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DRŽAVNI ZBOR

1648.

Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter
48. in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Repub-
like Slovenije na seji dne 16. maja 1996 sprejel

O D L O K

o razrešitvi ministra za zunanje zadeve

Razreši se:
Zoran THALER, funkcije ministra za zunanje zadeve.

Št. 020-05/89-2/86
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

1649.

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS,
št. 49/92) po obravnavi na seji dne 16. maja 1996 objavlja

S P R E M E M B O    P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi pod-
jetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93,
22/94, 61/94, 18/95, 44/95 in 12/96):

črtata se podjetji:
6. BAJUMA mednarodna trgovina in proizvodnja, Ljub-

ljana, d.o.o.
Sedež: Litijska 313/a, Dobrunje.
31. KLIM podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo elek-

trične energije in trgovino d.o.o.
Sedež: Plavški rovt 7c, Jesenice.

Št. 432-03/93-1/3
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

1650.

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

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

Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb
Državnega zbora Republike Slovenije

Za mesec junij 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 36.020 SIT;
– za 20 let delovne dobe 54.029 SIT;
– za 30 let delovne dobe 72.039 SIT;
2. regres za prehrano med delom 11.200 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Slove-

niji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.949 SIT;
– 8 do 12 ur 2.800 SIT;
– nad 12 ur 5.600 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.895 SIT;
– brez računa 1.680 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 24,66 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 12,33 SIT;

7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 20.161 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 24.641 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziro-

ma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega
člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne ne-
sreče ali požara 72.039 SIT;

9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso
mesečne nagrade:

– učencem 7.467 SIT,
– študentom 15.290 SIT.

Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Predsednik
Komisije Državnega zbora

Republike
Slovenije za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.
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MINISTRSTVA

1651.

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

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

stanovanja

1. člen

Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 154,38 SIT.

2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 22/96).

3. člen

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

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

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

USTAVNO SODIŠČE

1652.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na zahtevo vlade, na seji dne 4. aprila
1996

o d l o č i l o:

Statut Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 2/96) se
razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94, v
nadaljevanju: ZUstS) vložila zahtevo za oceno zakonitosti
določb 6. in 18. člena statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljeva-
nju: APPNI). Navaja, da glede na to, da je ustavno sodišče
razveljavilo četrti odstavek 65. člena zakona o Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju:
ZAPPNI), sedaj v zakonu ni določeno, kdo dejansko spreje-
ma statut APPNI. Po mnenju vlade zato obstaja pravna praz-
nina in nima niti generalna direktorica APPNI niti kdo drug
pooblastila za sprejem statuta, ampak je treba z zakonom

urediti in določiti, kdo ga sprejema. Glede na to, da ima
APPNI po drugem odstavku 4. člena ZAPPNI pri opravlja-
nju nalog iz svoje pristojnosti javna pooblastila, bi po mne-
nju vlade moral soglasje k statutu in k splošnim aktom za
izvajanje javnih pooblastil, dati zakonodajalec ali vsaj vlada.

2. Določba 6. člena statuta, po kateri APPNI razpolaga
s premoženjem svoje pravne predhodnice z vsemi pooblastili
v pravnem prometu, je po mnenju vlade v nasprotju z določ-
bo 76. člena še vedno veljavnega ZAPPNI. Z navedeno
določbo je premoženje nekdanje Službe družbenega knjigo-
vodstva v Republiki Sloveniji postalo last Republike Slove-
nije.

3. Dokler ne bo odločeno o pobudi za oceno ustavnosti
76. člena ZAPPNI, lahko po mnenju vlade zaradi izvrševa-
nja 6. člena statuta APPNI pride do velike škode. Z razpola-
ganjem in pravico upravljanja bi namreč lahko prišlo do
odtujitve premičnin in nepremičnin, ki so po zakonu last
Republike Slovenije. Ker bi s tem nastale težko popravljive
posledice, vlada predlaga začasno zadržanje izvrševanja na-
vedenih določb statuta APPNI.

4. APPNI v odgovoru na zahtevo navaja, da je ustavno
sodišče z odločbo št. U-I-158/94 (OdlUS IV, 20) razveljavi-
lo nekatere določbe ZAPPNI in sprejelo stališče, da so za
reševanje vprašanj o položaju in upravljanju APPNI smisel-
no uporabne določbe o računskem sodišču. APPNI v zvezi s
sprejemanjem statuta ni mogla v celoti slediti rešitvi, ki velja
za sprejemanje poslovnika računskega sodišča. Glede na
položaj APPNI in ob smiselni uporabi določb o računskem
sodišču naj bi ostala kot edina primerna in smiselna rešitev,
da statut sprejme generalni direktor po predhodnem mnenju
kolegija APPNI. APPNI tudi meni, da o tem vprašanju ni
pravne praznine. Navaja še, da ne bi mogla uresničevati
svojih nalog brez statuta kot svojega temeljnega akta. Pose-
bej zato ne, ker ZAPPNI nima določb o notranji organizaciji,
načinu poslovanja in pravicah ter odgovornosti oziroma ob-
veznosti delavcev in drugih vprašanjih. Zakon določa, da se
ta vprašanja rešujejo s statutom. ZAPPNI je določal, da
APPNI posluje po določbah statuta SDK do 31. decembra
1994. Do uveljavitve izpodbijanega statuta je APPNI upo-
rabljala tiste določbe statuta SDK iz leta 1985, ki niso nas-
protovale novim družbenim razmeram, ustavnemu redu in
veljavnim zakonom. Takšen sklep o podaljšanju uporabnosti
določb statuta SDK je sprejel svet APPNI 19. januarja 1995.
Ker se je pokazalo, da to ne zadošča, je APPNI sprejela
statut in ga poslala v soglasje Državnemu zboru, ki pa je
obravnavo tega vprašanja odklanjal. Glede razpolaganja s
premoženjem bivše SDK pa po mnenju APPNI sprememba
lastnine ne vpliva na dosedanja upravljalska in razpolagalna
upravičenja APPNI s tem premoženjem. Kolikor bi s sklice-
vanjem na 76. člen ZAPPNI odvzeli APPNI upravljalska in
razpolagalna upravičenja nad premoženjem, ki ga ima v
posesti, bi bilo takoj ogroženo opravljanje njenih nalog.

B)-I

5. Vlada je na podlagi četrte alinee prvega odstavka
23. člena ZUstS upravičena vložiti zahtevo za začetek po-
stopka za oceno zakonitosti splošnega akta, izdanega za
izvrševanje javnih pooblastil.

6. Izpodbijani statut navaja kot pravno podlago za spre-
jem prvi odstavek 65. člena ZAPPNI, ki določa, da ima APPNI
statut, s katerim se določa “notranja organizacija, pravice,
odgovornosti in obveznosti delavcev, način poslovanja in dru-
ga vprašanja”. Po določbi drugega odstavka 4. člena ZAPPNI
pa ima APPNI pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti javna
pooblastila, ki so ji zaupana z zakoni.

7. Po odločbi ustavnega sodišča OdlUS IV, 20 je APPNI
pravna oseba javnega prava, ki ji mora biti glede tistega dela
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nalog, ki se nanašajo na preoblikovanje družbene lastnine,
zagotovljen samostojen in neodvisen status, kot ga ima ra-
čunsko sodišče. Splošne akte takih pravnih oseb je šteti za
splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, ki so
po določbi 160. člena ustave podvrženi ustavnosodni presoji
(kontroli).

B)-II

8. Z določbo 76. člena ZAPPNI je bilo podržavljeno
premoženje dotedanje Službe družbenega knjigovodstva v
Republiki Sloveniji. APPNI je kot pravni naslednik po do-
ločbi prvega odstavka 72. člena istega zakona prevzela le
njena dela in naloge. Sredstva za delo pridobiva APPNI iz
plačil za opravljene storitve in iz “drugih virov, določenih s
statutom v skladu z zakonom” (67. člen ZAPPNI). Statut
APPNI torej ne more v nasprotju z zakonom določati sred-
stev, s katerimi APPNI razpolaga – ne glede na to, kateri
organ statut sprejema.

9. Po določbi 5. člena zakona o vladi (Uradni list RS,
št. 4/93) upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem
Republike Slovenije vlada, če glede posameznih nepremič-
nin s posebnim zakonom ni drugače določeno. ZAPPNI
glede razpolaganja s premoženjem nekdanje SDK, ki je po-
stalo državna last, posebnih določb nima.

10. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZAPPNI
(v nadaljevanju: ZAPPNI), je bila ustanovljena Agencija za
revidiranje. Po določbi 16. člena ZAPPNI mora vlada zago-
toviti materialne in tehnične pogoje za delovanje Agencije
za revidiranje v prostorih APPNI. Ustanovitev Agencije za
revidiranje oziroma razdelitev APPNI na dve samostojni
agenciji je bila predmet ocene ustavnosti v postopku pod št.
U-I-271/95. O pobudi za oceno ustavnosti 76. člena ZAPPNI
pa je ustavno sodišče že odločilo z odločbo št. U-I-169/94 z
dne 15. junija 1995.

11. Odločitev v zadevi št. U-I-169/94 pomeni, da je
premoženje nekdanje SDK državno premoženje, ki ga uprav-
lja vlada. Vlada tudi razpolaga s tem premoženjem kot dr-
žavnim premoženjem, APPNI pa odloča o uporabi in razpo-
laganju le s tistimi sredstvi, ki jih po zakonu pridobiva za
delo oziroma, ki so ji na podlagi zakona zagotovljena za
opravljanje njenih nalog. Zato so določbe prvega in drugega
odstavka 6. člena statuta APPNI očitno v nasprotju z zako-
nom.

12. Z odločbo št. U-I-271/95 z dne 4. aprila 1996 je
ustavno sodišče odločilo, da ustanovitev nove agencije za
revidiranje ni v neskladju z ustavo. Na podlagi ZAPPNI bo
tako prišlo do razdelitve sedaj enotne APPNI na dve ločeni
agenciji. Vsaka od njiju bo samostojna pravna oseba s svoji-
mi organi in splošnimi akti. Agencija za revidiranje ima
poslovnik, h kateremu daje soglasje Državni zbor (1.b člen
ZAPPNI). APPNI kot javni zavod pa ima statut, ki ga sprej-
me njen organ upravljanja (svet) in h kateremu daje soglasje
vlada. V nobenem primeru zakon ne določa pristojnosti ge-
neralnega direktorja APPNI za sprejem statuta, predvsem pa
tudi nobena od novonastalih agencij svojega temeljnega splo-
šnega akta ne sprejema samostojno – brez soglasja bodisi
Državnega zbora bodisi vlade.

13. Ker je ustavno sodišče z odločbo št. U-I-158/94
razveljavilo določbo ZAPPNI o tem, kdo sprejema statut
APPNI in kdo daje nanj soglasje, je v vmesnem obdobju
obstajala pravna praznina, ki jo v tem delu ni bilo mogoče
zapolniti z analogno uporabo pravil o položaju in upravlja-
nju računskega sodišča. Računsko sodišče sestavlja devet
članov, ki jih imenuje Državni zbor (5. člen zakona o račun-
skem sodišču; Uradni list RS, št. 48/94, v zvezi s 150. in 151.
členom ustave). Glede na tako (kolegijsko, kolektivno) se-
stavo ter njej prilagojeni sistem dela in odločanja računskega

sodišča ni razlogov in ne potrebe po določanju še posebnih
organov upravljanja in poslovodnih organov. Ni pa mogoče
z analogijo prenašati take ureditve na APPNI tako, da naj bi
funkcije in pristojnosti, ki jih imajo člani računskega sodiš-
ča, v APPNI imel njen generalni direktor. To vprašanje je
bilo treba rešiti z ustrezno dopolnitvijo zakona, kot je to
navedlo ustavno sodišče v svoji odločbi (36. točka odločbe
št. U-I-158/94).

14. Glede na navedeno generalni direktor ni imel zakon-
skega pooblastila za sprejem statuta APPNI. Njegova normo-
dajna pooblastila so omejena na izdajanje splošnih aktov in
metodoloških navodil za izvrševanje javnih pooblastil (tretji
odstavek 4. člena ZAPPNI). Po določbi tretjega odstavka
153. člena ustave morajo biti splošni akti v skladu z ustavo in
zakoni. Statut, ki ga je sprejel generalni direktor APPNI, ne da
bi za to imel pooblastilo v zakonu, je v neskladju z navedeno
ustavno določbo in ne more imeti pravne veljave.

15. Po določbi drugega odstavka 45. člena ZUstS ustav-
no sodišče odpravi nezakonite podzakonske predpise, kadar
ugotovi, da je potrebno odpraviti škodljive posledice, ki so
nastale zaradi nezakonitosti. Vlada ne navaja nobenih ško-
dljivih posledic, ki bi (že) nastale zaradi sprejema statuta po
nepristojnem organu ali zaradi uporabe nezakonitih določb o
razpolaganju z državnim premoženjem. Zato je ustavno so-
dišče izpodbijani statut razveljavilo.

C)

16. ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Janez
Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen,
dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločitev je
sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu (proti je glasoval
sodnik Šturm).

Št. U-I-60/96
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

1653.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje ter na pobudo delavcev
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje, ki jih zastopa pooblaščenec Franc Skin-
der, po javni obravnavi dne 15. februarja 1996 na seji dne
15. maja 1996

o d l o č i l o:

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Uradni list RS, št. 58/95) ni v neskladju z
ustavo.

2. Odločba začne učinkovati 75. dan po objavi v Urad-
nem listu.

O b r a z l o ž i t e v

A) Postopek

1. Postopek v tej zadevi se je začel z vložitvijo zahteve
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
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in informiranje (v nadaljevanju: APPNI) dne 9. novembra
1995, na podlagi 22. člena zakona o ustavnem sodišču (Urad-
ni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), ob upošteva-
nju sklepa ustavnega sodišča št. U-I-271/95 z dne 7. de-
cembra 1995, s katerim je bil APPNI priznan položaj
predlagatelja postopka po 23. členu ZUstS.

2. Tej zadevi je bila v sprejetem delu pridružena pobu-
da delavcev APPNI z dne 27. oktobra 1995, po sklepu ustav-
nega sodišča št. U-I-265/95 z dne 7. decembra 1995.

3. Ustavno sodišče je na nejavni seji dne 7. decembra
1995 na podlagi 39. člena ZUstS sprejelo sklep o začasnem
zadržanju izvrševanja izpodbijanega zakona do končne od-
ločitve, razen določbe 8. člena in z njo povezanega dela
21. člena.

4. Na zahtevo oziroma pobudo je dne 23. januarja 1996
na podlagi mnenja Odbora Državnega zbora za finance in
kreditno-monetarno politiko odgovoril Sekretariat Državne-
ga zbora za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju:
Sekretariat za zakonodajo). Državni zbor je z vlogo z dne
7. februarja 1996 predložil tudi mnenje vlade o navedbah
predlagatelja oziroma pobudnikov.

5. Svoja stališča do navedb APPNI, ki se nanašajo na
plačilni promet, je dne 20. decembra 1995 poslala Banka
Slovenije. Komisija Državnega zbora za spremljanje in nad-
zor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine pa je ustav-
nemu sodišču dne 29. januarja 1996 poslala sklepa, sprejeta
ob obravnavi zahteve oziroma pobude na seji Komisije kot
zainteresiranega delovnega telesa Državnega zbora.

6. Predsednik ustavnega sodišča je na podlagi drugega
odstavka 35. člena ZUstS na predlog treh sodnikov dne
15. februarja 1996 razpisal javno obravnavo, na katero so
bili na podlagi prvega odstavka 36. člena ZUstS vabljeni
udeleženci v postopku in njihovi pooblaščenci ter vlada in
Banka Slovenije.

B) Navedbe predlagatelja in pobudnikov o dejanskih
okoliščinah

7. Po lastnih podatkih je APPNI do 15. februarja 1996
pričela z revidiranjem lastninskega preoblikovanja v 1041
podjetjih, kar pomeni v 97 odstotkih vseh podjetij (1071),
katerim je SDK oziroma APPNI izdala sklepe o uvedbi po-
stopka revizije. Med temi podjetji so vsa tista (959), katerim
je bil izdan sklep o pričetku revizije maja 1993 in pri katerih
revizija zadrži lastninsko preoblikovanje. Do 15. februarja
1996 je bilo izdanih 927 revizijskih poročil. APPNI je torej
opravila revizijo lastninskega preoblikovanja pri 87 odstot-
kih vseh podjetij, katerim je bil doslej izdan sklep o uvedbi
postopka revizije.

8. Po podatkih APPNI se število prejetih zahtev in
pobud za revidiranje v zadnjih mesecih povečuje, predvsem
na predlog sindikatov podjetij, vladne delovne skupine za
preprečevanje oškodovanj družbenega kapitala in Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Do 15. februarja
1996 je bilo vloženih 70 novih predlogov za revizijo (naved-
ba predstavnika APPNI na javni obravnavi), vendar ni bil v
vseh primerih izdan sklep o uvedbi revizije – tudi tam, kjer
je bil, pa ne zadrži izvedbe lastninskega preoblikovanja (49.a
člen ZLPP).

9. Kontrolni postopki, ki jih v okviru svojih pristojnosti
opravljala APPNI, potekajo tako, da je bil za vse postopke
pooblaščen isti delavec, inšpektor APPNI: za revizijo last-
ninskega preoblikovanja podjetij (po ZLPP za čas do 31.
decembra 1992); za preverjanje zakonitosti in pravilnosti
izvajanja predpisov, ki urejajo finančno-materialno poslova-
nje pravnih oseb ter razpolaganje z družbeno lastnino do
lastninskega preoblikovanja (za čas po 1. januarju 1993 na
podlagi prvega odstavka 73. člena ZAPPNI); in za davčno

inšpiciranje (ves čas na podlagi ZAPPNI oziroma še prej po
predpisih o SDK).

