. volilna enota, Florjan KOLAR,
roj. 27. 5. 1960, Pletovarje 57 – IV. volilna enota, Stanislav
GALUF, roj. 16. 10. 1963, Vodule 27 – V. volilna enota,
Vinko VODUŠEK, roj. 29. 3. 1959, Jarmovec 9 c – VI.
volilna enota, Jernej MAJGER, roj. 10. 4. 1965, Straža 25 –
VII. volilna enota, Franc ŠTRAJHAR, roj. 1. 7. 1955, Marija
Dobje 14 – VIII. volilna enota.
4. iz Krajevne skupnosti Kalobje
Franc ŠAFRAN, roj. 28. 11. 1954, Kalobje 20a –
I. volilna enota, Janez BELINA, roj. 27. 11. 1971, Kalobje
10a – I. volilna enota, Marjan SEDMINEK, roj. 1. 11. 1948,
Trno 3 – II. volilna enota, Franc HORJAK, roj. 5. 1. 1960,
Osredek 15a – III. volilna enota, Drago TRUPEJ, roj. 25. 5.
1962, Vodice pri Kalobju 17a – IV. volilna enota, Roman
GAJŠEK, roj. 15. 5. 1974, Kostrivnica 8 – V. volilna enota,
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Dušan ŠAFRAN, roj. 10. 11. 1958, Kostrivnica 5 – V. volilna enota, Zvonko BREČKO, roj. 13. 10. 1962, Kostrivnica
35 – VI. volilna enota, Ivan ŠAFRAN, roj. 1. 4. 1957,
Kostrivnica 32 – VI. volilne enota.
5. iz Krajevne skupnosti Loka pri Žusmu
Srečko VEBER, roj. 30. 3. 1961, Loka 18a – I. volilna
enota, Marjan SKALE, roj. 7. 10. 1939, Loka 109 – I. volilna
enota, Drago DOBERŠEK, roj. 19. 10. 1956, Loka 5a –
I. volilna enota, Vinko ŽLENDER, roj. 27. 7. 1928, Loka 52
– II. volilna enota, Franc ULAMEC, roj. 7. 9. 1950, Dobrina
32c – III. volilna enota, Jože ŽERJAV, roj. 13. 5. 1949,
Dobrina 43 – III. volilna enota, Miloš VIDMAR, roj. 27. 12.
1965, Dobrina 52 – III. volilna enota, Branko ARTNJAK,
roj. 22. 7. 1966, Hrastje 17 – IV. volilna enota, Zdravko
VERHOVŠEK, roj. 11. 2. 1963, Hrastje 16 – IV. volilna
enota.
6. iz Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici
Jože VERTAČNIK, roj. 1. 10. 1965, Planina 65 a –
I. volilna enota, Karl RAUTER, roj. 9. 10. 1943, Planina 23a
– I. volilna enota, Janko ROBIČ, roj. 3. 12. 1958, Planina 76
– I. volilna enota, Roman PLANKO, roj. 7. 8. 1970, Planinski vrh 16 – II. volilna enota, Ivan KNEZ, roj. 3. 5. 1945,
Doropolje 21a – III. volilna enota, Milan ZAPUŠEK, roj. 7.
8. 1946, Prapretno 7 – IV. volilna enota, Jože HVALC, roj.
22. 12. 1958, Visoče 20 – IV. volilna enota, Ivan KOŽELJ,
roj. 20. 6. 1958, Podvine 8 – V. volilna enota, Mirko
VODIŠEK, roj. 28. 12. 1961, Podlog 7 – V. volilna enota,
Boris GRAČNAR, roj. 7. 8. 1965, Tajhte 4 – VI. volilna
enota, Ivan KLADNIK, roj. 22. 1. 1961, Loke 6 – VII.
volilna enota.
7. iz Krajevne skupnosti Ponikva
Anton VREČKO, roj. 17. 1. 1940, Ponikva 13a –
I. volilna enota, Janez ŠIBAL, roj. 21. 7. 1960, Uniše 7 –
I. volilna enota, Jožefa OMAN, roj. 30. 6. 1947, Ponikva 11
– I. volilna enota, Franc ARZENAK, roj. 15. 2. 1956, Dolga
gora 56 – II. volilna enota, Jože ZABUKOVŠEK, roj. 11. 2.
1967, Bobovo 5 – II. volilna enota, Ciril KORENJAK, roj.
23. 3. 1938, Ostrožno 32 – II. volilna enota, Anton
ZDOLŠEK, roj. 13. 1. 1957, Slatina 26 – III. volilna enota,
Franc BUSER, roj. 14. 12. 1964, Luterje 14 – III. volilna
enota, Staška BUSER, roj. 21. 9. 1956, Boletina 8 – IV.
volilna enota, Srečko ZUPANC, roj. 25. 6. 1953, Boletina 26
a – IV. volilna enota, Dušan JUG, roj. 25. 3. 1965, Podgaj 15
– V. volilna enota
8. iz Krajevne skupnosti Prevorje
Mirko PAJEK, roj. 27. 4. 1957, Lopaca 16 – I. volilna
enota, Anton MAČEK, roj. 17. 12. 1963, Lopaca 30 –
I. volilna enota, Silvester OBREZ, roj. 30. 11. 1961, Žegar 1
– I. volilna enota, Angela POHAJAČ-PERC, roj. 12. 2.
1944, Lopaca 7b – I. volilna enota, Edi ŠKOBERNE, roj. 19.
1. 1943, Straška gorca 29 – I. volilna enota, Rafko
GUBENŠEK, roj. 14. 8. 1968, Žegar 40 – I. volilna enota,
Ivan KLADNIK, roj. 11. 12. 1949, Košnica 19 – I. volilna
enota.
9. iz Krajevne skupnosti Slivnica
Florjan POTRATA, roj. 22. 5. 1964, Gorica 52 –
I. volilna enota, Janko CERKVENIK, roj. 28. 8. 1957, Gorica 21a – I. volilna enota, Maks CVIKL, roj. 10. 2. 1948,
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Gorica 85 – I. volilna enota, Zinka VODEB, roj. 19. 10.
1958, Vezovje 10a – II. volilna enota, Milenko TANŠEK,
roj. 21. 9. 1968, Bukovje 15 – III. volilna enota, Karl
MANSUTTI, roj. 7. 5. 1965, Drobinsko 9 – IV. volilna
enota, Alojz JEVŠNIK, roj. 21. 6. 1957, Paridol 24 –
V. volilna enota, Janko KANTUŽER, roj. 2. 7. 1966, Voduce 29 – VI. volilna enota, Zoran LESKOVŠEK, roj. 30. 3.
1950, Slivnica 22a – VII. volilna enota.
10. iz Krajevne skupnosti Šentjur – mesto
Martin AMON, roj. 8. 9. 1949, I. Celjske čete 15 –
I. volilna enota, Rudolf FERLEŽ, roj. 21. 2. 1941, Na razgled 6 – I. volilna enota, Vilijem ROMIH, roj. 4. 5. 1942,
Toneta Seliškarja 5 – I. volilna enota, Jože ŠTIGLIC, roj. 1.
1. 1942, Ljubljanska cesta 23 – II. volilna enota, Branko
CMOK, roj. 13. 10. 1951, Ljubljanska cesta 6 – II. volilna
enota, Florjan ERJAVEC, roj. 22. 11. 1944, Valentina Orožna 8/c – II. volilna enota, Tatjana ŽABERL, roj. 23. 2. 1961,
Pešnica 32 – III. volilna enota, Janez ČOKL, roj. 6. 5. 1939,
Pešnica 4 – III. volilna enota, Simon ZDOLŠEK, roj. 15. 6.
1966, Ul. Skladateljev Ipavcev 9/a – III. volilna enota, Štefan TISEL, roj. 25. 12. 1954, A. M. Slomška 5 – IV. volilna
enota, Branko OSET, roj. 5. 5. 1954, A. M. Slomška 2 – IV.
volilna enota, Rastko GODLER, roj. 17. 3. 1946, Pod vrbco
18a – IV. volilna enota, Robert GAJŠEK, roj. 1. 4. 1959,
Romihova 6 – V. volilna enota, Zdenko HORVAT, roj. 7. 1.
1949, Franja Malgaja 35 – V. volilna enota, Robert
MARUŠA, roj. 10. 11. 1963, Franja Malgaja 37 – V. volilna
enota.
11. iz Krajevne skupnosti Šentjur – okolica
Mirko ČANDER, roj. 12. 5. 1949, Cvetna ulica 38 –
I. volilna enota, Janez JAZBINŠEK, roj. 30. 11. 1950, Rifnik
23 – I. volilna enota, Svetozara VERK, roj. 7. 10. 1945,
Kozjanskega odreda 106 – II. volilna enota, Jože OSET, roj.
26. 7. 1942, Kozjanskega odreda 93 – II. volilna enota, Janez
KUKOVIČ, roj. 23. 10. 1958, Jakob 24 – III. volilna enota,
Jože OSET, roj. 23. 2. 1955, Šibenik 5a – III. volilna enota,
Slavko VIDEC, roj. 3. 4. 1963, Vodruž 35 – III. volilna
enota, Rudolf GAJŠEK, roj. 24. 8. 1939, Vrbno 40 – IV.
volilna enota, Ivan HORVAT, roj. 19. 11. 1925, Vrbno 17a –
IV. volilna enota, Peter VEBER, roj. 7. 5. 1953, Vrbno 59 –
IV. volilna enota, Franc CEHNER, roj. 2. 10. 1946, Botričnica 30 – V. volilna enota, Zoran JUSTIN, roj. 2. 4. 1957,
Botričnica 16a – V. volilna enota, Ivan CENTRIH, roj. 18. 4.
1935, Tratna 2b – VI. volilna enota, Roman MOŠKOTEVC,
roj. 29. 4. 1967, Stopče 31 – VI. volilna enota, Jože STRAŠEK, roj. 3. 3. 1959, Stopče 52 – VI. volilna enota.
Št. 008-2/96-1
Šentjur, dne 3. aprila 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Teja Zapušek l. r.