10. Pooblaščeni delavec APPNI je glede na veljavno
zakonodajo izdajal o svojih ugotovitvah tri različne vrste
aktov: revizijsko poročilo, zapisnik v kontrolnem postopku
preverjanja finančno-materialnega poslovanja in razpolaga-
nja z družbeno lastnino ter zapisnik v davčnem postopku. Za
vsakega posebej so v veljavni zakonodaji predpisane pristoj-
nosti APPNI ter drugih organov (posebej tudi Družbenega
pravobranilca) in postopki (upravni in sodni).

11. APPNI posebej poudarja, da ne po prejšnjih ne po
sedaj veljavnih predpisih nima nobenih pristojnosti in mož-
nosti odpravljanja oškodovanj družbene lastnine, ugotovlje-
nih v kontrolnih postopkih za čas po 1. januarju 1993, tako
kot je to po ZLPP predpisano za čas do 31. decembra 1992.
V teh primerih lahko o svojih ugotovitvah le obvesti Družbe-
nega pravobranilca in organe pregona oziroma nove ali bo-
doče prihodnje.

12. Pri opravljanju plačilnega prometa APPNI izvaja še
sprotno nadziranje in pobiranje davkov in prispevkov od
pravnih oseb. Trenutno je tako sistem pobiranja davkov od
pravnih oseb še vedno vezan na opravljanje plačilnega pro-
meta. APPNI skupno pobere 87 odstotkov vseh javnih daja-
tev za državni proračun, za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje in za zdravstveno zavarovanje.

13. V APPNI opravlja naloge revidiranja lastninskega
preoblikovanja podjetij 90 inšpektorjev (od približno 240),
ki so strokovno najbolj usposobljeni tudi za opravljanje na-
log davčnega inšpiciranja. Vsi imajo potrebna specifična
ekonomska in pravna znanja ter praktične izkušnje in dobro
poznavanje splošnega upravnega postopka (vključno z oprav-
ljenim posebnim strokovnim izpitom po posebnih predpi-
sih). Kolikor je odločitev o tem prepuščena njihovim željam,
naj nihče izmed njih ne bi bil pripravljen delati v novi
agenciji za revidiranje.

C) Ocena ustavnosti

14. Predlagatelj in pobudniki izpodbijajo ZAPPNI, s
katerim se:

– ustanavlja nova Agencija Republike Slovenije za re-
vidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljeva-
nju: agencija za revidiranje) ter določajo njen status kot
osebe javnega prava in njene pristojnosti – 1. do 3. člen, prvi
odstavek 14., 15. in 16. člen ZAPPNI;

– predpisuje možnost prenosa opravljanja plačilnega
prometa v državi na poslovne banke na podlagi dovoljenja
Banke Slovenije in ministra, pristojnega za finance – drugi
odstavek 14. člena ZAPPNI;

– določajo status in pristojnosti APPNI kot javnega
zavoda – 4. do 7., 9. do 13., 18. in 20. člen ZAPPNI;

– določajo pravice in obveznosti delavcev APPNI ob
njeni reorganizaciji – 17. in 19. člen ZAPPNI.

15. Po mnenju predlagatelja in pobudnikov izpodbijani
zakon krši:

– načela pravne države (2. člen ustave), zlasti načelo
sorazmernosti, poštenega obravnavanja, varstva zaupanja v
pravo, zakonitosti, razumnosti in določnosti pravnih predpi-
sov;

– načelo demokratičnosti (1. člen ustave);
– načelo o delitvi oblasti (3. člen ustave);
– načelo proste izbire zaposlitve (49. člen ustave); in
– načelo, da morajo posamični akti in dejanja državnih

organov in nosilcev javnih pooblastil, temeljiti na zakonu ali
na zakonitem predpisu (četrti odstavek 153. člena ustave).

16. Ustavno sodišče je moralo oceniti:
– ali je ustanovitev nove agencije za revidiranje v skla-

du z ustavo in ali upošteva stališča ustavnega sodišča, nave-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2193Št. 27 – 24. V. 1996

dena v odločbi št. U-I-158/94 z dne 9. marca 1995 (OdlUS
IV, 20) o položaju in upravljanju agencije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, dokler še in kolikor še opravlja
naloge, povezane s preoblikovanjem družbene lastnine;

– ali je v skladu z ustavo in zakonom pooblastilo Banki
Slovenije in ministru za finance za izdajo dovoljenj poslov-
nim bankam za opravljanje plačilnega prometa v državi;

– ali so posamezne zakonske določbe, zlasti tiste, ki
določajo pristojnosti APPNI oziroma agencije za revidira-
nje, jasne in določne v tolikšni meri, da omogočajo nemote-
no nadaljevanje in zaključek postopkov revizije lastninskega
preoblikovanja družbene lastnine in omogočajo jasno raz-
mejitev pristojnosti med posameznimi državnimi organi; in

– ali so delavcem APPNI ob njeni reorganizaciji zago-
tovljene z ustavo in zakonom zajamčene pravice do dela in
zaposlitve oziroma pravice iz delovnega razmerja.

17. Ustavno sodišče je z odločbo OdlUS IV, 20 Agen-
ciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje dalo polo-
žaj samostojne in neodvisne službe, kolikor v skladu z ustavo
in zakonom še opravlja naloge nadziranja in revidiranja raz-
polaganja z družbeno lastnino v postopkih lastninskega
preoblikovanja. Ta položaj je analogen položaju in upravlja-
nju računskega sodišča kot državnega organa. Pri tem pa je
posebej navedlo (36. točka obrazložitve), da bo moral v
primeru, ko smiselna uporaba pravil o računskem sodišču
glede posameznih vprašanj ne bo mogoča, zakonodajalec
nastale pravne praznine zapolniti, ob upoštevanju stališč
ustavnega sodišča. Posebej pa je (v 33. točki obrazložitve)
reklo tudi, da ima zakonodajalec legitimno pravico ob spre-
membi zakonodaje urediti prehodni režim. Ta režim naj za-
gotavlja kontinuiteto dela in zagotavlja opravljanje tistih
dejavnosti, ki so nujne za funkcioniranje države in gospo-
darstva. Pri tem mora upoštevati načela pravne države, pose-
bej načela pravne varnosti, jasnosti v zakonih in prepovedi
uporabe ukrepov, ki presegajo namen zakona.

18. V odločbi št. U-I-327/94 z dne 16. marca 1995
(OdlUS IV, 25), kjer je šlo za presojo ustavnosti zakona, s
katerim je bil ustanovljen Družbeni pravobranilec namesto
dotedanjega družbenega pravobranilca samoupravljanja, je
ustavno sodišče izrecno zapisalo (točka B.3 obrazložitve),
da lahko zakonodajalec v prehodnem obdobju preoblikova-
nja družbene lastnine funkcije, ki jih je treba opravljati zato,
da se zavaruje družbeni kapital oziroma družbena lastnina,
uredi tudi tako, da v ta namen ustanovi nov državni organ, če
to šteje za vsebinsko primerno in če lahko zagotovi učinko-
vito izvrševanje te funkcije.

I. USTANOVITEV AGENCIJE ZA REVIDIRANJE

19. Kot eden izmed razlogov za sprejem ZAPPNI je
bila v zakonodajnem postopku navedena (Poročevalec Dr-
žavnega zbora, št. 33/95) potreba po razrešitvi vprašanja
statusa APPNI, ker so bile določbe o tem razveljavljene z
odločbo ustavnega sodišča. Med cilji ZAPPNI je bilo nave-
deno, da naj bi se “uredil status agencije tako, da bi bila
realizirana odločba ustavnega sodišča, po kateri revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij in preverjanje zakoni-
tosti in pravilnosti izvajanja predpisov pri podjetjih v druž-
beni lastnini ne more opravljati pravna oseba, ki je odgovor-
na vladi, temveč le statusno tako oblikovana pravna oseba,
podobna računskemu sodišču, ki je odgovorna le Državne-
mu zboru”.

20. Predlagatelj navaja, da APPNI ob upoštevanju od-
ločbe ustavnega sodišča o smiselni uporabi določb o račun-
skem sodišču “zakonito posluje brez težav in nemoteno
opravlja vse svoje naloge”.

21. Sekretariat za zakonodajo v odgovoru navaja: “...
odločba ustavnega sodišča št. U-I-158/94 z dne 9. marca
1995 v izreku vsebuje le razveljavitev nekaterih določb za-
kona o agenciji, ne določa pa ničesar glede statusa agencije,
niti glede morebitne uporabe določb zakona o računskem
sodišču. …Pač pa je ustavno sodišče le v obrazložitvi omeni-
lo možnost smiselne uporabe določb o položaju in upravlja-
nju računskega sodišča kot državnega organa, sicer pa je na
zapolnitev morebitnih nastalih pravnih praznin napotilo za-
konodajalca.” Nadalje tudi navaja, da za ureditev pristojno-
sti in opredelitev pravnega statusa državnega organa ne more
biti uporabljena analogija oziroma smiselna uporaba določb
zakona, ki ureja nek drug državni organ, ampak mora to
urediti zakon.

22. Predstavnik Državnega zbora je na javni obravnavi
med drugim navedel tudi: “Ko smo zakon obravnavali, smo
bili enotnega mnenja, da obstaja najmanj en vidik, kjer smi-
selna uporaba zakona o računskem sodišču ni mogoča s še
tako elastičnim pojmovanjem prava in ta vidik je določanje
tarife za plačilni promet. Vse drugo bi se dalo z veliko
nenavadne elastičnosti prilagoditi določbam zakona o račun-
skem sodišču, to vprašanje pa se na noben način ne da zato,
ker računsko sodišče pač ne zaračunava nobenih tarif za
svoje delo”.

23. Iz mnenja vlade ob pobudi (brez datuma, priloga k
odgovoru Državnega zbora) izhaja, da naj bi bil namen zako-
nodajalca “predvsem urediti nekatere pravne praznine, ki so
nastale z razveljavitvijo nekaterih določil ZAPPNI” in ki naj
bi “ovirale izvajanje nalog davčnega nadzora”. Zlasti naj bi
šlo za določitev pravne narave APPNI kot pravne osebe, ki
opravlja številne upravne naloge in ima upravne pristojnosti;
opredelitev, komu je APPNI za opravljanje svojih nalog
odgovorna in določitev organa upravljanja APPNI. Ker
APPNI ni imela določenega organa upravljanja, naj bi bilo
onemogočeno izvajanje številnih nalog, na primer imenova-
nje in razreševanje direktorja in drugih vodilnih delavcev,
spreminjanje statuta in tarife za plačilo storitev, sprejemanje
finančnega načrta in letnega poročila, izdajanje oziroma spre-
minjanje aktov APPNI ipd.

24. Ustavno sodišče poudarja, da je bistvo njegove
odločbe OdlUS IV, 20 v tem, da zagotavlja APPNI, dokler še
in kolikor še opravlja naloge, povezane s preoblikovanjem
družbene lastnine, neodvisen status tako nasproti zakonodaj-
ni kot izvršilni in sodni veji oblasti (glej posebej točke 20, 21
in 22 navedene odločbe). Z namenom zagotoviti ji tako
samostojnost in neodvisnost je ustavno sodišče uporabilo
analogijo z računskim sodiščem. Gre za smiselno uporabo
pravnih norm in pravil o položaju in upravljanju računskega
sodišča kot državnega organa. Le če bi se izkazalo, da takšna
smiselna uporaba navedenih pravil glede posameznih vpra-
šanj ne bi bila mogoča, naj bi zakonodajalec zapolnil nastale
pravne praznine – s tem, da je pri tem vezan na stališča
ustavnega sodišča, izražena v njegovi odločbi. To pomeni
zagotoviti APPNI samostojnost in neodvisnost, kakršno ima
računsko sodišče, glede tistega dela nalog, ki se nanašajo na
preoblikovanje družbene lastnine.

25. Način preobrazbe APPNI iz nekdanje SDK s po-
stopnim prenosom njenih nalog na druge ustrezne institucije
je bil predviden v tretjem odstavku 73. člena ZAPPNI –
izhajajoč iz predpostavke, da so naloge APPNI, ki jih je
podedovala od SDK, po svoji naravi nezdružljive. Ker pa je
bilo vsako od njih še vedno treba opravljati, je bila za pre-
hodno obdobje sprejeta rešitev, da se do ustrezne (novemu
gospodarskemu sistemu prilagojene) organiziranosti zača-
sno opravljajo v skupni instituciji. Odločba ustavnega sodiš-
ča take preobrazbe ni razglasila za neustavno ali celo zapo-
vedala kakšnega drugega načina: za neskladno z ustavo je
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bila zakonska rešitev ocenjena toliko, kolikor kontrolne in
revizijske naloge v postopkih lastninskega preoblikovanja
podreja izvršni veji oblasti.

26. To, kar je bistvo tega spora, je način oziroma pot,
po kateri bi se naloge sedanje APPNI vsebinsko dosledno in
časovno usklajeno prenesle na ustrezne institucije.

27. S predvidenimi spremembami v davčni zakonodaji
(zakon o davčni službi je bil sprejet 20. marca 1996 in
objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/96 dne 2. aprila 1996)
bodo nujno povezane spremembe v plačilnem prometu zlasti
glede na to, na kakšen način se trenutno še pobirajo davki od
pravnih oseb. Iz izhodišč, na katerih temelji organiziranost
nove davčne službe (Osnove za projekt vzpostavitve nove
davčne službe, uvodni obrazložitvi zakona o davčni službi in
zakona o davčnem postopku; vse Poročevalec DZ, št. 42/94),
izhaja, da naj bi bila davčna uprava “ustanovljena kot nova
davčna služba, ki ne pomeni združitve dosedanjih dveh služb,
ampak le prevzem njunih nalog ter kadrovskih in materialnih
virov”. Sedanji sistem pobiranja davkov za pravne osebe naj
bi ostal v prehodnem obdobju – do 1. januarja 1998 – še
povezan s plačilnim prometom (prehodne določbe zakona o
davčnem postopku, Uradni list RS, št. 18/96). Prenos nalog
davčnega nadzora je torej v predlagani davčni zakonodaji
predviden tako, kot je bilo določeno v tretjem odstavku 73.
člena ZAPPNI.

28. Zakonodajne rešitve vprašanj, povezanih s položa-
jem in upravljanjem APPNI, ki jih ni mogoče rešiti s smisel-
no uporabo določb o računskem sodišču, morajo upoštevati
temeljno izhodišče odločbe ustavnega sodišča: da je treba
zagotoviti neovirano in učinkovito dokončanje nalog revidi-
ranja lastninskega preoblikovanja in kontrole razpolaganja z
družbeno lastnino, dokler se ta ne preoblikuje na ustaven in
zakonit način.

29. Ustavno sodišče je v svoji odločbi OdlUS IV, 20 pri
uporabi analogije z računskim sodiščem izhajalo iz analogije
tistih organov in organizacij, ki jih ni mogoče uvrstiti v
nobeno od treh vej oblasti (točka 21) in so samostojne v
razmerju do katerekoli klasične veje oblasti (točka 22), tudi
v razmerju do zakonodajalca. O tem je ustavno sodišče izrec-
no navedlo, da s takim neodvisnim statusom APPNI ni skla-
den niti nadzor Državnega zbora nad izvedbo posameznih
revizijskih postopkov ob že danem sodnem nadzoru (točka
30). To pa ne pomeni, da APPNI ni odgovorna nikomur.
APPNI je vezana na ustavo in zakon (točka 25). Pristojnosti
APPNI, njenih nalog, obveznosti in odgovornosti kot držav-
nega organa sui generis ne določa APPNI sama, ampak se
določijo z zakonom (analogno kot za računsko sodišče po
drugem odstavku 150. člena ustave).

30. Postavlja se vprašanje, ali je s stališča presoje sklad-
nosti z ustavo in z odločbo ustavnega sodišča OdlUS IV, 20
kakšna bistvena in odločujoča razlika med načinom, ki ga je
predvideval tretji odstavek 73. člena ZAPPNI, na eni in
izpodbijanim načinom z ustanovitvijo nove agencije za revi-
diranje na drugi strani. V končni posledici bo namreč rezul-
tat isti: prenos nalog davčnega nadzora v ustrezen upravni
organ, reforma plačilnega prometa in postopen zaključek
nalog revidiranja lastninskega preoblikovanja.

31. Po oceni ustavnega sodišča tudi izpodbijana zakon-
ska rešitev zagotavlja na eni strani nemoten zaključek po-
stopkov revidiranja lastninskega preoblikovanja in na drugi
strani samostojnost in neodvisnost organa, ki bo te postopke
vodil.

32. Ustavno sodišče v postopku ocene skladnosti zako-
na z ustavo ne presoja tudi strokovnosti posameznih predla-
ganih rešitev ali konceptov. To je stvar predlagatelja zakona,
v postopku pred Državnim zborom pa pridejo povsem legi-
timno do izraza tudi politični momenti. Ali je zakonska

rešitev skladna z ustavo, ustavno sodišče ne presoja po pra-
vilih posameznih strok in po političnih kriterijih, ampak
izključno po ustavnopravnih kriterijih. Zakonodajalec je pri-
siljen upoštevati oziroma tehtati številne nasprotujoče si in-
terese, zaradi česar so posamezne zakonske rešitve pogosto
večnamenske. Prej izjema kot pravilo je, da zakonodajalec
pri sprejemanju zakona sprejme odločitev, motiviran izključ-
no z enim interesom.

33. Iz gradiva v zakonodajnem postopku je razvidno,
da je bila uskladitev ZAPPNI z odločbo ustavnega sodišča
samo eden od razlogov za spremembe in dopolnitve zakona.
Navedeni so vsaj še trije razlogi:

1. sprememba pri poslovanju s čeki,
2. določitev zakonske podlage za začetek postopnega

prenosa plačilnega prometa na poslovne banke, in
3. dodatne ali vsaj drugače določene pristojnosti orga-

na, zadolženega za revidiranje lastninskega preoblikovanja.
34. Ne glede na to, kakšne so možnosti revizijskega

organa za odpravo posledic oškodovanj družbene lastnine na
podlagi revizij za obdobje po 1. januarju 1993, dodatne
zadolžitve na področju revidiranja lastninskega preoblikova-
nja družbene lastnine spreminjajo pomen in težo navedb, da
so ti postopki v zaključni fazi. Ne gre namreč več samo za
zmanjševanje števila revizijskih postopkov (kar bi kazalo na
nepotrebnost ustanavljanja novega državnega organa), am-
pak za istočasno odpiranje novih postopkov. V temelju gre
pri vseh revizijah lastninskega preoblikovanja za iste cilje:
ugotovitev prave vrednosti družbenega kapitala, ki se lastni-
ni, in ugotovitev morebitnih oškodovanj (prikrajšanj) tega
družbenega kapitala (tudi na škodo že znanih ali bodočih
novih lastnikov). Zato je razumljiv in legitimen namen zako-
nodajalca, da se tako že začeti kot tudi naknadno začeti
postopki revidiranja lastninskega preoblikovanja opravijo v
organu, ki bo samostojen in neodvisen v skladu z odločitvijo
ustavnega sodišča. Ob upoštevanju teh dejstev pa je kot eno
od sprejemljivih in razumnih rešitev mogoče šteti tudi mož-
nost ustanovitve novega državnega organa. Posledice bi bile
iste, tudi če bi se ustanovila samostojna pravna oseba za
opravljanje plačilnega prometa, revizijske naloge pa bi osta-
le v APPNI – ob dejstvu, da bodo naloge davčnega nadzora
prenesene v novo enotno davčno službo kot upravni organ.

35. Ustavno sodišče torej ocenjuje, da izpodbijani za-
kon v delu, v katerem se ustanavlja nova agencija za revidi-
ranje, ni v neskladju z ustavo in da taka rešitev upošteva
stališča ustavnega sodišča v odločbi OdlUS IV, 20.

36. Obrazložitev glede pravic in obveznosti delavcev
APPNI ob njeni reorganizaciji je v točkah od 60 do 67,
posebej izpodbijane pa so še določbe 3. člena ZAPPNI (nova
člena 1.g in 1.h) glede sveta Agencije za revidiranje. Nave-
dene določbe ZAPPNI določajo, da je poleg direktorja in
njegovega namestnika organ agencije za revidiranje tudi njen
svet, ki ima predsednika in šest članov, ki jih imenuje Držav-
ni zbor izmed neodvisnih strokovnjakov za dobo štirih let. Iz
teh določb naj bi po mnenju predlagatelja ne bilo jasno, za
kakšen organ pravzaprav gre, predvsem pa ne, kakšne so
njegove pristojnosti. V zakonu nima nobenih posebej dolo-
čenih pristojnosti, poslovnik pa sprejema agencija za revidi-
ranje sama. Iz utemeljitev v zakonodajnem postopku je razu-
meti, kot da naj bi šlo za organ upravljanja, njegova sestava
pa kaže bolj na strokovni, posvetovalni organ.

37. Načela pravne države po 2. členu ustave zahtevajo,
da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče – tudi z
uporabo pravil o interpretaciji pravnih norm – nedvoumno
razbrati in razmejiti pristojnosti posameznih državnih orga-
nov kot tudi pristojnosti, naloge in odgovornosti posameznih
organov in nosilcev javnih pooblastil v posameznem držav-
nem organu. ustavno sodišče z odločbo OdlUS IV, 20 ni
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“ukinilo” sveta APPNI zato, ker bi ocenilo, da je v neskladju
z ustavo, da ima APPNI poseben organ upravljanja. Po oceni
ustavnega sodišča je bila v nasprotju z ustavnim konceptom
APPNI kot samostojne in neodvisne službe “organiziranost
te službe kot javnega zavoda ter posebne oblike podrejanja
agencije vladi ter upravljanje in nadzorovanje delovanja
agencije preko njenega sveta, oblikovanega, kot da gre za
javni zavod” (27. točka obrazložitve odločbe OdlUS IV, 20).

38. Računsko sodišče sestavlja devet članov, ki jih
imenuje Državni zbor (5. člen zakona o računskem sodišču;
Uradni list RS, št. 48/94, v zvezi s 150. in 151. členom
ustave). Glede na tako sestavo ter njej prilagojen sistem dela
in odločanja računskega sodišča ni potrebe po določanju še
posebnih organov upravljanja in poslovodnih organov. Ni pa
mogoče z analogijo prenašati take ureditve na APPNI tako,
da naj bi funkcije in pristojnosti, ki jih imajo člani računske-
ga sodišča, v APPNI imel njen generalni direktor. Določitev
posebnega (kolegijskega) organa upravljanja sicer samostoj-
ne in neodvisne pravne osebe javnega prava zato ni v nes-
kladju z ustavo. Izpodbijane določbe o svetu agencije za
revidiranje v ZAPPNI tudi ne vzpostavljajo take organizacij-
ske in upravljalske ureditve (oziroma takega sistema uprav-
ljanja in vodenja agencije za revidiranje), ki bi v nasprotju z
zgoraj citiranimi razlogi odločbe ustavnega sodišča, omogo-
čala ustavno nesprejemljiv nadzor zakonodajne in izvršilne
veje oblasti nad agencijo za revidiranje.

II. PLAČILNI PROMET

39. Po mnenju predlagatelja, bi bilo treba najprej dolo-
čiti temeljne pravne podlage za vse udeležence v plačilnem
prometu in zagotoviti njihovo enakopravno obravnavanje.
Zato naj bi bil zakonodajalec dolžan določiti osnove plačil-
nega prometa s posebnim zakonom ali ustrezno dopolniti
obstoječo zakonodajo. Na taki podlagi bi bila lahko tudi
Banka Slovenije in finančni minister pooblaščena za dajanje
pooblastil bankam za opravljanje plačilnega prometa med
pravnimi osebami. Predlagatelj in pobudniki tudi navajajo,
da izpodbijani ZAPPNI ne rešuje vprašanja, ali bodo poob-
laščene banke tudi pobirale davke in prispevke od pravnih
oseb, za katere bodo opravljale plačilni promet, dokler te
naloge ne bo prevzela nova davčna služba.

40. Sekretariat za zakonodajo v odgovoru navaja, da sta
Banka Slovenije in minister za finance pri izdajanju dovo-
ljenj poslovnim bankam za opravljanje plačilnega prometa
vezana na zakonsko obveznost po zagotovitvi nemotenega
izvajanja vseh nalog po 4. členu ZAPPNI. Pri opravljanju
plačilnega prometa kot poslovne funkcije bodo tako banke
kakor APPNI glede pogojev za njegovo opravljanje v ena-
kem položaju. Plačilni promet kot enega od običajnih prav-
nih poslov bank določa tudi 2. člen zakona o bankah in
hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91, 38/92 in 46/93, v nada-
ljevanju: ZBH). Gre za prenos opravljanja teh poslov iz
javnopravne v zasebnopravno sfero in za njihovo urejanje s
pogodbenim pravom. Navaja tudi, da banke že sedaj oprav-
ljajo plačilni promet s tujino in da ni razlogov, da domačega
plačilnega prometa ne bi smele opravljati. To naj bi bilo ob
konvertibilnosti domače valute tudi nesmiselno, zaradi polo-
žaja bank in približevanja ureditvam držav Evrope pa tudi
sistemsko nevzdržno.

41. Podobno kot za naloge davčnega nadziranja je
ZAPPNI v tretjem odstavku 73. člena tudi za naloge plačil-
nega prometa določal, da se opravljajo v APPNI, vse dokler
ne bodo na podlagi drugih zakonov prenesene na druge
institucije. Predlog izpodbijanega zakona (Poročevalec DZ,
št. 33/95) navaja kot enega od razlogov za sprejem potrebo
po prilagoditvi obstoječega plačilnega sistema spremenje-

nim razmeram v gospodarskem sistemu. Kot eden od ciljev
zakona pa je navedeno, da je zato, “ker bodo plačilni promet
v bodoče v celoti opravljale banke, treba v ZAPPNI določiti
rok, ko se tovrstni posli začnejo opravljati v bankah; prav
tako je potrebno oblikovati javni zavod za opravljanje plačil-
nega prometa, ki dejansko opravlja poslovno funkcijo, ki se
bo kasneje, v skladu s konceptom Banke Slovenije glede
ureditve plačilnega prometa v državi, opravljala v bankah”.

42. Predlog ZAPPNI je spreminjal tretji odstavek
73. člena ZAPPNI tako, da je določal datum 31. december
1997, do katerega še opravlja naloge plačilnega prometa
APPNI, s 1. januarjem 1998 pa naj bi te naloge v skladu s
posebnim zakonom v celoti začele opravljati poslovne ban-
ke. Ob tem je treba upoštevati, da je bilo s predlogom
ZAPPNI predvideno tudi, da bodo že s 1. januarjem 1996
naloge davčnega nadziranja prešle na novo davčno službo.
Odbor za finance je na podlagi mnenj vlade in Banke Slove-
nije sprejel amandma, ki naj bi v sprejetem besedilu dajal
bankam pravno podlago za pričetek postopnega prevzema
opravljanja plačilnega prometa.

43. Banka Slovenije razume določbo drugega odstavka
14. člena ZAPPNI kot pravni temelj, na podlagi katerega
lahko poleg APPNI opravljajo plačilni promet za pravne
osebe v državi tudi poslovne banke. Ta določba naj bi pred-
stavljala tudi zakonsko pooblastilo Banki Slovenije in mini-
stru za finance, da izdata podzakonski predpis, ki bo natanč-
no opredelil kvalitativne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
banke za opravljanje plačilnega prometa. Banko Slovenije
pri izdaji dovoljenj bankam za opravljanje bančnih poslov
zavezujejo tudi sklepi in pravilniki o licenciranju.

44. ZBH opredeljuje “opravljanje poslov plačilnega pro-
meta” kot enega od bančnih poslov (tretja alinea prvega
odstavka 2. člena ZBH). Isti zakon pooblašča ministra za
finance, da lahko na podlagi mnenja guvernerja Banke Slo-
venije določi tudi druge bančne posle, ki jih sme opravljati
banka (drugi odstavek 2. člena ZBH). Poslovanje banke pa
zakon veže na dovoljenje za poslovanje, ki ga izda Banka
Slovenije in s katerim se dovoli opravljanje določenih banč-
nih poslov na podlagi pogojev in meril, ki jih tudi predpiše
Banka Slovenije (prvi in drugi odstavek 15. člena ZBH).
Dovoljenje se lahko izda za opravljanje vseh ali samo dolo-
čenih bančnih poslov (neomejeno ali omejeno dovoljenje).

45. ZAPPNI ureja plačilni promet v državi. Kaj je s tem
mišljeno, je določeno v 8. členu ZAPPNI, kdo ta plačilni
promet opravlja, pa v 6. členu ZAPPNI. Kot je navedel
predstavnik Državnega zbora na javni obravnavi, poteka v
praksi plačilni promet tako, da “plačilni promet za potrebe
države s tujino opravlja Banka Slovenije; plačilni promet za
pravne in fizične osebe s tujino opravljajo poslovne banke;
plačilni promet za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
znotraj države, opravljajo poslovne banke; plačilni promet
za pravne osebe znotraj države opravlja APPNI; plačilni
promet med posameznimi fizičnimi osebami, ki ne opravlja-
jo dejavnosti in so komitenti ene poslovne banke, opravlja ta
poslovna banka; plačilni promet med fizičnimi osebami, ki
niso komitenti ene banke, ali pa so, pa ne želijo opravljati
plačilnega prometa preko te poslovne banke, pa spet oprav-
lja APPNI”.

46. Banke lahko opravljajo posle plačilnega prometa
enako kot vse druge bančne posle: če imajo neomejeno do-
voljenje Banke Slovenije za poslovanje ali če jim je v okviru
omejenega dovoljenja dovoljeno opravljanje teh bančnih po-
slov. ZBH govori o “poslih plačilnega prometa” ne glede na
to, kje in za koga se ti posli opravljajo. Z drugim odstavkom
15. člena ZBH je dano Banki Slovenije pooblastilo, da izda
splošni (podzakonski) akt, s katerim predpiše pogoje in me-
rila za opravljanje določenih bančnih poslov. Na področju
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plačilnega prometa pa je ZAPPNI kot specialen predpis do-
ločil, da poteka plačilni promet za pravne osebe v državi le
preko APPNI. Ne gre torej za to, da banke teh bančnih
poslov ne bi mogle opravljati, ampak jim Banka Slovenije
opravljanja teh poslov ni mogla dovoliti v celoti, ker ji je to
preprečevala posebna ureditev v specialnem zakonu. Na dru-
gi strani tudi APPNI ni mogla opravljati plačilnega prometa
s tujino, ker je poseben zakon (zakon o deviznem poslova-
nju, Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95, člena 22 in 23
– v nadaljevanju: ZDP) določil, kdo je pooblaščen za oprav-
ljanje teh poslov: za državo opravlja plačilni promet s tujino
Banka Slovenije, ostali plačilni promet s tujino (tudi za
pravne osebe) pa opravljajo pooblaščene banke in Poštna
banka. ZDP kot pooblaščeno banko razume “banko, ki je za
opravljanje poslov s tujino dobila dovoljenje v skladu z
zakonom, ki ureja poslovanje bank”.

47. Izpodbijana določba drugega odstavka 14. člena
ZAPPNI je črtala prepoved, ki je bankam onemogočala
opravljanje enega od bančnih poslov za pravne osebe. Banke
bodo plačilni promet za pravne osebe tudi v državi lahko
opravljale, če bodo in ko bodo za to dobile dovoljenje Banke
Slovenije, enako kot velja za vse druge bančne posle. Izpod-
bijana določba ne daje ministru za finance in Banki Sloveni-
je nobenih novih oziroma širših pooblastil, ki jih ne bi imela
po že veljavnem ZBH (2. in 15. člen ZBH). V ničemer tudi
ne posega v pristojnost organov Banke Slovenije, kot jo
določata zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
in statut Banke Slovenije. Ni pa mogoče izhajati iz predpo-
stavke, da bosta minister za finance in Banka Slovenije v
tem primeru ravnala v nasprotju s svojimi pooblastili in v
nasprotju z veljavnimi predpisi.

48. Ustavno sodišče sprejema navedbe Državnega zbo-
ra, da izpodbijana določba v zadostni meri zavezuje ministra
za finance in Banko Slovenije, da pri določanju zaporedja in
načina prenosa nalog plačilnega prometa na banke oziroma
pri izdaji dovoljenj posameznim bankam:

1. zagotovita nemoteno izvajanje tudi drugih nalog iz
4. člena ZAPPNI, zlasti davčno nadziranje, in

2. zagotovita enakopravno obravnavanje vseh bank z
vnaprejšnjo objavo kriterijev, v skladu s katerimi bodo ban-
ke lahko opravljale naloge plačilnega prometa za pravne
osebe.

49. Banka Slovenije je že po 10. členu ZAPPNI zadol-
žena za nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo opravljanja
plačilnega prometa. Za zakonito in učinkovito opravljanje
davčnega nadzora kot funkcije državne uprave pa je zadol-
žen minister za finance (9. člen zakona o upravi, v zvezi s
5. členom zakona o organizaciji in delovnem področju mini-
strstev). Določitev njune skupne pristojnosti za učinkovit in
usklajen prenos teh nalog na ustrezne institucije zato ni v
neskladju z načeli pravne države in načelom o delitvi oblasti.

III. PRISTOJNOSTI APPNI IN AGENCIJE
ZA REVIDIRANJE

50. Predlagatelj navaja, da pri “dodatnih” pooblastilih
agenciji za revidiranje, ki jih uvaja 1.a člen izpodbijanega
zakona, dejansko ne gre za dodatna pooblastila, ki jih doslej
ne bi že imela APPNI. Oškodovanja družbene lastnine po
1. januarju 1993 je APPNI doslej ugotavljala na podlagi
prvega odstavka 73. člena ZAPPNI, ko je preverjala zakoni-
tost finančno-materialnega poslovanja podjetij z družbenim
kapitalom, ali pa je to ugotavljala pri davčnem pregledu. V
vseh teh primerih pa APPNI ni mogla sama odpravljati oško-
dovanj, ampak je zapisnike o teh pregledih pošiljala v pri-
stojno reševanje družbenemu pravobranilcu in organom pre-
gona. APPNI meni, da tudi agencija za revidiranje ne bo

mogla odpravljati oškodovanj, ugotovljenih v revizijskih po-
stopkih na podlagi 1.a člena, na enak način kot za čas do
31. decembra 1992. Po zakonu podjetja vpišejo lastninsko
preoblikovanje v sodni register po ugotovljeni vrednosti druž-
benega kapitala na dan 1. januarja 1993. Oškodovanja po
tem datumu pa naj bi lahko odpravil le lastnik, če gre za
kršitev davčnih obveznosti, pa davčna služba.