TRŽIČ
1302.
Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 25. člena statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet
občine Tržič na 12. seji dne 7. 3. 1996 sprejel
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POSLOVNIK
Občinskega sveta občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1.l) Občinski svet občine Tržič (v nadaljevanju: svet) s
tem poslovnikom določa konstituiranje sveta, organizacijo
splošnih aktov in način njihovega sprejemanja ter druga
vprašanja, pomembna za delo sveta.
2. člen
(2.1) Svet ima svoj žig okrogle oblike s premerom
33 mm. Žig ima v sredini grb Občine Tržič, ob krožnici
zgoraj napis: OBČINA TRŽIČ, ter ob krožnici spodaj napis:
OBČINSKI SVET.
(2.2) Pod napisom v spodnjem polkrogu je zaporedna
številka žiga.
3. člen
(3.1) Svet in njegova telesa poslujejo v slovenskem
jeziku.
II. KONSTITUIRANJE SVETA
1. Sklic in potek prve seje sveta
4. člen
(4.1) Najkasneje v tridesetih dneh, potem ko občinska
volilna komisija ugotovi izid volitev, skliče prvo sejo sveta
dotedanji predsednik sveta.
(4.2) Če dotedanji predsednik sveta ne skliče prve seje
v tem roku, je to dolžan storiti predsednik občinske volilne
komisije.
5. člen
(5.1) Do izvolitve predsednika sveta vodi seje sveta
najstarejši član sveta.
6. člen
(6.1) Pred sprejemom dnevnega reda predsedujoči predlaga izvolitev stalne komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta
7. člen
(7.1) Kandidate za predsednika in podpredsednika sveta lahko predlaga najmanj pet članov sveta.
(7.2) Posamezen svetnik lahko podpre samo en predlog
kandidata za predsednika in podpredsednika sveta.
(7.3) Soglasje predlaganih kandidatov zagotovijo predlagatelji.
8. člen
(8.1) Volitve predsednika in podpredsednika sveta so
praviloma javne.
(8.2) Za predsednika oziroma podpredsednika sveta je
izvoljen tisti kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov
sveta.
(8.3) Če dva kandidata ali več dobita enako število
glasov, se glasovanje o tem, kateri kandidat gre v drugi krog,
ponovi.
Če tudi po tem glasovanju noben kandidat ne dobi
potrebne večine glasov, o kandidatu za drugi krog glasovanja, odloči žreb.
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(8.4) Če nihče izmed predlaganih kandidatov ne dobi
zadostnega števila glasov, se opravi drugi krog glasovanja
med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.
9. člen
(9.1) V drugem krogu glasovanja je izvoljen kandidat,
ki je dobil večino glasov vseh članov sveta.
10. člen
(10.1) Če nihče izmed predlaganih kandidatov tudi po
drugem krogu glasovanja ne dobi zadostnega števila glasov,
se postopek predlaganja kandidatov ponovi na naslednji seji
sveta, ki mora biti sklicana najkasneje v osmih dneh.
(10.2) V takšnem primeru skliče naslednjo sejo predsedujoči na prvi seji.
11. člen
(11.1) Predsedujoči po volitvah razglasi izvolitev predsednika in podpredsednika sveta.
3. Imenovanje tajnika
12. člen
(12.1) Občinski svet na svoji prvi seji lahko imenuje
tajnika sveta.
(12.2) Tajnik sveta vodi tajništvo sveta.
(12.3) Administrativno-tehnična dela za tajništvo sveta
opravlja občinska uprava.
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ma glede katerih gradivo, po mnenju pristojnega delovnega
telesa, še ni primerna podlaga za odločanje.
Svet tudi ne more odločati o zadevah glede katerih
gradivo ni bilo predloženo pristojnemu delovnemu telesu, ki
zato ni moglo oblikovati mnenja ali predloga svetu.
17. člen
(17.1) Gradivo s sklicem se pošlje tudi županu, podžupanu, tajniku občinske uprave in vodjem občinskih uradov.
Predsednikom in članom odborov in komisij se istočasno posreduje tisto gradivo, ki se nanaša na dejavnost in
pristojnost posameznega odbora ali komisije in vabilo za
sklic seje odbora ali komisije.
Gradivo s sklicem se pošlje tudi predlagateljem gradiv
in poročevalcem za posamezne točke dnevnega reda.
(17.2) Glede na dnevni red se pošlje vabilo tudi drugim, katerih navzočnost je zaradi nemotenega dela na seji
potrebna.
18. člen
(18.1) Izredna seja se skliče takrat kadar ni pogojev za
sklic redne seje sveta.
(18.2) Izredno sejo skliče predsednik sveta na svojo
pobudo ali na zahtevo župana, nadzornega odbora, delovnega telesa sveta in na zahtevo petih članov sveta.
(18.3) Če predsednik ne skliče izredne seje v petnajstih
dneh v smislu zahteve drugega odstavka, jo lahko skliče
predlagatelj.
2. Vodenje sej