51. Nadalje predlagatelj navaja, da določba prvega od-
stavka 14. člena ZAPPNI bistveno spreminja pristojnost
agencije za revidiranje v primerjavi s pristojnostjo APPNI
po prvem odstavku 73. člena ZAPPNI za preverjanje zakoni-
tosti finančno-materialnega poslovanja pravnih oseb. Name-
sto pristojnosti za nadzor pri vseh pravnih osebah, ki se
lastninsko preoblikujejo po kateremkoli zakonu, je po njego-
vem mnenju določena pristojnost le za tiste pravne osebe, ki
se lastninijo po ZLPP. S tem naj bi agencija za revidiranje
izgubila pristojnost preverjanja zakonitosti razpolaganja z
družbenim kapitalom tudi pri vseh tistih subjektih, ki se ne
lastninijo po ZLPP (zavarovalnice, igralnice, zadruge).

52. Vlada navaja (mnenje, priloženo odgovoru Sekreta-
riata za zakonodajo), da se naloge agencije za revidiranje, ki
jih je opravljala v pogojih družbene lastnine, razlikujejo od
nalog v pogojih tržnega gospodarstva. Smiselno navaja, da
se je v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij druž-
beni kapital spremenil v kapital z novimi lastniki po stanju
na dan 31. december 1992. Zato zakon v 1.a členu posebej
pooblašča revizijski organ, da lahko opravlja revizijo v teh
podjetjih. Revizijski organ ugotavlja resnično stanje premo-
ženja, v primerih nepravilnosti pa je ukrepanje v pristojnosti
organov pregona, davčnega organa ali pa lastnikov.

53. Kot je bilo navedeno že v 33. točki te obrazložitve,
je določitev pristojnosti državnega organa v izključni pri-
stojnosti zakonodajalca. Državni organ sam ne more določa-
ti svoje pristojnosti ali jo širiti izven okvirov, določenih z
zakonom.

54. ZLPP ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z
družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki. Lastnin-
sko preoblikovanje podjetja pomeni spremembo podjetja z
družbenim kapitalom v podjetje z znanimi lastniki na celot-
nem trajnem kapitalu preoblikovanega podjetja (prvi odsta-
vek 17. člena ZLPP) in je izvedeno z dnem vpisa v sodni
register (drugi odstavek 20. člena ZLPP).

55. Po določbi prvega odstavka 73. člena ZAPPNI je
bila APPNI pristojna za kontrolo finančno-materialnega po-
slovanja pravnih oseb z družbeno lastnino, “dokler se te
lastninsko ne preoblikujejo po zakonih o lastninskem preob-
likovanju” – kar pomeni do dneva vpisa lastninsko preobli-
kovanega podjetja v sodni register. S prvim odstavkom 14.
člena ZAPPNI je agencija za revidiranje pristojna za kontro-
lo finančno-materialnega poslovanja pravnih oseb z družbe-
no lastnino, “ki še niso vpisane v sodni register v skladu z
20. členom ZLPP”.

56. Agencija za revidiranje je enako kot prej APPNI
pristojna le za kontrolo finančno-materialnega poslovanja še
neolastninjenih podjetij in le do njihovega vpisa v sodni
register. Oba pojma “dokler se lastninsko ne preoblikuje” in
“ki še ni vpisano v sodni register” pomenita v postopku
lastninskega preoblikovanja družbene lastnine pravno isti
dogodek: zaključek lastninskega preoblikovanja podjetja.

57. Po navedbah predlagatelja pa naj bi se spreminjala
pristojnost glede kroga subjektov, ki še razpolagajo z druž-
beno lastnino in katerih finančno-materialno poslovanje lah-
ko nadzira agencija za revidiranje. Gre za nadzor nad poslo-
vanjem z družbeno lastnino (družbenim kapitalom) in nad
zakonitostjo razpolaganja z njo, dokler še nima lastnika, ki
naj bi potem sam skrbel za ta nadzor, in ne za postopek
revizije lastninskega preoblikovanja. Za slednjega je lahko
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(in v nekaterih primerih tudi je) APPNI oziroma agencija za
revidiranje pooblaščena s posebnimi predpisi (npr. za pravne
osebe, ki prirejajo posebne igre na srečo, je bilo tako poobla-
stilo dano z zakonom o začasni prepovedi lastninskega preob-
likovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo,
Uradni list RS, št. 35/94).

58. Obrazložitev amandmaja vlade, na podlagi katerega
je bila ta pristojnost dana APPNI kot pravni naslednici SDK
(Poročevalec DZ, št. 26/94, predlog ZAPPNI) navaja: “V
obdobju do dokončnega preoblikovanja družbene lastnine je
potrebno še zadržati ureditev, po kateri agencija opravlja
preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov, ki
urejajo finančno-materialno poslovanje pravnih oseb, dokler
se te lastninsko ne preoblikujejo.” Tekst predlaganega
amandmaja je sicer določal še “po zakonu (op.: v ednini) o
lastninskem preoblikovanju”. Očitno pa je, da namen zako-
nodajalca ni bil omejiti pristojnosti APPNI le na pravne
osebe, ki se lastninsko preoblikujejo po ZLPP, ampak naj bi
bila pristojna za kontrolo vseh pravnih oseb, dokler še poslu-
jejo z neolastninjeno družbeno lastnino. Sprejeta določba
prvega odstavka 73. člena ZAPPNI se je tako sklicevala na
“zakone (op.: v množini) o lastninskem preoblikovanju”.

59. Ustavno sodišče je zato ocenilo, da določbe prvega
odstavka 14. člena ZAPPNI ni mogoče razlagati na način,
kot ga ponuja APPNI. Razlaga mora izhajati iz nespremenje-
nega namena zakona, da samostojna in neodvisna kontrolna
institucija opravlja kontrolo zakonitosti in pravilnosti finanč-
no-materialnega poslovanja ter razpolaganja z družbeno last-
nino vseh pravnih oseb, ki z družbeno lastnino še razpolaga-
jo in dokler z njo še razpolagajo. Z upoštevanjem tega
izhodišča pa je izpodbijano določbo prvega odstavka
14. člena ZAPPNI v povezavi z drugim odstavkom 20. člena
ZLPP mogoče razumeti le tako, da je agencija za revidiranje
pristojna za kontrolo nad razpolaganjem z družbeno lastnino
v vseh pravnih osebah, ki z družbeno lastnino še razpolaga-
jo, vse dokler se njihovo lastninsko preoblikovanje, ne glede
na to, po katerem predpisu je bilo izvedeno, ne vpiše v sodni
register.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV APPNI

60. Pobudniki navajajo, da naj bi zaradi nejasnih in
nasprotujočih si določb o delavcih, ki opravljajo revizije (17.
in 19. člen ZAPPNI) ne bila zagotovljena kontinuiteta revi-
diranja. Prav tako naj bi te zakonske določbe o obvezni
zaposlitvi delavcev, ki opravljajo naloge revidiranja lastnin-
skega preoblikovanja v novoustanovljeni agenciji za revidi-
ranje, tem delavcem ne zagotavljale pravne varnosti pred-
vsem zato, ker bo obstoj te agencije kratkotrajen. Delavci, ki
opravljajo naloge plačilnega prometa, naj bi zaradi nejasnih
in nepopolnih določb o prenosu izvajanja plačilnega prome-
ta v banke ne mogli oceniti svojega delovnopravnega polo-
žaja, negotov pa naj bi bil tudi delovnopravni položaj delav-
cev, ki izvajajo skupne naloge.

61. Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list
RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in 4/93 – v nadaljevanju:
ZDDO) v 55. členu določa, da v primeru odprave državnega
organa prevzame državni organ, v katerega delovno področ-
je preidejo naloge odpravljenega državnega organa, tudi de-
lavce, ki so opravljali ta dela. Že do sedaj veljavna zakono-
daja je torej zagotavljala delavcem, zaposlenim v Agenciji
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, določene pra-
vice, ki so jim v 17. členu ZAPPNI samo še posebej zagotov-
ljene v tem konkretnem primeru prehoda opravljanja določe-
nih nalog APPNI na nov državni organ. Glede na to, da so
naloge revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij za-
časne narave ne glede na to, v katerem državnem organu se v

prehodnem obdobju še opravljajo, je v tretjem odstavku
17. člena ZAPPNI še posebej delavcem, ki te naloge oprav-
ljajo, dano zagotovilo, da bodo prevzeti na delo v drug
državni organ, ko bo prenehala potreba po revidiranju last-
ninskega preoblikovanja. Gre za državni organ, ki naj bi v
prihodnje opravljal naloge enotne davčne službe, torej za
državni organ, na katerega bodo v končni fazi prešle vse še
preostale naloge davčnega nadziranja in v katerega bodo
prevzeti vsi delavci, ki sedaj opravljajo te naloge v Agenciji
za plačilni promet, nadziranje in revidiranje. To pomeni, da
so delavcem, ki zdaj opravljajo naloge revidiranja lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, v celoti in enako zagotovljene
vse pravice iz delovnega razmerja ne glede na to, v katerem
državnem organu te naloge opravljajo v prehodnem obdobju
(APPNI ali agenciji za revidiranje).

62. V odločbi OdlUS IV, 25 je ustavno sodišče zapisa-
lo, da v primeru, ko se za opravljanje določene (državne)
funkcije ustanovi nov organ, funkcija osebam, ki so jo oprav-
ljale v prejšnjem organu, preneha skupaj s prenehanjem or-
gana. Pri tem lahko zakonodajalec za opravljanje funkcije v
novem organu določi strožje pogoje, če to šteje za vsebinsko
primerno in če tako lahko zagotovi učinkovito izvrševanje
funkcije (vse v točki B. 3 obrazložitve).

63. V odločbi OdlUS IV, 20 pa je ustavno sodišče na
samostojen in neodvisen položaj Agencije za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje navezalo tudi temu ustrezno
zahtevo po zagotovitvi samostojnosti in strokovne neodvi-
snosti vodilnih delavcev – tistih, ki so vezani na mandat in
posebna pooblastila. Pri tem je izrecno navedlo, da prehodna
ureditev položaja in nalog agencije sama po sebi ne more biti
podlaga za prekinitev mandata poslovodnim in vodilnim
delavcem izven ali celo brez ugotavljanja pogojev, ki so za
to sicer predpisani.

64. Ustavno sodišče sodi, da določba 19. člena ZAPPNI
ni v nasprotju s stališčem, navedenim v prejšnji točki. Usta-
novitev agencije za revidiranje nima nobenega neposredne-
ga vpliva na obstoječi mandat sedanjih poslovodnih in vods-
tvenih delavcev niti na mandat pooblaščenih delavcev
Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Daje
jim le dodatno možnost izbire, v katerem državnem organu
bodo v prehodnem obdobju do zaključka svojega mandata
nadaljevali z delom. Le za delavca, ki opravljata poslovodno
funkcijo, je v tretjem odstavku določena dodatna obveznost,
ki pa je po oceni ustavnega sodišča v razumnem sorazmerju
z obveznostjo države, da zagotovi učinkovito opravljanje
funkcij tako v agenciji za plačilni promet kot v agenciji za
revidiranje.

65. Pobudniki si napačno razlagajo vsebino in obseg
pravice svobode dela, zagotovljene z 49. členom ustave. Ta
ustavna norma zagotavlja vsakomur pravico do proste izbire
zaposlitve, enako dostopnost vsakega delovnega mesta pod
enakimi pogoji in določa prepoved prisilnega dela. Ne zago-
tavlja pa trajnosti zaposlitve in še manj stalnost zaposlitve na
določenem delovnem mestu. Država je po 66. členu ustave
zavezana, da ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter
da zagotavlja njuno zakonsko varstvo. To pomeni, da lahko
le zakon določa primere in pogoje za prenehanje delovnega
razmerja (pri čemer že iz drugih ustavnih določb izhaja
obveznost spoštovanja tudi minimalnih postopkovnih garan-
cij, danih delavcem).

66. Veljavna delovnopravna zakonodaja sicer še vedno
zagotavlja določeno trdnost in trajnost zaposlitve tudi v pri-
merih tehnoloških, organizacijskih ali strukturnih sprememb
v organizacijah oziroma pri delodajalcu. Delodajalec lahko
ukrep prenehanja delovnega razmerja v primeru prenehanja
potreb po delu delavca uporabi šele kot skrajno sredstvo:
pravilo naj bi bilo zagotovitev drugega ustreznega dela (29.
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do 36.i zakona o delovnih razmerjih; Uradni list RS,
št. 14/90, 5/91 in 71/93 – v nadaljevanju: ZDR). Te pravice
so v enaki meri zagotovljene tudi zaposlenim v državnih
organih (56. člen ZDDO), ki pa jim zakon v že navedeni
določbi 55. člena ZDDO zagotavlja še dodatno trajnost za-
poslitve. Pri tem ne gre za nikakršno prisilno delo in poseg v
svobodo izbire zaposlitve. Posledica nesprejema ponujene
zaposlitve, ki v konkretnem primeru pomeni še nadaljnje
opravljanje enakega dela kot do sedaj, le v drugem državnem
organu, pa seveda pomeni z zakonom predvideno preneha-
nje delovnega razmerja (9. točka 100. člena ZDR).

67. Po presoji ustavnega sodišča si določbe prvega
odstavka 17. člena ter prvega in drugega odstavka 19. člena
ZAPPNI niso med seboj v nasprotju in niso nejasne, če se
razumejo skladno z namenom, ki ga je zakonodajalec z njimi
hotel doseči,  ko je hotel zagotoviti kontinuirano opravljanje
nalog revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij z upo-
števanjem veljavne delovnopravne zakonodaje. To pomeni,
da vse delavce (tako pooblaščene delavce kot druge delav-
ce), ki opravljajo naloge revidiranja lastninskega preobliko-
vanja podjetij prevzame agencija za revidiranje, na katero
preide tudi opravljanje teh nalog. Pri tem ni bistveno, da bi ti
delavci sicer lahko opravljali tudi druge naloge, ki se bodo
še naprej opravljale v agenciji za plačilni promet. Zakonsko
določen kriterij je dejansko opravljanje nalog revidiranja
lastninskega preoblikovanja podjetij. Določba prvega od-
stavka 19. člena pa drugim vodilnim in pooblaščenim delav-
cem sedanje Agencije za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje zagotavlja nadaljnjo zaposlitev v agenciji za plačilni
promet najmanj do izteka mandata, daje pa jim dodatno
možnost nadaljevanja dela v agenciji za revidiranje, kolikor
to sami želijo. Določb prvega in drugega odstavka 19. člena
torej ni mogoče razumeti tako, da daje tako možnost izbire
tistim delavcem, ki opravljajo naloge revidiranja lastninske-
ga preoblikovanja.

D) Način izvršitve te odločbe

68. Ustavno sodišče je izvrševanje izpodbijanega zako-
na začasno zadržalo. Sklep o tem je bil sprejet potem, ko je
ZAPPNI že začel veljati in ko so že pričeli teči roki za
izvedbo predvidene reorganizacije APPNI. Ti roki so do
končne odločitve potekli (1. januar 1996 oziroma 28. februar
1996). Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da ustanovitev agen-
cije za revidiranje ni v neskladju z ustavo, s končno odloči-
tvijo pa preneha veljavnost sklepa o začasnem zadržanju
izvrševanja ZAPPNI, reorganizacija APPNI in ustanovitev
agencije za revidiranje v prvotno predvidenih rokih ni več
mogoča. Zato je ustavno sodišče določilo način izvršitve
svoje odločbe tako, da je določilo, kdaj začne učinkovati.
Rok 75 dni od objave odločbe ustavnega sodišča daje prib-
ližno enak rok za izvedbo vseh potrebnih postopkov, kot je
bil določen z izpodbijanim zakonom (približno dva meseca
in pol po objavi ZAPPNI).

69. Opredelitev dneva, s katerim prične učinkovati ta
odločba pomeni, da s potekom 75. dne od objave odločbe
prične z delom agencija za revidiranje (prvi odstavek
15. člena) in prevzame na ta dan nedokončane postopke
revizije (drugi odstavek 15. člena) ter delavce, ki na ta dan
opravljajo naloge revidiranja lastninskega preoblikovanja
podjetij v APPNI (prvi odstavek 17. člena). S potekom 75
dni od objave te odločbe se pričnejo uporabljati določbe 5.,
6., 7., 9., 10., 11., 12. in 13. člena o APPNI kot javnem
zavodu (21. člen), Banka Slovenije in minister, pristojen za
finance, pa sta do izteka tega roka dolžna objaviti kriterije, v
skladu s katerimi banke lahko izvajajo naloge plačilnega
prometa za pravne osebe v državi (drugi odstavek 14. člena).
V nadaljnjih dveh mesecih od izteka 75 dni od objave te

odločbe morata agencija za revidiranje oziroma APPNI spre-
jeti poslovnik oziroma statut (prvi odstavek 15. člena in
18. člen).

70. Izvrševanje določbe 8. člena ZAPPNI (sprememba
21. člena) ni bilo zadržano in ta določba velja od 1. januarja
1996 dalje. Rok po tretjem odstavku 19. člena pa je sicer
potekel še pred sprejemom sklepa o začasnem zadržanju
njegovega izvajanja. Vendar je prizadetima delavcema treba
omogočiti izrabo pravice, ki jima jo je ZAPPNI zagotavljal v
okviru preoblikovanja APPNI v dve novi agenciji. Svojo
namero, da nadaljujeta z delom v agenciji za revidiranje,
morata sporočiti Državnemu zboru v 30 dneh po objavi te
odločbe.

E)
71. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek,
mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo
je sprejelo s petimi glasovi proti trem (proti so glasovali
sodniki Jerovšek, Jambrek in Šturm). Odklonilno ločeno
mnenje sta dala sodnika Jerovšek in Šturm, pritrdilno ločeno
mnenje pa sodnik Šinkovec.

Št. U-I-271/95
Ljubljana, dne 15. maja 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1654.

Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,
št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za marec 1996

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za marec 1996 znaša 120.206 SIT, kar
pomeni v primerjavi s februarjem 1996 rast za 0,2 odstotka.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za marec 1996 znaša
112.208 SIT in je za 0,3 odstotka višja kot v februarju 1996.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje januar–marec
1996 znaša 112.005 SIT.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje januar–marec
1996 znaša 72.039 SIT.

Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za marec 1996 na povprečno bruto plačo
za obdobje april 1995–marec 1996 znaša 104,5.

Št. 052-35-13/96
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Direktor
Statističnega urada Republike

Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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1655.

Na podlagi 275. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96)
je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije dne 25. 4. 1996 sprejela

S K L E P
o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1995

I

Sprejme se zaključni račun Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1995, ki izkazuje

SIT
– prihodkov skupaj 313.449,664.541,16
– odhodkov skupaj 325.808,460.691,65
– primanjkljaj 12.358,796.150,49

II

Primanjkljaj se pokrije s celotnim obveznim rezervnim
skladom v višini 10.735,176.688,13 SIT.

III

Nekriti primanjkljaj v višini 1.623,619.462,36 SIT se
prenese v leto 1996.

IV

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 25. aprila 1996.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Stanko Hvale l. r.
Predsednik

1656.

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. maja 1996 sprejel

S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1996

I

Pokojnine se od 1. maja 1996 uskladijo na podlagi
gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu marcu 1996
v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za
0,1%.

II

Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljav-
ljene do 31. decembra 1996, razen pokojnin, ki so bile uve-
ljavljene v obdobju od 1. 1. 1991 do 21. 3. 1991 ter od 1. 1.
1992 do 31. 3. 1992.

III

Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokoj-
ninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 4/96), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od
1. maja 1996.

Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem
odstavku te točke, se od 1. maja 1996 odmerijo tudi pokojni-
ne, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so s pri-
padajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se, glede na
dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokoj-
ninske osnove, veljavne od 1. maja 1996.

IV

Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje
pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojnin-
ski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 4/96), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove,
veljavne od 1. maja 1996.

V

Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se
uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943,
odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po
102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).

VI

Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziro-
ma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303.
člena zakona od 1. maja 1996 najmanj 40.877,18 SIT, torej
toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.

VII

Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najniž-
je pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. maja
1996.

Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, dolo-
čen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni doda-
tek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upošte-
vanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
veljavne od 1. maja 1996.

VIII

Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.

IX

Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki
so upokojencem pripadali za mesec april 1996 po opravljeni
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uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. novembra
1995 (Uradni list RS, št. 4/96).

Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu maju 1996.

X

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

1657.

Na podlagi 155. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. maja 1996 sprejel

S K L E P
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. maja 1996
dalje določijo na novo in znašajo

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1.  100  9.810,52

2. 90  8.992,97

3. 80  8.175,43

4. 70  7.357,89

5. 60  6.540,34

6. 50  5.722,80

7. 40  4.905,26

8. 30  4.087,71

II

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. maja 1996 dalje
določijo na novo in znašajo:

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 6.867,36

2.  90 6.295,07

3.  80 5.722,80

4.  70 5.150,52

5.  60 4.578,23

6.  50 4.005,96

7.  40 3.433,68

8.  30 2.861,39

III

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

1658.

Na podlagi 53. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 16. maja 1996 sprejel

S K L E P
o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za

polno pokojninsko dobo

I

Najnižja pokojninska osnova se od 1. maja 1996 dalje
določi na novo in znaša 48.090,81 SIT.

II

Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od
1. maja 1996 dalje določi na novo in znaša 40.877,18 SIT.

III

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

1659.

Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 16. maja 1996 sprejel

S K L E P
o najvišji pokojninski osnovi

I

Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. maja 1996
dalje 232.940,20 SIT.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.
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Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

1660.

Na podlagi 150. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. maja 1996 sprejel

S K L E P
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

I

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb se od 1. maja 1996 dalje določi
na novo in znaša 28.614,02 SIT.

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb se od 1. maja 1996 dalje določi
na novo in znaša 14.307,01 SIT.

II

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

1661.

Na podlagi 303. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. maja 1996 sprejel

S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov

I

Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zako-
nu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) se od 1. maja 1996 dalje določi na novo in
znaša 20.438,59 SIT.

II

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

1662.

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. maja 1996 sprejel

S K L E P
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem

varstvu kmetov

I

Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in
13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. maja 1996 dalje uskladi
tako, da se poveča za 0,1 %.

II

Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec april 1996 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 4/96).

III

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

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

1663.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o poklic-
nem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96)
je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in stro-
kovno izobraževanje na 1. seji dne 28. 3. 1996 sprejel

K R I T E R I J E
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju

za pridobitev naziva predavatelj višje šole

Naziv predavatelj višje šole si lahko pridobi, kdor lah-
ko dokaže vidne dosežke na svojem strokovnem področju, in
sicer:
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I

Sodelovanje (soavtorstvo) pri pripravi izobraževalnih
programov višjih strokovnih šol.

Priprava ali sodelovanje pri pripravi študijskih gradiv
in pripomočkov za izvajanje izobraževalnega programa višje
strokovne šole.

Sodelovanje pri izvajanju izobraževanja za potrebe po-
sameznih podjetij in organizacij.

Mentorstvo pri praksi vajencev, dijakov in študentov.
Mentorstvo in somentorstvo pri seminarskih in razisko-

valnih nalogah dijakov in študentov, praktično orientiranih
učnih projektih in podobno.

Sodelovanje pri strokovnih izpitih.
Druga dokazila o uspešnem sodelovanju v izobraževal-

ni praksi.
Sodelovanje pri pripravi učnih načrtov, učbenikov in

učnih gradiv.

II

Objavljena strokovna dela, članki, referati in podobno z
ustreznega strokovnega področja.

Delovni staž oziroma delovne izkušnje v praksi (ustrez-
na podjetja in zavodi) in opravljen strokovni izpit na področ-
ju izven vzgoje in izobraževanja.

Podiplomsko izobraževanje in izpopolnjevanje, usmer-
jeno v praktične aplikacije.

Vodenje ali sodelovanje pri zahtevnih praktičnih pro-
jektih.

Izdelani patenti in inovacije, ki jih je mogoče doku-
mentirati.

Izkušnje pri aplikaciji stroke na ustreznem delovnem
področju oziroma praktično sodelovanje s podjetji in zavodi.

Vodenje strokovnih društev in sekcij.
Dokazilo o posebnih znanjih in veščinah, ki so pomem-

bna za izvajanje predmeta, za katerega kandidira, in niso del
študijskih programov, po katerih si je kandidat pridobil zah-
tevano izobrazbo.

Kandidat mora izpolnjevati vsaj dve zahtevi iz vsake
točke teh kriterijev.

Ljubljana, dne 22. maja 1996.

dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta Republike
Slovenije

za poklicno in strokovno
izobraževanje

OBČINE

ČRENŠOVCI

1664.

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) je svet
Krajevne skupnosti Polana na seji dne 5. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala

Polana – zaselek Bukovje v Krajevni skupnosti Polana

1. člen

Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu
dne 21. 4. 1996 se za območje zaselka Bukovje v naselju Mala
Polana (od h. št. 1 do 55) uvede krajevni samoprispevek.

2. člen

Sredstva krajevnega samoprispevka se bodo uporablja-
la za ureditev ulične razsvetljave in komunalnih zadev.

3. člen

Samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od
1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.

4. člen

S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo
5,500.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se
določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupno-
sti v skaldu z določbo iz 4. člena sklepa o razpisu referendu-
ma (Uradni list RS, št. 13/96).

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim biva-
liščem na območju naselja Mala Polana – zaselek Bukovje,
od h. št. 1 do 55, in sicer:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu,

– 2% od pokojnine,
– 3% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki oprav-

ljajo samostojno dejavnost,
– 5% od katastrskega dohodka,
– 250 DEM letno – v tolarski protivrednosti – občani,

ki so na začasnem delu v tujini.

6. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemnikov iz social-
novarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih
prejemkov po predpisih o vojaških in civilnih invalidih voj-
ne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka
za pomoč in postrežbo, od štipendij učencev ter od nagrad,
ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu na
delovni praksi.

Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih
krajanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno
in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom. Zne-
sek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od OD
delavcev ne sme biti večji od razlike med akontacijo OD in
zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavcev, določenega z zakonom.

7. člen

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
namenila za izvajanje programov iz 2. člena tega sklepa,
obračunavale in odvajale na žiro račun Krajevne skupnosti
Polana št. 51920-842-015-0082079 pa ga bodo delovne or-
ganiazcije, skupnosti, zasebni podjetniki, obrtniki in drugi,
ob vsakem izplačilu osebnega dohodka ter nadomestil. Kra-
jevni samoprispevek, ki ga plačujejo krajani iz katastrskega
dohodka pa odmerja in odvaja Republiška uprava za javne
prihodke, izpostava Lendava.
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8. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-
ka bo opravljal svet Krajevne skupnosti Polana, ki bo enkrat
letno obvezno poročal zboru krajanov o uporabi zbranih
sredstev.

9. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Velika Polana, dne 25. aprila 1996.

Predsednik
sveta KS Polana

Alojz Kramar l. r.

1665.

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek
Bukovje v Krajevni skupnosti Polana

1. Volilna komisija je na podlagi pregleda glasovnih
spisov in zapisnika, ki ga je predložil volilni odbor, ugotovi-
la, da je bil postopek za uvedbo samoprispevka izveden v
skaldu z zakonom in da ni bil nepravilnosti, ki bi lahko
vplivale na izid glasovanja.

2. Izid glasovanja je bil naslednji:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 162 volilnih upra-

vičencev;
– na referendumu je glasovalo 122 volivcev,
– ZA uvedbo referenduma je glasovalo 99 volivcev;
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 22 voliv-

cev;
– neveljavna glasovnica je bila 1.
3. Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uved-

bo samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek Bukovje
izglasovan, saj je zanj glasovalo 81,14% volivcev.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Črenšovci
Ignac Horvat l. r.

ČRNOMELJ

1666.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 32/85, 33/89 in Urad-
ni list RS, št. 24/92) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji dne 29. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini

Črnomelj

1. člen

V Občini Črnomelj se na podlagi določb zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) in tega odloka, za uporabo
stavbnih zemljišč plačuje nadomestilo.

2. člen

Nadomestilo se plačuje na naslednjih območjih:
I. center mesta Črnomelj, ki zajema; Ulico Staneta Roz-

mana, Trg svobode, Ul. Lojzeta Fabjana, Ul. Mirana Jarca,
Ul. na Utrdbah, Ul. pod lipo, Kolodvorsko cesto in Ul.
Otona Zupančiča.

II. druge površine mesta Črnomelj
III. območje naselij Kanižarica, Svibnik, Vojna vas
IV. območje naselij Adlešiči, Dragatuš, Stari trg, Vini-

ca, Drenovec, Sečje selo in Lokve
V. druga območja, ki so opremljena z vodovodnim in

električnim omrežjem.
Uvrstitev površin in objektov v posamezna območja

oziroma ulice se opravi na podlagi geodetskih evidenc o
ulicah, mejah naselij in mejah med naselji, ki jih vzdržuje
pristojna geodetska služba.

3. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje
od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih za:

A) čisto tlorisno stanovanjsko površino sob, predsob,
hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in dru-
gih zaprtih prostorov stanovanja ter garaže za osebne avto-
mobile,

B) čisto tlorisno površino poslovnih prostorov in vseh
prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prosto-
rom oziroma dejavnostjo,

C) površine zemljišč za delavnice na prostem, nepokri-
ta skladišča, parkirišča in podobno, ki so namenjene poslov-
ni dejavnosti,

D) površine nezazidanih stavbnih parcel, ki so po pro-
storskem izvedbenem načrtu določene za gradnjo in površi-
ne nezazidanih stavbnih zemljišč objektov, za katere je pri-
stojni organ izdal lokacijsko dovoljenje, pa je lokacijsko
dovoljenje prenehalo veljati.

4. člen

Pri odmeri nadomestila se upošteva vrsta dejavnosti
oziroma namembnosti poslovnih površin po naslednjih po-
dročjih:

1. kioski in bencinski servisi ter nočni bari, igralnice,
diskoteke, oziroma vsi lokali s podaljšanim delovnim časom

2. poslovne storitve, obrtne storitve, trgovina, bančniš-
tvo, zavarovalništvo, ipd. (terciarne in kvartarne dejavnosti
razen pod 1. točko tega člena)

3. industrijska, obrtna in kmetijska proizvodnja, pride-
lava, predelava, pridobivanje ter (primarne in sekundarne
dejavnosti)

4. javne storitve oziroma družbene dejavnosti (upravni
in pravosodni organi, uradi, zavodi, direkcije, javna podjet-
ja, društva, krajevne skupnosti, politične stranke, ipd.), ki so
dotirane iz proračuna.

5. člen

Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
mesec je določena kot produkt površine po 3. členu (v m2),
števila točk in vrednosti točke (v SIT/mesec/1 m2)

Število točk se glede na območja iz 2. člena, vrsto
površin iz 3. člena in vrsto poslovne dejavnosti iz 4. člena
določi kot sledi iz naslednje tabele:
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6. člen

Vrednost točke se določi za vsako leto v naprej na
podlagi sklepa občinskega sveta o določitvi vrednosti točke.

Vrednost točke v letu 1996 znaša 0,01 SIT/mesec/m2.

7. člen

Obračunano nadomestilo zavezancu v posameznem le-
tu ne glede na izračunano vrednost po 5. in 6. členu tega
odloka znaša vsaj toliko, da se odmerni postopek v skladu z
zakonom in drugimi predpisi o davkih občanov ne ustavi.

8. člen

Plačila nadomestila so oproščeni:
– zavezanci za zemljišče, ki se uporablja za potrebe

ljudske obrambe
– zavezanci za stavbe, ki jih uporabljajo verske skup-

nosti za svojo versko dejavnost
– na lastno zahtevo zavezanec, občan, za dobo 5 let od

vselitve, ko je kupil novo stanovanje kot posamezen del
stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanj-
sko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stano-
vanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavb-
nega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih.

– zavezanec, občan, ki lahko v postopku odmere nado-
mestila dokaže socialno ogroženost s potrdilom pristojne
službe za socialne zadeve

– društvo invalidov, humanitarne in dobrodelne organi-
zacije (Rdeči križ, Karitas).

9. člen

Nadomestilo mora plačati neposredni uporabnik zem-
ljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpo-
laganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma po-
slovnega prostora).

10. člen

Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni prijaviti
stanovanjske, poslovne in nezazidane površine ter druge po-
datke iz 2., 3., in 4. člena v roku enega meseca od pričetka
veljavnosti tega odloka ali nastanka spremembe podatkov na
naslov Sklada stavbnih zemljišč občine Črnomelj (v nadalje-
vanju: sklad) ali Republiške uprave za javne prihodke, izpo-
stava Črnomelj.

Kolikor zavezanec ne prijavi podatkov iz prejšnjega
odstavka tega člena v predpisanem roku, se uporabijo podat-
ki iz uradnih evidenc ali pa podatke po lastni presoji določi
pristojna služba sklada.

11. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in obresti
zavezancu na podlagi predpisov o davkih občanov odmeri,
pobere, prisilno izterja, vrne in odpiše zaradi neizterljivosti
pristojni organ za javne prihodke oziroma tisti, ki ima s
skladom sklenjeno pogodbo o odmeri in pobiranju nadome-
stila.

Nadomestilo se odmeri in pobira mesečno, po dogovo-
ru s skladom pa lahko tudi za več mesecev v letu skupaj.

12. člen

Nadomestilo se zbira na računu pri Skladu stavbnih
zemljišč občine Črnomelj in je namenjeno za naloge po
programu sklada.

13. člen

Z denarno kaznijo v višini od 100.000 SIT do 200.000
SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če po 10. členu
tega odloka v določenem roku ne prijavi površin za odmero
nadomestila ali prijavi površine, ki so manjše od dejanskih
za več kot 15%.

Z denarno kaznijo v višini od 15.000 SIT do 30.000
SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo v višini od 50.000 SIT do 100.000
SIT se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo v višini 15.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

14. člen

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Skup-
ščinski dolenjski llist, št. 19/84), odlok o spremembi in do-
polnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš-
ča (SDL, št. 3/88) in sklep o valorizaciji višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995 (Uradni list RS,
št. 21/95).

15. člen

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

Št. 462-2/96
Črnomelj, dne 29. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1667.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS št. 39/95 in 65/95) in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93
in 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Črnomelj na seji
dne 29. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list,
št. 13/90 in Uradni list RS, št. 57/95) ter družbenega plana
občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87 in Uradni list RS, št.
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57/95) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS št. 48/90) sprejme zazi-
dalni načrt Danfoss Črnomelj.

Zazidalni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice
d.o.o. pod št. ZN-135/95 v aprilu 1996.

Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

V območje zazidalnega načrta so vključena zemljišča
oz. deli zemljišč parc. št.: del 1059, 1060/1, 1061/1, 1061/6,
1061/5, 1061/4, 1061/2, 1062/4, 1062/2, 1063/4, del 1063/1,
1063/5, del 1068/1, del 1066, del 1069, del 1070/1, del
1075/1, del 1126/38-cesta, del 1107/1, del 1194/24, del
1110/2, del 1112/1, del 1111/1, del 1113/1, del 1058/12, del
1058/11, del 1058/22, del 1058/7, del 1058/5, del 1058/23,
del 1058/4, del 1058/1, del 1060/2, del 1060/4, 1060/3,
1061/11, 1061/3, 1068/2, 1061/7, 1058/9, 1126/2-pot,
1058/17 in 1058/8, vse k.o. Črnomelj.

Primarni vodovod se zaradi tangenc z novo pozidavo
prestavi in poteka po naslednjih zemljiščih parc. št.: 1058/1,
1058/2, 1058/16, 1058/3, 1059, 1060/1 in 1061/1, vse k.o.
Črnomelj.