4. Razrešitev predsednika, podpredsednika
in tajnika sveta
13. člen
(13.1) Postopek razrešitve predsednika, podpredsednika in tajnika sveta je smiselno enak, kot pri izvolitvi, oziroma imenovanju.
(13.2) Predlog za razrešitev mora biti pisen z obrazložitvijo in predložen predsedniku sveta.
(13.3) Predsednik sveta je razrešen z izvolitvijo novega
predsednika.
14. člen
(14.1) Predsednik, podpredsednik in tajnik sveta lahko
odstopijo. Funkcija predsednika, podpredsednika in tajnika
preneha z dnem, ko to na svoji seji ugotovi svet.
III. NAČIN DELA SVETA
1. Sklicevanje sej
15. člen
(15.1) Redne in izredne seje sveta sklicuje predsednik
sveta, v njegovi odsotnosti pa jo skliče podpredsednik sveta.
(15.2) Predsednik sveta mora sklicati sejo tudi na zahtevo najmanj petih članov sveta, župana ali na zahtevo nadzornega odbora, v roku enega meseca.
16. člen
(16.1) Gradivo za seje, s sklicem, se pošlje članom
sveta najkasneje deset dni pred sejo.
(16.2) V krajšem roku kot je določen v prvem odstavku
ali tudi na sami seji, se lahko predloži dodatno gradivo k že
posredovanemu za posamezno točko dnevnega reda.
(16.3) Svet ne more odločati o zadevah, glede katerih
svetnikom ni bilo poslano oziroma izročeno gradivo, oziro-

19. člen
(19.1) Sejo sveta vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti ali po dogovoru, podpredsednik sveta.
20. člen
(20.1) Pred obravnavo dnevnega reda predsedujoči ugotovi sklepčnost.
21. člen
(21.1) Pri pripravi predloga dnevnega reda se predsednik sveta praviloma posvetuje z županom, tajnikom občinske uprave in po potrebi s predsedniki odborov ter komisij.
(21.2) Svetniki obravnavajo dnevni red, ki jim je bil
posredovan s sklicem. Vsak svetnik ali župan lahko predlaga, da se določeno vprašanje umakne z dnevnega reda.
(21.3) Svetniki najprej glasujejo o spremembi dnevnega reda. Nato obravnavajo dnevni red v celoti in glasujejo o
njem.
22. člen
(22.1) Pri delu sveta lahko sodelujejo s pravico odločanja samo člani sveta.
(22.2) Med razpravo o kateremkoli vprašanju sme član
sveta postaviti proceduralno vprašanje, o katerem mora predsedujoči takoj odločiti v skladu s tem poslovnikom.
Vsako nasprotovanje proceduralni odločitvi, ki ni določena s tem poslovnikom, je predsedujoči dolžan predložiti v
glasovanje svetu, ki odločitev predsedujočega lahko zavrne
z večino glasov prisotnih članov sveta.
(22.3) Predsedujoči poda pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če svetnik ni zadovoljen s pojasnilom, odloči o tem vprašanju svet brez razprave.
(22.4) Če je v razpravi podanih več proceduralnih predlogov, se o njih odloči v naslednjem vrstnem redu:
– predlog za sklenitev razprave o določeni točki dnevnega reda,
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– predlog za preložitev razprave o določeni točki dnevnega reda,
– predlog za prekinitev seje,
– predlog za preložitev seje.
3. Razprava
23. člen
(23.1) Predsedujoči najprej da besedo predlagateljem,
če želijo podati uvodno obrazložitev.
(23.2) Predsedujoči lahko da besedo tudi ostalim navzočim, če je tako sklenil svet z večino glasov navzočih
članov sveta.
24. člen
(24.1) Na začetku vsake točke dnevnega reda predsedujoči pozove svetnike, da se prijavijo k razpravi.
(24.2) Razpravljalec lahko razpravlja, ko mu predsedujoči da besedo.
(24.3) Predsedujoči daje razpravljalcem besedo po vrstnem redu, kakor so se prijavili k razpravi.
25. člen
(25.1) Predsedujoči dodeli besedo ne glede na vrstni
red svetniku, kadar želi podati repliko na predhodno razpravo.
(25.2) Če svetnik ali predlagatelj gradiva zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po
njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali
potrebo po posebnem pojasnilu, mu da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora govornik ali predlagatelj gradiva omejiti le na pojasnilo, ki ne sme trajati več kot
tri minute.
26. člen
(26.1) Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je
na dnevnem redu, če se razpravljalec ne drži dnevnega reda,
oziroma prekoračiti čas razprave, ga predsedujoči opomni.
(26.2) Če se razpravljalec tudi po drugem opozorilu ne
drži dnevnega reda oziroma prekorači čas razprave, ga predsedujoči opomni.
(26.3) Če se razpravljalec tudi po drugem opozorilu ne
drži dnevnega reda oziroma ne dokonča razprave, mu predsednik lahko vzame besedo.
(26.4) Odvzemu besede lahko svetnik ugovarja. O ugovoru odločijo svetniki brez razprave.
27. člen
(27.1) Pri vsaki točki dnevnega reda lahko razpravljalci
razpravljajo le enkrat.
(27.2) Razprava lahko traja največ pet minut, replika pa
največ dve minuti.
(27.3) Predstavnik predlagatelja ima za uvodno obrazložitev na voljo največ deset minut, razen če so nastopile
nove okoliščine. V tem primeru ima pravico predlagati, da
bo uvodna obrazložitev trajala dlje, kar mora odobriti predsedujoči.
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glasovala večina navzočih članov sveta, če ni z zakonom ali
statutom občine drugače določeno.
30. člen
(30.1) Pred glasovanjem o vsaki točki dnevnega reda se
ugotovi prisotnost svetnikov.
(30.2) Predsedujoči prekine sejo, če ugotovi, da je prišlo do nesklepčnosti ter v drugih primerih, če to predlagajo
svetniki.
31. člen
(31.1) Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar
tako določa zakon, statut ali kadar se za tajno glasovanje
odloči občinski svet.
32. člen
(32.1) Glasuje se tako, da predsedujoči pozove svetnike, da se z dvigom rok izjasnijo kdo je “ZA” in kdo je
“PROTI”. Svetnik se lahko odloči le za eno izmed naštetih
možnosti.
(32.2) Pred glasovanjem lahko svetnik obrazloži razloge za svoje glasovanje. Čas za obrazložitev glasu je omejen
na največ dve minuti.
33. člen
(33.1) Svet lahko takoj po opravljenem glasovanju na
predlog svetnika ali tajnika sveta ugotovi, da glasovanje ni
veljavno, ker izid glasovanja zaradi tehnične ali druge napake ni jasen. V tem primeru se glasovanje ponovi.
34. člen
(34.1) Po končanem glasovanju predsedujoči ugotovi
izid glasovanja in na tej podlagi razglasi, ali je zadeva, o
kateri se je glasovalo, sprejeta ali zavrnjena.
35. člen
(35.1) Vsak član sveta ima v sejni dvorani svoje stalno
mesto, ki ga določi tajnik sveta na predlog predstavnikov
strank, ki so zastopane v svetu.
5. Vzdrževanje reda na seji
36. člen
(36.1) Za red na seji skrbi predsedujoči.
(36.2) Predsedujoči sme zaradi kršitve reda na seji izreči naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje.
37. člen
(37.1) Predsedujoči izreče opomin udeležencu seje, ki
s svojim obnašanjem, govorjenjem, seganjem v besedo govorniku, ali s podobnim ravnanjem, čeprav mu predsedujoči
ni dal besede, krši red in določbe tega poslovnika.