Del obstoječe kanalizacije se prestavi in poteka po zem-
ljiščih parc. št.: 1032/10, 1035/3, 1129/1-pot, 1062/2, 1063/4,
1063/1 in 1063/5, vse k.o. Črnomelj.

Meteorna kanalizacija izven območja urejanja poteka
po zemljiščih parc. št.: 1113/1, 1113/4, 1122/1, 1115/2, 1121,
1194/24, 1110/4 in 1187/1-potok, vse k.o. Črnomelj.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen

Območje zazidalnega načrta je namenjeno proizvodnji
kompresorjev s spremljajočimi površinami; upravni prostori,
energetski objekti, skladišča tehničnih plinov, olj in maziv
ter ostali spremljajoči objekti ter parkirišča. Kmetijske povr-
šine proti stanovanjski soseski Čardak se ohranijo s funkcijo
zelenega pasu z intenzivno zazelenitvijo.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen

A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja:
Celotno industrijsko območje se uredi kot zaključena

prostorska enota v grajeni strukturi Črnomlja oziroma med
stanovanjsko strukturo mesta ter obstoječo proizvodnjo. Ve-
lika pozornost se nameni stičnim območjem, kjer so obrav-
navane ureditve v neposrednem ali posrednem stiku z graje-
no strukturo bivalnega okolja oziroma z odprtimi kmetijskimi
površinami.

Ohrani se sedanja proizvodna hala ob cesti in parkirne
površine. V nadaljevanju parcele proti severu se razporedijo:
nov proizvodni objekt, na severozahodnem delu območja pa
objekti skladišč tehničnih plinov, skladišča olj in maziv,
odpadnih surovin ter drugi spremljajoči prostori. Energetski
objekt se locira na jugozahodnem delu tik ob obstoječem
energetskem bloku, v nadaljevanju do obvozne ceste pa par-
kirišča za zaposlene. Proti naselju se mora ohraniti vsaj 50
metrski zeleni pas kot vizualna in zvočna bariera. Čimbolj
funkcionalno se izrabijo razpoložljive površine med predvi-
deno obvozno cesto in industrijskimi objekti.

5. člen

B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte:
Tlorisna velikost novega proizvodnega objekta je v

oseh 79,20 m x 181,25 m z aneksom velikosti 75 m x 9 m na
vzhodni strani objekta, ki po višini obsega pritličje, aneks pa
tri etaže. V aneksu se ne sme opravljati proizvodne dejavno-
sti. Višina objekta ne sme presegati višine sedanjega objekta
razen v prvih dveh poljih zahodne strani proizvodne hale,
kjer to zahteva vgrajena tehnološka oprema (regalno skla-
dišče, stiskalnice za preoblikovanje pločevine) in lahko zna-
ša največ 13 m.

Oblikovanje nove proizvodne hale naj bo usklajeno z
značilnostmi objekta obstoječe proizvodnje. Fasade objek-
tov naj bodo rastrirane barvno in tudi reliefno tako, da se
doseže vsaj delno prilagoditev objektov velikih volumnov
bolj drobnemu merilu narave in okolice. Pri tem se uporabi
podobna konstrukcija in materiali, kot na obstoječi proizvod-
ni hali. Streha je sestavljena iz treh vzdolžnih dvokapnic,
naklona maksimalno 10 stopinj.

Ob obstoječih objektih nadstrešnice, kompresorske po-
staje ter skladišču plina se zgradi nov energetski objekt osne
velikosti 38 m x 15 m, v katerem bodo locirani; kotlovnica,
črpalke za EL kurilno olje, merilno mesto za porabljeno
električno energijo z razdelilno postajo, kompresorska po-
staja in črpalna postaja za hladilno mesto. Po izgradnji nove-
ga energetskega objekta se obstoječi objekti odstranijo, na-
mesto njih pa se v celotni dolžini objekta izvede nadstrešnica,
širine največ 5 m. Ob novi energetski postaji se postavi
rezervoar za komprimiran zrak in hladilno vodo, ki po višini
glede na nivo terena ne sme biti višji od 5 m.

Na severni strani novega objekta se na drugi strani
notranje obvozne ceste locirajo spremljajoči objekti tlorisne
velikosti 165 m x 7 m. Višina teh objektov ne sme presegati
višine 5 m. Nad ravno streho objektov se nasuje zemljo
debeline najmanj 0,4 m in izravna teren širšega območja ter
zatravi. V teh objektih bodo locirana skladišča palet, olj in
maziv, kemikalij, odpadnih surovin, pralna ploščad, delavni-
ca za popravilo viličarjev, skladišče jeklenk, ploščad za zbi-
ranje starih olj, polnilnica akumulatorjev, prostor za shranje-
vanje strojev za čiščenje in skladišče paličastega materiala.

V območju med cestnim telesom obvozne ceste in ma-
nipulativnimi površinami znotraj območja se izvede oporni
zid višine največ 5 m. Prostor ob opornem zidu se nameni za
postavitev cistern za tehnične pline (propan, argon, CO2,
O2).

6. člen

C) Pogoji za zunanje in druge ureditve:
Oblikovanje zunanjih površin na funkcionalnih zem-

ljiščih objektov naj se prilagaja oblikovanju objektov in naj
bo poenoteno.

Useki in drugi grobi posegi v teren se naj v čimvečji
meri omilijo z ustreznimi nakloni brežin, njihovo utrditvijo
in zazelenitvijo. Stično območje s stanovanjskim naseljem
se ozeleni z gosto drevesno vegetacijo (listavci), v kombina-
ciji z leseno ograjo.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER
DRUGO UREDITEV OBMOČJA

7. člen

Cestno omrežje
Uvozi:
Območje urejanja se priključuje na lokalno cesto Ulice

heroja Starihe preko glavnega uvoza na jugovzhodnem delu
ter le desnega izvoza na to cesto, ko bo zgrajena obvozna
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cesta vsaj na odseku Kajuhova ulica-Ulica heroja Starihe.
Uvoz v območje je kontroliran in ločuje dostavo od ostalega
prometa.

Notranje ceste:
Cestni sistem znotraj tovarniškega območja je organizi-

ran ločeno in sicer enosmerno krožno ob objektih, osebni
promet zaposlenih in obiskovalcev pa je izven ograjenega
območja z navezavo na obstoječ uvoz in izvoza. Notranje
ceste istočasno služijo kot požarne ceste. Računska hitrost
notranjih cest je 15 km/h, osna obremenitev vseh cest je 25
ton.

Notranja krožna cesta je širine 5 m, uvozni in izvozni
pasovi 2x3 m, ceste v območju parkirišč pa 2x2,5 m.

Zunanje ceste:
Ulica heroja Starihe se rekonstruira in se v zahodnem

delu navezuje na predvideno obvozno cesto Črnomlja. Širina
rekonstruirane ceste je 2x3,25 m z enostransko kolesarsko
stezo širine 1,6 m in hodnikom za pešce širine 1,6 m ter
bankinama po 0,5 m. V območju križišč je potrebno izvesti
razvrstilni pas za levo zavijanje širine 3 m. Skupni prečni
profil ceste je 13,7 m. Računska hitrost je 50 km/h.

Obvozna cesta Črnomlja je v tem zazidalnem načrtu
projektno rešena zaradi določitve območja možne širitve
samega industrijskega območja in mejnih pogojev med cest-
nim telesom in ureditvami znotraj območja urejanja, sicer pa
ni predmet tega zazidalnega načrta.

Parkirišča:
Za potrebe parkiranja se uporabijo obstoječa parkirišča

(okoli 100 parkirnih mest), 150 parkirnih mest se zagotovi
na jugozahodnem delu tega območja, ostala pa v območju
ureditvenega načrta Belt Črnomelj.

Med objekti naj se uredijo potrebne manipulativne po-
vršine, ki se asfaltirajo.

8. člen

Oskrba s pitno, tehnološko in požarno vodo:
Gradnja obvozne ceste in proizvodnega objekta bo tan-

girala primarni vodovod, ki se ga na delu obstoječega vodo-
mernega jaška za Danfoss ter do novega jaška prestavi ob
cestno telo predvidene obvozne ceste. V območju poteka
vodovoda v cestnem telesu se vodovod dodatno zaščiti. Pre-
stavitev vodovoda mora biti opravljena pred pričetkom grad-
nje.

Kompleks se na javno vodovodno omrežje priključi
preko vodomernega jaška, ki se ga locira na zemljišče parc.
št. 1061/1 k.o. Črnomelj. Znotraj območja se omrežje zazan-
ka ter ustrezno uredi hidrantna mreža. Predvidena kapaciteta
protipožarne vode je 12 l/s, z upoštevanjem tehnološke in
sanitarne vode je maksimalna poraba vode 17 l/s.

Pri projektiranju vodovodnega omrežja se upošteva pra-
vilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni
list RS, št. 30/91).

9. člen

Kanalizacija:
Kanalizacija je zgrajena v ločenem sistemu. Vse fekal-

ne in prečiščene tehnološke vode se v končni fazi odvajajo
preko javne kanalizacije v komunalno čistilno napravo Čr-
nomlja. Fekalna kanalizacija poteka po obstoječi kanalizaci-
ji za odvod meteorne in tehnološke vode v Dobličico ter se
pred obstoječim črpališčem priključi na sušni kolektor.

Pri projektiranju kanalizacije ob Ulici heroja Starihe je
potrebno upoštevati gravitacijsko območje predvidene zazi-
dave Čardak.

Odpadne tehnološke vode je potrebno v objektu pred-
čiščenja odpadnih voda delno predčistiti do stopnje, ki jo
zahteva delovanje komunalne (biološke) čistilne naprave.

Prečiščena tehnološka voda se preko kontrolnega jaška izpu-
sti v fekalno kanalizacijo, vsebnost posameznih snovi v iz-
pustni vodi pa se mora redno kontrolirati.

Meteorne vode se preko delno rekonstruirane kanaliza-
cije ob Ulici heroja Starihe in nato ob železniškem nasipu
izpusti v reko Dobličico. V meteorno kanalizacijo se smejo
spuščati zgolj hladilne vode in vode s streh in drugih odprtih
površin ter meteorne vode s cest, parkirišč in platojev preko
lovilcev olj in maščob.

Pretakalne ploščadi se ob rezervoarjih za gorivo, skla-
diščih odpadnih olj, plinski postaji ter skladišču ester olja
izvedejo iz vodonepropustnega betona. Vtok v meteorno
kanalizacijo s teh površin se izvede preko lovilcev olj in
maščob.

10. člen

Energetsko omrežje:
Za oskrbo območja z električno energijo se uporabijo

obstoječi dovodi. Elektroenergetsko omrežje znotraj območ-
ja se izvede v obliki 20 kV kabelske zanke z vgradnjo trafo
postaj znotraj objektov. Od RTP do območja Danfoss se ob
Ulici heroja Starihe poveča število cevi v obstoječi kabelski
kanalizaciji.

Drugo nizkonapetostno omrežje znotraj kompleksa se
predvidi v kabelski kanalizaciji. Ob vseh notranjih cestah se
ob zunanjem robu cestišča izvede javna razsvetljava.

11. člen

Zveze:
Za potrebe tovarniškega kompleksa se predvidi razširi-

tev obstoječih telefonskih linij.

12. člen

Odstranjevanje odpadkov:
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj ob-

močja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo.
Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin je potrebno zbi-
rati ločeno v zabojnikih na zahodnem delu območja in jih
odvažati v nadaljnjo predelavo. Odpadni mulji, ki nastanejo
pri čiščenju v lastni čistilni napravi, imajo značaj posebnih
odpadkov in se do končne dispozicije skladiščijo v poseb-
nem prostoru.

Če bodo pri proizvodnem procesu nastajali tudi drugi
posebni odpadki, je potrebno predhodno določiti njihovo
končno dispozicijo.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V
PROSTOR

13. člen

Varstvo pred hrupom:
Sedanja proizvodnja ne povzroča hrupa, ki bi presegal

z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni
list RS, št. 45/95) določenih mejnih vrednosti ravni hrupa za
III. območje. Nova proizvodnja v stičnem območju s stano-
vanjskim predelom ne sme presegati mejnih vrednosti ravni
hrupa, ki so določene za stanovanjske soseske (II. območje).
Vse vire hrupa je potrebno odpravljati z dodatnimi proti-
hrupnimi ukrepi na izvoru.

14. člen

Varstvo zraka:
Emisije v zrak ne smejo presegati mejnih količin snovi,

ki jih je dovoljeno spuščati v zrak skladno z uredbo o mej-
nih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v
zraku (Uradni list RS, št. 73/94).
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Iz kurilnih naprav se ne sme izpuščati več snovi v zrak,
kot je to dovoljeno z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

Pri lakirnici in postavitvi njene tehnologije se upošte-
vajo določila uredbe o emisiji snovi v zrak iz lakirnic (Urad-
ni list RS, št. 73/94).

15. člen

Varstvo voda:
V vodotok Dobličico je dovoljeno spuščati le meteorne

in prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko
določenih mejah.

16. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati

določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih
objektov v potresnih območjih (UL SRS, št. 18/63) za ob-
močje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli –
Cancan – Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov
za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter
pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obram-
bi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvi-
deti.

17. člen

Zaradi kraškega terena je potrebno opraviti geomehan-
ske raziskave in določiti način temeljenja.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA PRI IZVAJANJU
TEGA ZAZIDALNEGA NAČRTA

18. člen

Investitor mora zagotoviti v območjih in na zemljiščih
iz 2. člena tega odloka ter v skladu z grafičnimi prilogami
ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture, zlasti pa:

– rekonstrukcijo Ulice heroja Starihe v območju zazi-
dalnega načrta v skladu s 7. in 25. členom tega odloka,

– prestavitev primarnega vodovoda v skladu z 8. čle-
nom tega odloka tako, da ni motena oskrba s pitno in požar-
no vodo,

– prestavitev in rekonstrukcijo obstoječe fekalne kana-
lizacije po 9. členu tega odloka,

– rekonstrukcijo in dograditev meteorne kanalizacije
po 9. členu tega odloka.

Investitor mora za zavarovanje bližnjih stanovanjskih
objektov poskrbeti za:

– izdelavo elaborata o načinu odkopa in odvoza
odpadnega materiala, pri čemer mora le-ta vsebovati tudi
ustrezne rešitve glede na različne vremenske pogoje,

– pregled bližnjih objektov in izvedbo meritev treslja-
jev oziroma morebitnih vplivov na objekte v času gradnje,
po končani gradnji pa zaradi preprečitve posledic drsenja ali
posedanja zemljišča,

– tako miniranje, ki bo zagotavljalo zmanjšanje zračne-
ga udara pri vsakem miniranju tako, da bodo vrednosti zrač-
nega tlaka čimmanjše, v nobenem primeru pa ne smejo pre-
seči vrednosti od predpisanih v pravilniku in predpisih o
varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivnimi sredstvi in
miniranju v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 9/67, 35/67 in
35/72),

– pri vrtanjih in miniranjih uporabo takih tehničnih sred-
stev in postopkov, da bodo vibracije, s tem pa tudi prašenje
in širjenje emisij v ozračje v času izvajanja zemeljskih del
minimalne,

– postavitev protihrupne ograje ob poljski poti za pre-
prečitev širjenja hrupa in prašnih delcev v bližino stanovanj-
skih objektov že pred pričetkom gradnje,

Investitor mora poravnati vso nastalo škodo, ki bi na-
stala zaradi gradnje in kasneje tudi zaradi obratovanja objek-
ta ali zaradi drugih sprememb, nastalih zaradi posega v pro-
stor, posebej pa mora zagotoviti sanacijo lokalnih cest in
ostale cestne infrastrukture.

19. člen

Investitor je dolžan tekoče opravljati meritve emisij v
okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost. Za pre-
prečitev prekoračitve dovoljenih ravni hrupa in drugih vpli-
vov na okolje se mora izvajati monitoring. Po morebitnih
ugotovitvah, da negativni vplivi presegajo dovoljene meje,
je potrebno odstraniti vzroke nastajanja.

20. člen

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja mora investitor po-
skrbeti za izdelavo presoje vplivov na okolje, pri čemer
morajo biti izvedene tudi meritve za ugotovitev nultega
stanja.

21. člen

Investitor je kot upravljalec zelenih površin na sever-
nem delu območja zazidalnega načrta dolžan skrbeti za nji-
hovo redno vzdrževanje.

22. člen

Investitor je dolžan zagotoviti nadomesten dostop do
zemljišča parc. št. 1058/1 k.o. Črnomelj z javne poti parc.
št. 1129/1 iste k.o.

23. člen

Investitor je dolžan ob morebitnih arheoloških najdbah
ob izkopih za gradnjo posameznih objektov ali komunalnih
naprav dela takoj ustaviti in o tem obvestiti Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto.

VII.TOLERANCE

24. člen

Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so mož-
na pri tlorisnih gabaritih in sicer zgolj v zmanjšanju le teh,
pri čemer se morajo ohraniti gradbena linija objektov v smeri
dostopnih in zunanjih cest in namembnost objektov.

Sprememba tehnologij ne sme preseči mejnih emisij v
okolje, določenih v predhodnih členih tega odloka. Spre-
memba tehnologij, ki bi povečala s tem zazidalnim načrtom
določene mejne emisije v okolje, brez rednega postopka
spremembe zazidalnega načrta ni dovoljena.