4. Odločanje

38. člen
(38.1) Predsedujoči odvzame besedo udeležencu seje,
kateremu je predhodno vsaj dvakrat izrekel opomin. Predsedujoči ima pravico, da v takšnem primeru razpravljalcu pri
točki dnevnega reda, pri kateri je prišlo do kršitve, ne da več
besede.

29. člen
(29.1) Seja sveta je sklepčna, če je na njej prisotna
večina članov sveta, odločitev pa je sprejeta, če je zanjo

39. člen
(39.1) Predsedujoči izreče ukrep odstranitve s seje udeležencu seje, ki noče upoštevati predsedujočega, ki mu je

28. člen
(28.1) Ko je lista razpravljalcev izčrpana, ali če se nihče ne prijavi k besedi, predsedujoči zaključi razpravo.
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vzel besedo, ali kako drugače ovira ali preprečuje delo na
seji.
(39.2) O odstranitvi svetnika odloča svet brez razprave.
(39.3) Udeleženec seje, kateremu je bil izrečen ukrep
odstranitve s seje, mora takoj zapustiti dvorano, v kateri je
seja in se ne sme več vrniti na sejo, s katere je bil odstranjen.
40. člen
(40.1) Če predsedujoči ne uspe z ukrepi iz prejšnjih
členov ohraniti reda na seji, odredi prekinitev seje.
41. člen
(41.1) Predsedujoči lahko odredi odstranitev iz sejne
dvorane tudi za druge navzoče, ki motijo red.
6. Zapisnik
42. člen
(42.1) O delu na seji sveta se piše zapisnik.
(42.2) Potek seje se snema na magnetofonski trak, ki je
pomoč pri sestavi zapisnika. Magnetofonski trakovi se hranijo štiri leta. Zapisniki pa se hranijo trajno.
(42.3) Udeleženci sej sveta iz 22. člena imajo pravico
poslušati tonski zapis seje v uradnih prostorih sveta Občine
Tržič.
43. člen
(43.1) Zapisnik obsega podatke o času in kraju seje,
imena prisotnih in odsotnih svetnikov ter ostalih navzočih na
seji, kdo je vodil sejo, dnevni red seje, vprašanja in pobude
svetnikov, kdo je podal uvodno obrazložitev, razpravljalce s
kratkim povzetkom njihove razprave, izid glasovanja in sprejete sklepe.
(43.2) Za arhiv občinskega sveta je k zapisniku potrebno priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo obravnavano na seji.
44. člen
(44.1) Predsedujoči po obravnavi zapisnika ugotovi, ali
je zapisnik sprejet.
(44.2) Sprejete pripombe na zapisnik so sestavni del
obravnavanega zapisnika in se priložijo k originalu.
(44.3) Zapisnik seje sveta podpišeta predsedujoči in
tajnik sveta. Predsednik sveta prejme Zapisnik v pregled in
podpis v roku 14 delovnih dni.
45. člen
(45.1) Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vse
gradivo, ki ga je obravnaval svet se hrani v arhivu občinske
uprave.
(45.2) O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda
natančnejša navodila tajnik občinske uprave, v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in arhiviranje.
7. Izvrševanje sklepov
46. člen
(46.1) Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega
sveta. Na vsaki seji sveta župan pisno poroča, ali po njegovem pooblastilu podžupan ali zaposleni v občinski upravi o
izvrševanju sklepov sveta.
(46.2) V pisnem poročilu o izvršitvi sklepov sveta je
potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in
navesti razloge za neizvršitev sklepov.
(46.3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora
svetu predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti
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IV. VRSTE AKTOV IN NAČIN NJIHOVEGA
SPREJEMANJA
47. člen
(47.1) Svet sprejema statut, poslovnik, odloke, odredbe, pravilnike, navodila, stališča, odločbe, sklepe, informacije, poročila in obvezne razlage svojih predpisov.
48. člen
(48.1) Svet sprejema odloke v dveh fazah, in sicer na
dveh obravnavah, izjemoma le po prvi obravnavi.
(48.2) Ostale splošne akte svet sprejema praviloma v
eni fazi.
49. člen
(49.1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe
splošnih aktov, lahko svet sprejme splošni akt po hitrem
postopku.
(49.2) Pri hitrem postopku se združita prva in druga
obravnava predloga splošnega akta na isti seji.
Po hitrem postopku se lahko sprejme odlok, če je potrebno posamezne zadeve nemudoma urediti zaradi zaščite
interesov občanov ali njihove varnosti.
(49.3) O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet
na začetku seje pri določanju dnevnega reda.
50. člen
(50.1) Splošni akti se morajo poslati v objavo v prvo
naslednjo številko Uradnega lista Republike Slovenije.
(50.2) Župan skrbi za objavo splošnih aktov, ki jih je
sprejel svet.
51. člen
(51.1) Splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi,
če ni v samem aktu drugače določeno.
1. Predlog splošnega akta za prvo obravnavo
52. člen
(52.1) Postopek za izdajo splošnega akta se začne s
predložitvijo predloga splošnega akta za prvo obravnavo.
53. člen
(53.1) Predlog splošnega akta za prvo obravnavo vsebuje rešitve v obliki pravnih določb in mora biti obrazložen.
(53.2) Obrazložitev mora vsebovati:
– zakonsko podlago,
– razloge, zaradi katerih je splošni akt potreben,
– finančna sredstva, ki bodo potrebna za izvajanje splošnega akta in način zagotovitve teh sredstev,
– katere nove naloge bodo naložene organom občine in
drugim pristojnim službam,
– druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih
ureja predlagani splošni akt.
54. člen
(54.1) Predlog splošnega akta obravnavajo pristojni odbori in komisije sveta ter predložijo svetu pisno mnenje.
(54.2) Če predloga splošnega akta za prvo obravnavo v
obravnavo ni predložil župan, lahko do njega zavzame stališče in s tem seznani svet.
55. člen
(55.1) Ko svet po končani obravnavi sprejme predlog
splošnega akta po prvi obravnavi, določi mnenja in predlo-

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1826

ge, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi predloga
splošnega akta za drugo obravnavo.
2. Predlog splošnega akta za drugo obravnavo
56. člen
(56.1) Predlog splošnega akta za drugo obravnavo se
predlaga v obliki pravnih določb in mora biti obrazložen.
(56.2) V obrazložitvi mora predlagatelj navesti:
– kako so upoštevane pripombe in predlogi, ki so bili
dani v prvi obravnavi,
– pripombe in predloge, ki jih ni sprejel in razloge
za to,
– v čem se posamezne določbe razlikujejo od določb
predloga splošnega akta v prvi obravnavi,
– kako bo zagotovljeno izvajanje splošnega akta,
– finančna sredstva, ki bodo potrebna za izvajanje splošnega akta in način zagotovitve teh sredstev,
– druge pomembne okoliščine v zvezi s splošnim aktom.
57. člen
(57.1) Pripombe, ki imajo namen spremeniti ali dopolniti predlog splošnega akta, lahko dajo svetniki, župan, komisije in odbori sveta le v obliki amandmaja.
58. člen
(58.1) Predlagatelj predloga splošnega akta lahko spremeni, dopolni oziroma umakne svoj predlog, dokler obravnava ni končana.
(58.2) Če se predlagatelj splošnega akta z amandmajem
strinja, ga lahko vključi v besedilo predloga splošnega akta,
tako da je predloženi amandma sestavni del predloga splošnega akta in ni potrebno posebno glasovanje o takšnem
amandmaju.
59. člen
(59.1) Po končani razpravi o predlogu splošnega akta
za drugo obravnavo svetniki odločajo o amandmajih. Med
odločanjem o amandmajih se lahko razpravlja le o predloženih amandmajih. Po končanem glasovanju o amandmajih
odločajo svetniki o predlogu splošnega akta.
(59.2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
(59.3) Če je k posameznemu členu predloga splošnega
akta predlaganih več amandmajev, se najprej glasuje o
amandmaju, ki najbolj odstopa od predlagane rešitve.
3. Amandma
60. člen
(60.1) Amandma mora biti predložen v pisni obliki in
obrazložen.
(60.2) Amandma lahko predlagajo vsi tisti, ki imajo
pravico predlagati splošni akt.
(60.3) Svetnik ima na podlagi obrazložitve predlagatelja pravico med obravnavo svoj amandma spremeniti, dopolniti, ali umakniti.
61. člen
(61.1) Amandma k predlogu splošnega akta je treba
vložiti najmanj dva dni pred sejo, razen če je predlog splošnega akta dan na seji.
(61.2) Amandma se vloži svetu.
(61.3) Amandmaje iz tega člena morajo dobiti svetniki
najkasneje na začetku seje.
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4. Posamični akti občine
62. člen
(62.1) Posamični akti občine, ki jih določa statut občine ali zakon se sprejemajo v enofaznem postopku.
(62.2) Za pripravo in sprejem posamičnih aktov se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika za pripravo in
sprejem splošnih aktov.

V. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN POGOJI DELA
SVETNIKOV
1. Vprašanja in pobude svetnikov
63. člen
(63.1) Na dnevni red vsake redne seje mora biti uvrščena posebna točka “vprašanja in pobude svetnikov”.
(63.2) Če člani sveta drugače ne odločijo, je to zadnja
točka dnevnega reda in traja največ eno uro.
(63.3) Pod to točko ima vsak svetnik pravico postavljati vprašanja in pobude županu, tajniku občinske uprave,
načelnikom občinske uprave, odborom in komisijam sveta
ali drugim organom občine iz njihove pristojnosti.
64. člen
(64.1) Vprašanje ali pobuda sta lahko pisna ali ustna.
Biti morata jasna, razumljiva in določna.
65. člen
(65.1) Na pobudo oz. vprašanje, ki ga je zastavil na
seji, prejme svetnik ustni odgovor takoj, pisni odgovor pa do
naslednje seje, če pristojen za odgovor ni navzoč oziroma, če
odgovora ni mogoče podati takoj. V tem primeru se odgovor
dostavi vsem članom sveta.
(65.2) Ko dobi svetnik odgovor na svoje vprašanje,
lahko zastavi dopolnilno vprašanje, če odgovor ni konkreten
in razumljiv, ali če se ne nanaša na zastavljeno vprašanje.
(65.3) Če svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko
predlaga, da se o odgovoru opravi razprava, o čemer odloči
svet z glasovanjem.
(65.4) Če svet sprejme sklep, da se o odgovoru opravi
razprava v občinskem svetu, uvrsti predsednik to vprašanje
na dnevni red prve naslednje seje.
2. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles
66. člen
(66.1) Svetnik se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je.
(66.2) Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katere član je, mora o tem in o razlogih za
odsotnost obvestiti tajnika sveta. Če zaradi višje sile ali
drugih razlogov svetnik ne more obvestiti o svoji odstonosti
tajnika sveta do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to
mogoče.
67. člen
(67.1) Če predsednik sveta oceni, da je to potrebno,
lahko na seji sveta posebej poroča o tem, kateri svetniki so
na prejšnji seji izostali neupravičeno.
(67.2) Če svetnik večkrat neupravičeno ne pride na sejo
sveta, mora tajnik sveta na to opozoriti svet, o tem pa mora
obvestiti tudi politično stranko, katere član je svetnik, ki se
brez opravičenih razlogov večkrat ne udeleži sej sveta.
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3. Imunitetna pravica
68. člen
(68.1) Od dneva izvolitve do dneva, ko mu preneha mandat oziroma je razrešen dolžnosti uživa svetnik imuniteto.
(68.2) Svetnik ne more biti kazensko obravnavan, priprt ali kaznovan za mnenje ali stališče, ki ga je zagovarjal, ali
za glas, ki ga je dal na seji sveta, ali kot član delovnega
telesa.
(68.3) Če se svetnik sklicuje na imuniteto za dejanje iz
drugega odstavka tega člena, se zoper njega ne more začeti
kazenski postopek brez dovoljenja sveta.
4. Povračilo stroškov svetnikom
69. člen
(69.1) Za udeležbo na sejah sveta in delovnih teles,
pripada svetnikom in članom delovnih teles nadomestilo v
višini, ki jo predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sprejme občinski svet.
VI. DELOVNA TELESA SVETA
1. Delovanje odborov sveta
70. člen
(70.1) Odbori imajo predsednika in 5 članov.
(70.2) Člane odbora imenuje svet izmed svojih članov
in občanov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(70.3) Člani odbora so imenovani, če je za predlog
glasovala večina navzočih članov sveta.
(70.4) Predsednika odbora volijo člani odbora med sabo.
Predsednik odbora je izvoljen z večino glasov.
71. člen
(71.1) Odbor sveta opravlja naloge, ki jih določa statut
občine; lahko pa opravlja tudi druge naloge, ki mu jih poveri
svet z dvetretjinsko večino navzočih članov.
72. člen
(72.1) Za delo odbora se smiselno uporabljajo določila
poslovnika sveta, če odbor svoje delovnje in odločanje ne
uredi s svojim poslovnikom.
73. člen
(73.1) Odbor ima tajnika, ki ga določi tajnik občinske
uprave med delavci občinske uprave v soglasju s predsednikom odbora in vodjem urada občinske uprave. Tajnik je
lahko tudi eden izmed članov odbora.
(73.2) Tajnik odbora pomaga predsedniku pri sklicevanju sej, skrbi za zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki mu
jih naloži odbor.
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(75.2) Komisija pripravlja predloge za volitve in imenovanja iz pristojnosti sveta. K predlogom župana in tajnika
občinske uprave daje svoje mnenje in svetu predlaga odločitev v zvezi s predlogom.
(75.3) Komisija pripravi predlog denarnega nadomestila funkcionarjem občine. Komisija tudi pripravi predlog denarnega nadomestila članom sveta, predsedniku in podpredsedniku sveta, podžupanu, predsednikom in članom odborov,
komisij ter predsedniku in članom nadzornega odbora.
76. člen
(76.1) Komisija za statut in poslovnik sveta ima predsednika in sedem članov. Komisijo sestavljajo člani občinskega sveta ter drugi občani.
(76.2) Pri delu komisije sodeluje predstavnik oddelka
za pravne zadeve, ki poda strokovno mnenje.
(76.3) Komisija za statut in poslovnik pripravi osnutek
in predlog statuta občine in poslovnika sveta. Komisija razpravlja glede usklajenosti z ustavo, zakoni in statutom o
vseh aktih, ki jih sprejema svet ter mu dostavi svoje mnenje poročilo. Na zahtevo sveta komisija pripravi tudi splošne
akte, ki jih sprejema svet ter na zastavljena vprašanja daje
pravna mnenja.
(76.4) Predsednik sveta lahko odloke in druge splošne
akte, ki jih sprejema svet, dodeli v obravnavo komisiji za
statut in poslovnik.
77. člen
(77.1) Svet lahko za proučitev posameznih vprašanj iz
svoje pristojnosti ustanovi komisije. Z aktom o ustanovitvi
se določijo njihove naloge in roki.
78. člen
(78.1) Komisija ima tajnika, ki ga določi tajnik občinske uprave med delavci občinske uprave, v soglasju s predsednikom komisije.
(78.2) Tajnik komisije pomaga predsedniku pri sklicevanju sej, skrbi za zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki
mu jih naloži komisija.
VII. JAVNOST DELA
79. člen
(79.1) Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je praviloma javno.
(79.2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu sveta in njegovih delovnih teles, s posredovanjem pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih
odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev
javnega obveščanja na sejah sveta ter na druge načine.
(79.3) Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost oziroma javna občila.