VIII. FAZNOST GRADNJE

25. člen

Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v naslednjih
fazah:

– prestavitev vodovodnega omrežja, prestavitev javne
kanalizacije na odseku Zelena pot-Cankarjeva ulica, uredi-
tev nadomestne poti na kmetijska zemljišča ter ukinitev 20
kV daljnovoda preko območja zazidalnega načrta,

– izvedba grobega izkopa ter gradnja objektov,
– gradnja primarne insfrastrukture ter sekundarnih vo-

dov in naprav,
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– izvedba zunanje ureditve in spremljajočih manipula-
tivnih površin,

– rekonstrukcija Ulice heroja Starihe od uvoza v Belt in
RTP Črnomelj.

Izgradnja upravnega objekta ter spremljajočih servisnih
objektov se izvede v zadnji fazi, po predvidenem ureditve-
nem načrtu Belt Črnomelj.

IX. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidal-
nega načrta opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

27. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled na občinski upravi
Občine Črnomelj.

28. člen

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

Št. 352-8/96
Črnomelj, dne 29. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DOBREPOLJE

1668.

Na podlagi določil zakona o davkih občanov - prečišče-
no besedilo (Uradni list RS, št. 8/91, 7/93), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člen statuta
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95 je Občinski
svet občine Dobrepolje na 19. seji dne 14. 5. 1996 sprejel

O D L O K
o davku od premoženja v Občini Dobrepolje

1. člen

Davek od premoženja iz 2. in 3. točke 14. člena, izraču-
nan na podlagi 17. in 23. člena zakona o davkih občanov -
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 8/91 in 7/93), se
poveča dvakrat.

2. člen

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

Št. 416-2/96
Dobrepolje, dne 14. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

1669.

Na podlagi določil zakona o davkih občanov - prečišče-
no besedilo (Uradni list RS, št. 8/91, 7/93), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člen statuta
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski
svet občine Dobrepolje na 19. seji dne 14. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov

stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek
oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje

1. člen

Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za poči-
tek in rekreacijo na območju Občine Dobrepolje za leto 1996
se poveča za 13,9%.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996
dalje.

3. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreaci-
jo na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 16/96).

Št. 416-3/96
Dobrepolje, dne 14. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

1670.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 3., 5 in 10. člena zakona o cenah
(Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristoj-
nosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in
posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 15/93), predpisov s področja otroškega varstva (samou-
pravni sporazum o uresničevanju socialnovarstvenih pravic -
Uradni list SRS, št. 27/89), 9. in 16. členi statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet obči-
ne Dobrepolje na 19. seji dne 14. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v

vzgojnovarstveni enoti ‘Ciciban Kompolje’ v
Kompoljah

1. člen

Kot najvišjo ceno vzgojnovarstvenih storitev v vzgoj-
novarstveni enoti ‘Ciciban Kompolje’ se od 1. 5. 1996 do-
loči:
– dejavnost vzgoje in varstva otrok 2–7 let 31.695,20 SIT
– dejavnost priprave otrok na vstop v OŠ 5.202,00 SIT
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2. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1996 dalje.

Št. 382-1/96
Dobrepolje, dne 14. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

1671.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 19.
seji dne 14. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o uvedbi prispevka za investicije v
šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest

za območje Občine Dobrepolje

1. člen

Spremeni se druga točka prvega odstavka četrtega čle-
na tako da se glasi:

zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravlja-
nja gospodarskih dejavnosti ter avtorskih pravic:

– po stopnji 2 % od vsakokratne izbrane bruto osnove
zmanjšane za prispevke za socialno varnost,

– po stopnji 2 % od dobička zavezancem, ki jim oprav-
ljanje gospodarske dejavnosti ni glavni poklic.

Spremeni se tretji odstavek četrtega člena tako, da se
glasi:

Kmetijskim proizvajalcem, samostojnim podjetnikom
in lastnikom nepremičnin bosta odmerjali in izterjevali RUJP
- izpostava Grosuplje in izpostava Kočevje, po zakonu o
davčnem postopku.

2. člen

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

Št. 414-3/95
Dobrepolje, dne 14. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

1672.

Na podlagi 29., 64. in 73. člena zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95;
20/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS) ter 16. in 72.
člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
43/95) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 14. seji
dne 16. 4. 1996 sprejel

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

Občine Dol pri Ljubljani

1. člen

Šestnajsta alinea 9. člena se črta.

2. člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta,

če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinske-
mu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji,
pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski
svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan
pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njego-
ve skladnosti z ustavo in zakonom.

Če se odločitev sveta nanaša na zadeve, ki so bile z
zakonom poverjene občini, župan opozori pristojno mini-
strstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odloči-
tve.”

3. člen

46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobu-

do občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov
volivcev v občini.”

4. člen

V 50. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
“Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahte-

va izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.”

Št. 33/96
Dol pri Ljubljani, dne 16. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

DORNAVA

1673.

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samo-
prispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 49. člena statuta
Občine Dornava ter sklepa o razpisu referenduma in izidu
referenduma dne 21. 4. 1996 je Občinski svet občine Dorna-
va dne 29. 4. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine
Dornava – v naseljih: Bratislavci, Brezovci, Dornava,

Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak,
Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku

in Žamenci

1. člen

Za območje Občine Dornava v naselju Dornava se po
odločitvi občanov na referendumu dne 21. 4. 1996 uvede
občinski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu:
samoprispevek) za financiranje:
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1. gradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Franja Žgeča v
Dornavi (50% zbranih sredstev),

2. financiranje programov vaškega odbora (50% zbra-
nih sredstev).

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Občine Dornava št. 52400-842-024-0082656 pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.

Za območje Občine Dornava v naselju Mezgovci pri
Pesnici se po odločitvi občanov na referendumu dne 21. 4.
1996 uvede občinski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem
besedilu: samoprispevek) za financiranje:

1. gradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Franja Žgeča v
Dornavi (50% zbranih sredstev),

2. financiranje programov vaškega odbora (50% zbra-
nih sredstev).

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Občine Dornava št. 52400-842-024-0082661 pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.

Za območje Občine Dornava v naseljih: Brezovci,
Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci se po
odločitvi občanov na referendumu 21. 4. 1996 uvede občin-
ski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samo-
prispevek) za financiranje:

1. gradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Franja Žgeča v
Dornavi (40% zbranih sredstev),

2. financiranje programov vaškega odbora (60% zbra-
nih sredstev).

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Občine Dornava št. 52400-842-024-0082677 pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.

Za območje Občine Dornava v naseljih: Bratislavci,
Lasigovci, Polenci, Polenšak in Prerad se po odločitvi obča-
nov na referendumu 21. 4. 1996 uvede občinski samoprispe-
vek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispevek) za
financiranje:

1. gradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Franja Žgeča v
Dornavi (40% zbranih sredstev),

2. financiranje programa vaškega odbora (60% zbranih
sredstev).

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Občine Dornava št. 52400-842-024-0082682 pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.

2. člen

Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od
1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.

3. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev bo opravljal
Občinski svet občine Dornava, ki bo enkrat letno poročal
zboru občanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziro-

ma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj
plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;

– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavno-
sti po stopnji 2% od te osnove in 3% od dobička;

– 5% od avtorskih pravic;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od

izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali
nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti,
po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka gozdnih in
negozdnih površin ter

– zdomci 200 DEM letno v tolarski protivrednosti.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in po-
kojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obraču-
navala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za
javne prihodke, izpostava Ptuj.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Občini Dornava dostavi seznam zaposlenih oziroma upo-
kojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samo-
prispevek enkrat letno na žiro račun Občine Dornava, in
sicer do 31. 12. tekočega leta. Občina Dornava pošlje zave-
zancem položnice.

6. člen

Zavezanci za občinski samoprispevek so občani, ki ima-
jo stalno bivališče na območju Občine Dornava.

7. člen

Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci po
določilih 12. člena zakona o samoprispevku.

8. člen

Višino sredstev za posamezne namene in vrstni red
izvajanja programa določi občinski svet s programom in
finančnim načrtom, za programe vaških odborov na njihov
predlog.

9. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzor-
ni odbor občine.

Občinski svet lahko začasno prosta sredstva samo-
prispevka vroči oziroma veže za določen čas.

10. člen

S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 11,000.000
SIT letno.

11. člen

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

Št. 009-28-2/96
Dornava, dne 29. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
 občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.

1674.

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma o
uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Ob-
čine Dornava v naseljih: Bratislavci, Brezovci, Dornava,
Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad,
Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci (Uradni
vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 8/96)

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 21. 4. 1996 o

uvedbi občinskega samoprispevka v denarju na
območju Občine Dornava v naseljih: Bratislavci,

Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici,
Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri

Polenšaku in Žamenci
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Na referendumu dne 21. 4. 1996 o uvedbi občinskega
samoprispevka v denarju za območje Občine Dornava v
naseljih: Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mez-
govci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci,
Strmec pri Polenšaku in Žamenci so bili ugotovljeni nasled-
nji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 2050 občanov,
2. na referendumu je glasovalo 1268 občanov, kar je

61,85%,
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 835 obča-

nov, kar je 65,85%,
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 412 ob-

čanov, kar je 32,49%.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 21, kar je 1,66%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija ugotavlja, da je
bil izglasovan predlog za uvedbo občinskega samoprispevka v
denarju na območju Občine Dornava za naselja: Bratislavci,
Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci,
Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Ža-
menci, ker se je zanj izreklo 835 občanov, kar je 65,85%.

Dornava, dne 23. aprila 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Dornava
Milan Šilak l. r.

1675.

Občinska volilna komisija Občine Dornava objavlja na
podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94 in 33/94) izid volitev v Občini Dornava za
nadomestnega člana Očinskega sveta občine Dornava, dne
21. 4. 1996

P O R O Č I L O
o izidu volitev

Za člana občinskega sveta:
skupno oddanih glasov: 157,
veljavnih glasov: 148,
neveljavnih glasov: 9,
kandidat SKD Vincenc Krajnc: roj. 1. 2. 1949 stanujoč

Polenšak 27, 32 glasov, 12,45%,
kandidat SDSS Jožef Kekec: roj. 13. 2. 1957 stanujoč

Polenšak 15/b, 155 glasov, 60,31%,
kandidat LDS Marija Štebih: roj. 4. 9. 1947 stanujoča

Polenci 26/a, 61 glasov, 23,47%,
za člana občinskega sveta je izvoljen Jožef Kekec.

Predsednik OVK
Očine Dornava

Milan Šilak l. r.

GORNJA RADGONA

1676.

Na podlagi 15., 16. in 35. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) in 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93)
je župan Občine Gornja Radgona sprejel dne 16. 5. 1996

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega

načrta “Industrijska cona Gornja Radgona”

1. člen

Javno se razgrne osnutek sprememb zazidalnega načrta
“Industrijska cona Gornja Radgona” (Uradne objave pomur-
skih občin, št. 17/86, 25/90 in Uradni list RS, št. 6/96), ki ga
je izdelal IPTI, d.o.o., inženiring, projektiranje, trgovina,
izvajanje, Maribor, pod št. 4/96, v maju 1996.

2. člen

Osnutek sprememb zazidalnega načrta bo razgrnjen v
prostorih KS Gornja Radgona, Cesta na stadion 3 in v pro-
storih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, I. nadstropje,
za dobo 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Podjetja in druge organizacije, organi, društva in obča-
ni lahko podajo pripombe, mnenja in predloge na krajih
razgrnitve ali pa jih pošljejo Občini Gornja Radgona, Parti-
zanska 13.

Št. 352-24/96
Gornja Radgona, dne 16. maja 1996.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

GORNJI PETROVCI

1677.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93), 4. in 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90)
je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 29. 4.
1996 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini

Gornji Petrovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Namen odloka

S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje,
odlaganje, način obračunavanja odvoza in odlaganja komu-
nalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na
območju Občine Gornji Petrovci.

2. člen

Cilji ravnanja z odpadki

Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov;
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega na-

stanka;
3. vračanje odpadkov v ponovno uporabo;
4. sprejemljivost ukrepov za okolje in
5. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj“.
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3. člen

Subjekti ravnanja z odpadki

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Gornji Petrovci;
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi od-

padki (v nadaljevanju: izvajalci) in;
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzroči-

telji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komu-
nalni odpadki.

4. člen

Sistem ravnanja z odpadki

Na območju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpo-
stavi naslednji sistem:

1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nji-
hovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi
odpadki iz gospodinjstev;

2. odlaganje ostanka ostalih odpadkov na urejenih od-
lagališčih in;

3. saniranje divjih odlagališč.

5. člen

Obveznost ravnanja z odpadki

Na celotnem območju Občine Gornji Petrovci je obvez-
no ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in skladno
s 4. členom tega odloka.

6. člen

Obveznost določb

Določbe tega odloka so obvezne za vse povzročitelje in
izvajalce, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki.

7. člen

Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po
programu gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Gornji
Petrovci, ki ga potrdi Občinski svet občine Gornji Petrovci v
skladu s predpisi in s tem odlokom.

Izvajalca izbere Občinski svet občine Gornji Petrovci.

II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

8. člen

Komunalni odpadki so:
1. bio masa rastlinskega in živalskega izvora;
2. odpadni papir;
3. odpadno steklo;
4. odpadne umetne mase in gumi;
5. odpadne kovine;
6. posebni gospodinjski odpadki in nevarni odpadki;
7. preostali komunalni odpadki.

III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

9. člen

Odpadni gradbeni material in jalovina, ki ne vsebuje
naravi škodljive snovi, se v dogovoru glede na možnosti in
potrebe odlaga v opuščene gramoznice in za navoz poljskih
in gozdnih cest.

Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme
ogrožati podtalnice, vodovodov ter virov pitne vode.

Organizacija tega dela ravnanja z odpadki je v pristoj-
nosti vaških odborov v koordinaciji z odborom za varstvo
okolja v Občini Gornji Petrovci.

10. člen

Odvoz večjih kosovnih odpadkov – pohištvo, gospo-
dinjski stroji, kolesa, nevozna vozila, hišna in stanovanjska
oprema in podobno, se zbiranje organizira ob določenem
terminu po sistemu od hiše do hiše dvakrat letno.

Organizacija tega dela zbiranja in odvoza odpadkov je
v pristojnosti Občine Gornji Petrovci oziroma pristojnega
odbora v koordinaciji s krajevnimi skupnostmi.

Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov od gospodinj-
stev (akumulatorjev, avtomobilskih plaščev, onesnažene em-
balaže, barv, lakov, ostankov pesticidov in zdravil ter odpad-
nega strojnega olja) se organizira na za to določenih lokacijah
ločeno od drugih odpadkov dvakrat letno in v ta namen
določenih lokacijah ob napovedanem času, ki je dogovorjen
z izvajalcem.

Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov od obrti in
industrije pa si morajo po pogodbi z izvajalcem zagotoviti
povzročitelji – onesnaževalci sami.

11. člen

Vaški odbori so dolžni organizirati odvoz smeti z avto-
busnih postajališč in drugih javnih mest, ki so v njihovi
pristojnosti.

12. člen

Zbirno in odjemno mesto

Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen
prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo komunalne
odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične vrečke
skladno s 13. členom tega odloka.

Odjemno mesto za komunalne odpadke je ustrezno ure-
jen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo komunalne
odpadke.

Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno mesto in
odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo
biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz od-
padkov in oddaljena največ 10m od mesta, do koder je
možen dostop s tem vozilom.

Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s
povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko
dogovorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne poso-
de ali kesona za odpadke.

Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta je
potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske zah-
teve in požarno-varstvene pogoje.

Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in
projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri
oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in
naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij.

13. člen

Vrste posod za odpadke

Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
1. tipizirane plastične posode volumna 120, 240 in 1100

litrov;
2. tipizirane kovinske posode volumna 1100 litrov;
3. tipizirane kovinske kesone volumna 5–10 m3;
4. druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi

izvajalec v soglasju s povzročitelji v skladu s tehnologijo
zbiranja in odvažanja ter strukturo in vrsto odpadkov.
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14. člen

Prepoved odlaganja odpadkov izven posod

Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih
ter izven odlagališča komunalnih odpadkov je prepovedano
odlagati komunalne odpadke.

15. člen

Prepoved nepravilnega odlaganja odpadkov
v posamezne posode

V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju;
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavo-

dov;
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktiv-

ne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se
morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s poseb-
nimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS,
št. 20/86);

4. odpadni gradbeni material ter;
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji, ko-

lesa, hišna in stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
V posode iz 3. točke 13. člena tega odloka, ki so po

programu zbiranja in odvažanja odpadkov namenjene za
zbiranje ostalih odpadkov iz 7. točke 8. člena tega odloka je
prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.

16. člen

Realizacija zbirno-odjemno mesto

Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke
za odpadke, razen posode iz 3. točke 13. člena tega odloka,
pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi
vrniti nazaj.

17. člen

Vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih

Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne ovirajo prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje poso-
de in okolice, kjer se opravlja delo.

V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je
dolžan tudi pospraviti in počistiti.

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod,
vrečk in kesonov za odpadke.

18. člen

Ravnanje s posodami za odpadke

Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke po
potrebi ali na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega inš-
pektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati,
lastnik jih mora sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati
z novimi ali rabljenimi.

19. člen

Nabava posod za odpadke

Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzro-
čitelji, na svoje stroške.

V primeru, da jih nabavijo izvajalci zaračunavajo izva-
jalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode.

V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za
odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.

Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posode,
skladno z navodili izvajalcev.

IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

20. člen

Frekvence odvozov

Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z
letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno s
7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi in
vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.

Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z let-
nim razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inš-
pekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost
odvoza.

V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekopi…) so izvajalci dolžni opraviti
odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovir
oziroma po praznikih.

21. člen

Način odvoza

Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej
urejenimi komunalnimi vozili.

V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

22. člen

Odlagališče odpadkov

Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za
dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče od-
padkov mora zagotoviti občina.