74. člen
(74.1) Za delo komisij se smiselno uporabljajo določila
poslovnika sveta, če komisija svoje delovanje in odločanje
ne uredi s svojim poslovnikom.

80. člen
(80.1) Tajnik občinskega sveta skrbi za obveščanje javnosti in sodelovnje s predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
(80.2) Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu sveta in njegovih delovnih teles.

75. člen
(75.1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in štiri člane, od katerih morajo biti
predsednik in najmanj dva člana, člani sveta.

81. člen
(81.1) Občani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej
sveta in v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in
odločanje sveta.

2. Delovanje komisij sveta
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(81.2) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta
in delovnih teles, ki so zaupne narave. Za ravnanje z gradivom zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi,
ki urejajo to področje.

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Velike Lašče za leto
1996 znaša 0,06 tolarjev.

VIII. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
z dnem objave.

82. člen
(82.1) Za spremembe ali dopolnitve tega poslovnika se
uporabljajo določila statuta in tega poslovnika za sprejem
splošnega akta.
(82.2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme
svet z dvetretjinsko večino glasov navzočih svetnikov.
83. člen
(83.1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe
poslovnika, razlaga poslovnik med sejo predsedujoči. Če se
predsedujoči glede razlage ne more odločiti, prekine sejo in
naloži komisiji za statut in poslovnik, da pripravi razlago
posamezne poslovniške določbe.
(83.2) Izven seje sveta daje razlago poslovnika komisija za statut in poslovnik.
(83.3) Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala komisija za statut in poslovnik, odloči svet
z dvetretjinsko večino navzočih svetnikov.

IX. KONČNI DOLOČBI
84. člen
(84.1) Z dnem, ko prične veljati ta poslovnik sveta,
preneha veljati začasni poslovnik sveta, sprejet na 1. seji
sveta, dne 21. 12. 1994 (Uradni list RS št. 14/95)
85. člen
(85.1) Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-07/96-08
Tržič, dne 7. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

VELIKE LAŠČE
1303.
Na podlagi 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 10. člena statuta Občine
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 16. seji, 29. marca 1996 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 1996

Št. 466/96
Velike Lašče, dne 29. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

1304.
Na podlagi zakona o funkcionarjih v državnih organih
(Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91-I in 4/93), 4. člena
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) in
določb začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in
določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) je Občinski svet
občine Velike Lašče na seji dne 29. marca 1996 sprejel
SKLEP O SPREMEMBI PRAVILNIKA
o plačah funkcionarjev Občine Velike Lašče
1. člen
Spremeni se 4. člen pravilnika o plačah funkcionarjev
Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 47/95), ki se sedaj
glasi:
Količniki za določitev osnovne plače funkcionarjev so:
– župan
6,50
– tajnik
5,00
Za funkcionarje:
– predsedniku občinskega sveta se izplača sejnina v
znesku 10.000 SIT (za pripravo in vodenje sej sveta),
– predsednikom občinskih odborov se izplača sejnina v
znesku 5.000 SIT (za pripravo in vodenje sej odborov),
– županu se izplača sejnina v znesku 5.000 SIT (za sejo
sveta oziroma sejo odbora).
Za ostale funkcionarje:
– podžupan,
– podpredsednik občinskega sveta,
– predsedniki komisij in svetov,
– člani občinskega sveta,
– člani nadzornega odbora,
– zunanji člani odborov
se izplača sejnina v znesku 4.000 SIT (seje občinskega
sveta in seje nadzornega odbora) in 3.000 SIT (seje komisij
in ostalih delovnih teles).
V primeru, da se kateri od funkcionarjev zaposli kot
delavec občinske uprave, se mu določi količnik v skladu s
sistemizacijo.
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2. člen
Ta sklep se uporablja od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 500/96
Velike Lašče, dne 29. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.
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1. člen
Politične stranke, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta in stranke, katere kandidat je bil
izvoljen za župana, pripadajo sredstva iz proračuna občine v
višini 30 SIT za vsak dobljeni glas.
2. člen
Sredstva se strankam dodeljujejo trimesečno na njihov
žiro račun.
3. člen
Znesek iz 1. točke tega sklepa se mesečno usklajuje z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko.

ZAVRČ
1305.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Zavrč
na seji dne 23. 2. 1996 sprejel

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po datumu, ko ga
sprejme Občinski svet občine Zavrč, uporablja pa se od 1. 1.
1995 dalje.
Št. 012-4/96
Zavrč, dne 28. februarja 1996.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto
1995

Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za
leto 1995.
ŽALEC

2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
SIT

– prihodke
– odhodke
– presežek prihodkov

99,034.896
80,090.442
18,944.454

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 18,944.454 SIT
se po zaključnem računu za leto 1995 razporedi za prenos v
naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 063-19/96
Zavrč, dne 23. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

1306.
Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) v povezavi s 23. členom istega zakona je
Občinski svet občine Zavrč na 2. redni seji dne 23. 2. 1996
sprejel
SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini Zavrč

1307.
Na podlagi 37. a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95)
in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter sklepa občinskega sveta z
dne 21. marca 1996 je občinska volilna komisija
ugotovila
da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste SDSS Socialdemokratske stranke, to je Jurij Blatnik, roj. 4. februarja 1958, iz
Zabukovice 129 c, ekonomist, šef finančne operative.
Kandidat je dne 15. aprila podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Žalec.
Št. 008-001/96
Žalec, dne 15. aprila 1996.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Žalec
Rajko Vrečer, dipl. pravnik l. r.
Člani občinske volilne komisije
Janko Gedlička l. r.
Vlado Krušič l. r.
Franc Verdel l. r.
Andrej Podpečan l. r.
Ivan Centrih l. r.
Marijan Turičnik l. r.
Andrej Korošec l. r.
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1308.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS,
št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

Št. 22 – 19. IV. 1996

5. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem
obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da
zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za izdajo
soglasja k cenam.

UREDBO
o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic, dimnikarskih
in pogrebnih storitev in k cenam parkiranja
in varovanja vozil

6. člen
Ta uredba začne veljati 23. aprila 1996.

1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja k cenam proizvodov in storitev naštetih dejavnosti:
– storitve tržnic na debelo in drobno,
– dimnikarske storitve,
– pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– parkiranje in varovanje vozil.

Vlada Republike Slovenije

Št. 380-05/96-19/1-8
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

1309.
2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike
Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, naštetih v 1. členu, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam naštetih storitev (v
nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju
katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen s svojim mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje v
roku 30 dni od dne, ko je zahtevek popoln.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine na katerem območju se opravlja dejavnost
in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k cenam.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega
registra;
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot
javne službe;
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec
koncesionar;
– navedbo občine ali več občin na območju katerih se
storitev opravlja;
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ki se
uporabljajo na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja
teh cen v letih 1993, 1994 in 1995;
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, za katere se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve;
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihova struktura
za storitev, za katero se vlaga zahtevek, v letih 1993, 1994,
1995 in do datuma vložitve zahtevka;
– bilanco stanja in bilanco uspeha podjetja za leti 1994 in
1995, v primeru, da zavezanec opravlja tudi storitve drugih
dejavnosti.

Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o taksi za
izvoženo blago (Uradni list RS, št. 46/93) in 26. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi blaga,
za katerega se pri izvozu plačuje taksa
1. člen
V naslovu uredbe o določitvi blaga, za katerega se pri
izvozu plačuje taksa (Uradni list RS, št. 17/96) se dodajo
besede: ‘v letu 1996’.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena uredbe o določitvi blaga, za
katerega se pri izvozu plačuje taksa (Uradni list RS, št. 17/96)
se tarifna oznaka 7204 30 000 in tarifne oznake od 7404 00 do
konca odstavka črtajo.
3. člen
V petem odstavku se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
‘(2) Ne glede na prejšnji odstavek se posebna soglasja
Gospodarske zbornice Slovenije, ki jih je izdala na podlagi
odloka o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje
posebna taksa (Uradni list RS, št. 5/92, 11/92, 19/92, 48/92)
do 13. aprila 1996 in še niso bila izkoriščena, lahko izkoristijo
tudi po uveljavitvi te uredbe, vendar najpozneje do 31. maja
1996.’
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-05/96-13/2-8
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik
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1310.
Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3.
člena in 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št.
74/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi
sporazuma med Slovenijo in državami EFTE
in sporazuma o pristopu Republike Slovenije
k srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA)
1. člen
V prilogi 7 k uredbi o začasni uporabi sporazuma med
Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA) (Uradni list RS, št. 76/95 in 4/96) se za
besedilom ‘0909 50 900 -- zdrobljeno ali zmleto’ doda carinska stopnja ‘3,5’.
Črta se besedilo:
‘1003 00 100
- Semenski
in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
‘1003 00 90
- Drug:
1003 00 909
-- drug
Pri tarifni oznaki 1209 se carinska stopnja
nadomesti s carinsko stopnjo

2,5’,
5'.
‘5’
‘2,5’.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/94-8/11-8
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
1311.
Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za
okolje in prostor
ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 154,95 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 16/96).
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 16. aprila 1996.
Minister za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1312.
ANEKS
h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike
v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 14/94, 15/94)
1
Določi se dodatek k osnovni plači delovnega mesta
zdravnika oziroma zobozdravnika (v nadaljevanju: zdravniški dodatek), ki od 1. maja 1996 dalje znaša 0,64 vrednosti
količnika izhodiščne plače za prvi tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in
6,94% vrednosti tarifnega razreda, v katerega je zdravnik na
podlagi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
18/94) razporejen z napredovanjem.
2
Zdravniški dodatek iz prejšnje točke se na dan 1. julija
1996 poveča za 10%, dodatek z dne 1. julija na dan
1. oktobra 1996 za 36,6% in dodatek z dne 1. oktobra 1996
na dan 1. decembra 1996 za 13,33%.
Dodatki v višini iz prejšnjega odstavka se izplačujejo
do uskladitve kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike z zakonom o zdravnikih.
3
Za čas od 1. februarja 1996 do 30. aprila 1996 pripada
zdravnikom in zobozdravnikom iz 1. točke dodatek za vsak
mesec 0,90 količnika izhodiščne plače za I. tarifni razred
dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Izplačilo se opravi najkasneje do 15. maja 1996.
4
Dodatki za zdravnike in zobozdravnike na podlagi tega
aneksa ter dodatki na podlagi 89.b in 89.c člena sprememb in
dopolnitev kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 19/96), se
izključujejo.
5
Aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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VSEBINA

Ljubljana, dne 12. aprila 1996.
Podpisniki:
Ljubljana, dne 17. aprila 1996.
FIDES-Sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.
Ministrstvo za zdravstvo
doc. dr. Božidar Voljč l. r.
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.
ZSSS-Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije
prim. Kurt Kancler, dr. med. l. r.
Zdravniška zbornica Slovenije
Erih Šerbec l. r.
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
Igor Kodrič, dr. med. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih
pogodb z datumom 18. 4. 1996 pod zap. št. 37/1 in št. spisa
121-03-009/94.

1313.
Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,
št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
POROČILO
o gibanju plač za februar 1996
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za februar 1996 znaša 119.913 SIT, kar
pomeni v primerjavi z januarjem 1996 0,2-odstotno rast.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za februar 1996 znaša
111.876 SIT in je za 0,1% nižja kot v januarju 1996.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje december 1995
–februar 1996 znaša 111.989 SIT.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje december 1995
–februar 1996 znaša 71.936 SIT.
Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za februar 1996 na povprečno bruto
plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje
marec 1995–februar 1996 znaša 105,1.
Št. 052-35-13/96
Ljubljana, dne 16. aprila 1996.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

VLADA
1233. Sklep o soglasju za odprtje Častnega konzulata Kanade v Ljubljani na čelu s častnim konzulom
1308. Uredba o dajanju soglasja k cenam storitev, tržnic, dimnikarskih in pogrebnih storitev in k cenam parkiranja in varovanja
vozil
1309. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
določitvi blaga, za katerega se pri izvozu
plačuje taksa
1310. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o
pristopu Republike Slovenije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA)
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MINISTRSTVA
1234. Odredba o spremembi odredbe o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o
davkih občanov za leto 1996
1235. Odredba o spremembi odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
1311. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1236. Odločba o imenovanju strokovnih organizacij oziroma posameznikov za nadzor nad
kontrolorji in kontrolnimi organizacijami
pri ocenjevanju kakovosti prašičjih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji
1237. Pravilnik o vodenju registra društev
1238. Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev

1761
1761
1831

1761
1762
1776

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1312. Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in
1831
zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1313. Poročilo o gibanju plač za februar 1996
1832

OBČINE
1239. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogo1779
jev za območje planske celote Bled
1240. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o
organiziranju javnega podjetja (Beltinci)
1779
1241. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Dokležovje
1779
(Beltinci)
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1242. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bratonci (Beltinci)
1243. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1995
1244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Celje
1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Celje
1246. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna vozila komunalnih organizacij (Celje)
1247. Nova višina prispevka investitorjev (Celje)
1248. Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Kamnik
1249. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Črna (Kamnik)
1250. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Duplica (Kamnik)
1251. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Godič (Kamnik)
1252. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Kamnik-center (Kamnik)
1253. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Kamniška Bistrica
(Kamnik)
1254. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Komenda (Kamnik)
1255. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Križ (Kamnik)
1256. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Mekinje (Kamnik)
1257. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Moste (Kamnik)
1258. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Motnik (Kamnik)
1259. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Nevlje (Kamnik)
1260. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Novi trg (Kamnik)
1261. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Perovo (Kamnik)
1262. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Podgorje (Kamnik)
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1783
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1784

1785

1785

1786
1786
1786
1787
1787
1787
1788
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1789
1789

1263. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Pšajnovica (Kamnik)
1264. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Sela (Kamnik)
1265. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Srednja vas (Kamnik)
1266. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Šmarca (Kamnik)
1267. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju
(Kamnik)
1268. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Špitalič (Kamnik)
1269. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Tuhinj (Kamnik)
1270. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Tunjice (Kamnik)
1271. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Volčji potok (Kamnik)
1272. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Vranja peč (Kamnik)
1273. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v
Krajevni skupnosti Zaprice (Kamnik)
1274. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS
Motnik (Kamnik)
1275. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1995
1276. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto
1996
1277. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi (Kobilje)
1278. Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje
1279. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1995
1280. Odlok o proračunu Občine Laško za leto
1996
1281. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško
1282. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče (Laško)
1283. Sklep o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pospeševanjem denacionalizacijskih postopkov
(Mengeš)
1284. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto
1996
1285. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Mežica za leto 1995
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1286. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto
1810
1996
1287. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za naselje Prosenjakovci v Krajevni skupnosti Prosenjakovci (Moravske
1812
Toplice)
1288. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju in delu za naselje Čikečka vas v
Krajevni skupnosti Prosenjakovci (Moravske Toplice)
1812
1289. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju in delu za naselje Pordašinci v
Krajevni skupnosti Prosenjakovci (Morav1813
ske Toplice)
1290. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju in delu za naselje Središče v Krajevni skupnosti Prosenjakovci (Moravske
1814
Toplice)
1291. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za naselje Ivanjševci v Krajevni
skupnosti Prosenjakovci (Moravske Topli1814
ce)
1292. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju in delu za naselje Berkovci v Krajevni skupnosti Prosenjakovci (Moravske
Toplice)
1815
1293. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju in delu za Krajevno skupnost
1815
Motvarjevci (Moravske Toplice)
1294. Razpis volitev v svete mestnih in primest1816
nih četrti v Mestni občini Ptuj

Stran

1295. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za
leto 1995
1296. Odlok o proračunu Občine Ravne-Prevalje
za leto 1996
1297. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja (Ravne-Prevalje)
1298. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne-Prevalje
1299. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Ravne-Prevalje
1300. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1995
1301. Poročilo o izidu lokalnih volitev 31. marca
1996 (Šentjur pri Celju)
1302. Poslovnik Občinskega sveta občine Tržič
1303. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
1996 (Velike Lašče)
1304. Sklep o spremembi pravilnika o plačah
funkcionarjev Občine Velike Lašče
1305. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1995
1306. Sklep o načinu financiranja političnih
strank v Občini Zavrč
1307. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Žalec prešel na naslednjega
kandidata

PROF. DR. ALBIN IGLIČAR

TEME IZ SOCIOLOGIJE PRAVA
SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA
Med družbene pojave, ki nas spremljajo od rojstva do smrti, lahko uvrstimo tudi pravo,
začenja svojo novo knjigo profesor ljubljanske pravne fakultete za predmeta sociologija
prava in zakonodajni proces. Čeprav je knjiga namenjena predvsem študentom, ponuja
mnogo tem za razmišljanje tudi vsem, ki se neposredno ali posredno srečajo z vprašanjem, kakšni so odnosi med družbo in pravom.
Na primer: v knjigi so podatki iz raziskave o poznavanju in vrednotenju prava in pravnih
inštitucij. Povedo nam, da le četrtina prebivalcev Slovenije bolje pozna katerega od
zakonov, da jih le tretjina ve, kdo sprejema zakone, ali da jih le desetina prebira Uradni
list Republike Slovenije.
Cena 3990 SIT

(10343)
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Pravkar je izšel

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

Cene za večuporabniško rabo CD ROMA – licence
Število
uporabnikov

2–5
6–10
11–25
26–50

Cena

57.600
72.000
96.000
144.000

Naročila sprejema: Uradni list RS, Slovenska 9, 1000 Ljubljana, tel. 125 02 94, telefaks 125 14 18
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URADNI LIST RS
NAJPREJ

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
najnovejši
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.
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, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se
ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,
št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