23. člen

Sprejemljivost odlaganja odpadkov

Na odlagališču komunalnih odpadkov je dovoljeno od-
lagati samo komunalne odpadke iz 1. in 2. točke 8. člena
tega odloka.

Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih
komunalnih odpadkov razen odpadkov, ki se lahko odlagajo
pod posebnimi pogoji, za katere si izvajalec pridobi mnenje
pooblaščene strokovne inštitucije in inšpekcijskih organov.

24. člen

Upravljanje z odlagališčem

Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja upravljalec
odlagališča, ki sprejme na osnovi tehnologije odlaganja pra-
vilnik o odlaganju in saniranju odlagališča.

25. člen

Režim odlaganja odpadkov

Upravljalec s pravilnikom določi režim odlaganja ko-
munalnih odpadkov na odlagališču.

26. člen

Obratovalni čas

Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Pov-
zročitelji in izvajalci so dolžni komunalne odpadke pripeljati
na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu,
ki ga določi upravljalec.

27. člen

Odlaganje odpadkov izven odlagališča

Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča ko-
munalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti
in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo na
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njegove stroške upravljalci odlagališča takoj, ko dobijo zah-
tevo pristojnega inšpektorja ali občinske službe komunalne-
ga nadzora.

VI. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA
S KOMUNALNIMI ODPADKI

28. člen

Določanje cen

Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z ve-
ljavno zakonodajo.

29. člen

Načelo “povzročitelj plača“

Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi pov-
zročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.

30. člen

Način obračuna ravnanja z odpadki

Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v
pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji
Petrovci, ki jo skleneta Občina Gornji Petrovci in izvajalec.

Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen po-
stavljene posode za ostale odpadke.

Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na deponi-
jo, se zaračunajo stroški vgrajevanja in deponiranja po m3 za
pripeljano količino po redni ceni, ki je določena po veljav-
nem ceniku.

31. člen

Spremembe podatkov

Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzro-
čitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki
ga ti določajo.

32. člen

Pridobivanje podatkov

Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahte-
vanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložlji-
vih uradnih evidenc.

33. člen

Obveznost plačila

Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpadki
nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci oprav-
ljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji
vselijo v stanovanje ali prično uporabljati poslovne prostore.

Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo
o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov.

VII. NADZOR

34. člen

Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
odbor za varstvo okolja Občine Gornji Petrovci.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

35. člen

Kazenske določbe za izvajalca in odgovorno osebo

Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 tolarjev se
kaznujejo za prekršek izvajalci, če:

1. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom
odvoza (prvi odstavek 20. člena);

2. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasne-
je v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji
odstavek 20. člena);

3. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili
(21. člen);

4. ne postavijo kovinskih kesonov na primerna odjem-
na mesta;

5. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča, od-
lagajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne
odpadke in odpadke, za katere si niso pridobili strokovnega
mnenja (23. člen).

Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.

36. člen

Kazenske določbe za povzročitelje odpadkov

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek povzročitelj, če:

1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka;
2. ne odlagajo komunalnih odpadkov v posode za od-

padke, odlagajo komunalne odpadke izven posod za odpad-
ke ali izven odlagališča komunalnih odpadkov (14. člen);

3. odlagajo odpadke v nasprotju s 15. členom;
4. ne vzdržuje zbirnega ali odjemnega mesta, skladno z

navodili izvajalcev (drugi odstavek 17. člena);
5. ne nabavi posode za odpadke (19. člen);
6. odlagajo komunalne odpadke na odlagališču komu-

nalnih odpadkov izven obratovalnega časa ali izven mesta,
ki ga določijo izvajalci (26. in 27. člen);

7. ne plača ravnanja z odpadki (29. člen);
8. obrt in industrija – če nima pogodbe in soglasje za

odvoz komunalnih odpadkov in kolikor nima pogodbe za
odvoz nevarnih in posebnih odpadkov, se lahko odvzame
dovoljenje za obratovanje (delavnice, obrt, proizvodnja itd.).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Prenehanje veljavnosti odloka

Ob uveljavitvi tega odloka preneha za Občino Gornji
Petrovci veljati odlok o odvozu in odlaganju komunalnih
odpadkov v Občini Murska Sobota (Uradne Objave, št. 1/91).

38. člen

Veljavnost odloka

Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

39. člen

Pravica do odlaganja odpadkov

Do ureditve premoženjsko pravnih odnosov med novi-
mi občinami na območju bivše Občine Murska Sobota, ima
Občina Gornji Petrovci pravico odlagati komunalne odpad-
ke na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih.

Št. 353-1/96
Gornji Petrovci, dne 30. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.
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1678.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 14., 15. in 21. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občin-
ski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 29. 4. 1996
sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah programa za pospeševanje

proizvodnje hrane v I. polletju leta 1996

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za
dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v
kmetijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.

2. člen

Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zago-
tavljajo:

– iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci za pro-
gram ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Gornji Petrovci;

– iz drugih virov.

3. člen

Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane in
razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proraču-
nu za tekoče leto.

4. člen

Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Gor-
nji Petrovci se finančna sredstva usmerjajo v:

– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kme-
tijstvo;

– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših
dejavnosti;

– uvajanja kakovostnejših semen, sadik, plemenskih ži-
vali ter tehnologije;

– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranja-
nje poseljenosti;

– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izo-
brazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja;

– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.

5. člen

Upravičenci do intervencijskih sredstev so pravne in
fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvar-
jajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno bivališče oziroma
sedež v Občini Gornji Petrovci ter bodo sredstva investirali v
Občini Gornji Petrovci.

6. člen

Sredstva za intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo
kot: podpore, regresi, premije.

7. člen

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve intervencijskih navajal neresnične podatke
na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za
tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih
sredstev za tekoče leto.

II. UKREPI

8. člen

1. Analize zemlje – regres
Namen: zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjša-

nje onesnaževanja okolja s pravilno rabo manjkajočih hranil.
Višina regresa: 2.500 SIT za analizo zemlje.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s pri-

loženim računom;
– vzorce mora vzeti Kmetijska svetovalna služba Gor-

nji Petrovci.
2. Analiza krme – regres
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunu krmnih

obrokov Višina regresa: 3.500 SIT za vzorec.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s pri-

loženim računom;
– vzorce mora vzeti Kmetijska svetovalna služba Gor-

nji Petrovci.
3. Ureditev pašnikov – regres
Namen: cenejša in smotrnejša raba travinja.
Višina regresa: 10.000 SIT/ha.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine;
– ureditev pašnikov mora biti izvedena po navodilih

Svetovalne službe Gornji Petrovci, ki morajo biti priložena.
4. Testiranje škropilnic – regres
Namen: čim smotrnejša raba pesticidov in varovanje

okolja.
Višina regresa: 1.850 SIT za škropilnico.
– regresira se samo testiranje, ki ga izvaja na področju

Občine Gornji Petrovci Srednja kmetijska šola Rakičan po
vaseh.

5. Nakup semenske koruze – regres
Namen: spodbujanje uporabe kakovostnega semena ko-

ruze.
Višina regresa: 50 SIT/kg

600 SIT/25 MK
2.000 SIT/80 MK

– regres se koristi v podjetjih na področju občine, v
katere je občina dostavila sezname koristnikov regresa za
nakup semenske koruze;

– na podlagi originalnega računa, kolikor je semenska
koruza nabavljena od drugih prodajalcev;

– nakup semena mora biti do 15. maja 1996;
– zahtevki za regres morajo biti vloženi na upravo obči-

ne do 18. maja 1996.
6. Nakup plemenskih krav in telic – regres
Namen ukrepa: izboljšanje proizvodnje mleka in mesa,

s spodbujanjem obnove plemenskih krav s kakovostnimi
kravami in plemenskimi brejimi telicami.

Višina regresa: 30.000 SIT po posamezni plemenski
živali.

– plemenske živali morajo biti kupljene preko Živino-
rejske selekcijske službe ŽVZ, Murska Sobota;

– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s pri-
loženim originalnim računom;

– plemenske krave so lahko stare največ 5 let;
– priložena mora biti izjava oziroma potrdilo dobavite-

lja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o
vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, oce-
njevanje plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov
(Uradni list SRS, št. 21/81).

7. Prašičereja – regres
Namen ukrepa: spodbujanje nakupa kakovostnih ple-

menskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem
prašičev.

Višina regresa:
– nakup plemenskih merjascev 15.000 SIT po posa-

mezni plemenski živali;
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– nakup pl. mladic-breje 10.000 SIT po posamezni ple-
menski živali;

– nakup pl. mladic 5.000 SIT po posamezni plemenski
živali.

– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih
selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;

– regresira se največ 5 kom plemenskih živali po korist-
niku;

– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s pri-
loženim originalnim računom;

– priložena mora biti izjava oziroma potrdilo dobavite-
lja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o
vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, oce-
njevanje plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov
(Uradni list SRS, št. 21/81).

8. Sadjarstvo in vinogradništvo – regres
Namen ukrepa: spodbujanje investicij v razvoj sad-

jarstva in vinogradništva.
Višina regresa: 70.000 SIT/ha nasada.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s pri-

loženim elaboratom svetovalne službe za sadjarstvo ali vino-
gradništvo;

– površina nasada mora biti najmanj 0,30 ha.
9. Raziskovalne naloge – regres
Namen ukrepa: sofinanciranje raziskovalnih nalog za

področje Občine Gornji Petrovci.
– prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine;
– o vlogah odloča občinski svet na predlog Odbora za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
10. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah – regres
Namen ukrepa: sofinanciranje dopolnilne dejavnosti –

razvoj kmečkega turizma, vinotoč, kozjereja ipd.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine sku-

paj z elaboratom, ki ga izdela Kmetijska svetovalna služba
Gornji Petrovci skupaj s svetovalci ŽVZ Murska Sobota za
posamezno področje;

– o vlogah odloča občinski svet na predlog odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

11. Sofinanciranje izobraževanja in podpora društvom
– regres

Namen: pomoč pri izobraževanju in podpora društvom.
– zahtevki se vlagajo na upravo občine;
– dejavnost društva mora potekati na področju Občine

Gornji Petrovci;
– o vlogah odloča občinski svet na predlog Odbora za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

9. člen

Zahtevki iz točk tega pravilnika (1., 2., 3., 6., 7., 8., 9.,
10., 11.) morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do
10. 7. 1996.

– zahtevku mora biti priložena številka hranilne knjiži-
ce pri HKS Murska Sobota;

– nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s skle-
pom v 30 dneh po vložitvi;

– kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja Odbor
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občine Gornji Petrov-
ci skupaj s Svetovalno službo Gornji Petrovci;

– vlagatelji zahtevkov za regresiranje bodo obveščeni s
sklepom do 20. 7. 1996.

III. KONČNA DOLOČBA

10. člen

Pravilnik o finančni intervenciji programa za pospeše-
vanje proizvodnje hrane v I. polletju leta 1996 se dostavi v

vsako gospodinjstvo v Občini Gornji Petrovci, uporablja se
do 30. 6. 1996 in začne veljati z dnem sprejetja na Občin-
skem svetu Občine Gornji Petrovci.

Št. 321-1/96
Gornji Petrovci, dne 30. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

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

KAMNIK

1679.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine
Kamnik na 15. seji dne 8. maja 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik

za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kamnik
za leto 1995, katerega sestavni del so tudi zaključni računi
rezervnega sklada proračuna in sredstev kupnin od prodanih
stanovanj.

Sprejme se zaključni račun žiro računa Upravnega or-
gana Občine Kamnik za leto 1995:

– Upravni organ Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140-
637-813087.

2. člen

1. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto
1995 izkazuje:
a) na rednem računu proračuna št. žiro računa:

50140-630-810300
prihodke v višini 1.422,910.925,54
odhodke v višini 1.330,520.336,59
presežek prihodkov nad
odhodki v višini 92,390.588,95

b) na podpartiji Republiška sredstva
za osnovno izobraževanje,
št. žiro računa: 50140-630-2810300
prihodke v višini 508,173.668,10
odhodke v višini 508,162.083,30
presežek prihodkov nad odhodki
v višini 11.584,80

c) na podpartiji Republiška sredstva
za otroško varstvo, št. žiro računa: 50140-630-3810300
prihodke v višini 5,425.198,40
odhodke v višini 5,425.198,40
presežek prihodkov nad odhodki v višini 0,00

č) na podpartiji Sredstva kupnin od
odprodanih stanovanj,
št. žiro računa: 50140-630-4810300
prihodke v višini 103,758.802,50
odhodke v višini 56,990.093,46
presežek prihodkov nad odhodki
v višini 46,768.709,04
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d) na računu Rezervni sklad Občine Kamnik,
št. žiro računa: 50140-750-810300
prihodke v višini 9,870.492,60
odhodke v višini 4,356.000,00
presežek prihodkov nad odhodki 5,514.492,60

2. Zaključni račun Upravnega organa Občine Kamnik
za leto 1995 izkazuje:
a) na računu Upravni organ Občine Kamnik,

št. žiro računa: 50140-637-813087
prihodke v višini 154,824.272,80
odhodke v višini 143,220.408,10
presežek prihodkov nad odhodki
v višini 11,603.864,70

3. člen

l. Presežek prihodkov nad odhodki na računu proračuna
v višini 92,390.588,95 se prenese na prihodke proračuna za
leto 1996 za:

a) pokritje v letu 1995 danih avansov in izločenih sred-
stev za investicije,

b) pokritje neplačanih terjatev iz leta 1995,
c) pokritje v letu 1996 sprejetih obveznosti.
2. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji prora-

čuna Republiška sredstva za osnovno izobraževanje v višini
11.584,80 se prenese na prihodke ločenega računa proračuna
Občine Kamnik za izobraževanje za leto 1996.

3. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji prora-
čuna sredstva kupnin od odprodanih stanovanj v višini
46,768.709,04, se prenese na prihodke proračuna Občine
Kamnik za leto 1996 za stanovanjske namene.

4. Presežek prihodkov nad odhodki na računu Rezervni
sklad Občine Kamnik v višini 5,514.492,60 se prenese na
prihodke rezervnega sklada Občine Kamnik za leto 1996.

5. Presežek prihodkov nad odhodki na računu Upravni
organ Občine Kamnik v višini 11,603.864,70 se prenese na
prihodke računa Upravni organ občine Kamnik za leto 1996.

4. člen

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

Št. 02101-0032/96-3-1
Kamnik, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

1680.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine
Kamnik na 15. seji dne 8. 5. 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 1996

1. člen

Skupni prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 1996
so predvideni v višini 1.902,438.600 SIT in se razporedijo
na odhodke za:

– tekoči del proračuna  1.018,409.789
– investicijski del proračuna  449,700.380
– sklade proračuna  434,328.431

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splo-
šnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del prora-
čuna. Sestavni del proračuna je tudi račun financiranja.

2. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proraču-
nu predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpol-
njeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

3. člen

Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obvezno-
sti, ki se poravnavajo iz proračuna, se morajo upoštevati
običajni roki plačil.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je
možno le ob primernem zavarovanju predplačil.

4. člen

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-
čunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan.

5. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se se
lahko za začasno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezervnega sklada občine;
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna,

ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila iz 2. točke prejšnjega odstavka odlo-

ča župan.

6. člen

V rezervni sklad Občine Kamnik se izloča 0,5% dose-
ženih izvirnih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma zna-
šalo 5,550.575,60 SIT.

7. člen

Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih

nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma 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 primankljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstav-

ka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz
2. točke morajo biti vrnjena v rezervni sklad do konca leta.

O uporabi sredstev za namene iz prvega odstavka tega
člena odloča župan.

8. člen

Župan ima pravico odločati o pridobitvi ali odsvojitvi
premičnin v lasti občine, do višine 2,000.000 SIT.
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9. člen

Do sprejetja zakona o javnih naročilih se mora nabava
opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni prora-
čun.

10. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-
komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če ni z odlokom ali s
posebnim aktom Občine Kamnik ali s pogodbo med občino
in uporabnikom drugače določeno.

11. člen

Če prihodki proračuna med letom niso doseženi v pred-
videni višini, lahko župan začasno zmanjša znesek sredstev
za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh
sredstev.

12. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Kamnik.

13. člen

Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.

14. člen

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-
me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.

V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sred-
stva rezerv.

15. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996
dalje.

Št. 02101-0033/96-3-1
Kamnik, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

1681.

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 15. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 47/95) in 17. člena statuta Občine Kam-
nik (Uradni list RS, št. 39/95) na 15. seji dne 8. 5. 1996
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča je na dan 31. 12. 1994 znašala:

– za zazidano stavbno zemljišče 0,0216 SIT
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,0071 SIT.

2. člen

Akontacija vrednosti točke je izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za I. polletje 1996 znaša:

– za zazidano stavbno zemljišče 0,0242 SIT
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,0079 SIT.

3. člen

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 02101-45/96
Kamnik, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

1682.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 15. seji
dne 8. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine

Kamnik za leto 1996

1

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine III. stopnje zmanjšana za povprečne stroške komu-
nalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča
znaša na dan 31. 12. 1995 za območje Občine Kamnik 95.000
SIT.

2

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč na območju Občine Kamnik za III. stopnjo opremljeno-
sti znašajo na dan 31. 12. 1995:

– stroški za naprave invidualne rabe za m2 koristne
stanovanjske površine 6.160 SIT,

– stroški za naprave kolektivne rabe za m2 koristne
stanovanjske površine 6.800 SIT.

3

Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene, določene v 1. točki tega sklepa.

Stavbna zemljišča so razdeljena na območja tako, kot
določa 2. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95).

Odstotki za posamezna območja znašajo: Na dan 31. 12. 1995

– za 1. območje 5,0% SIT/m2 4.780
– za 2. območje 4,0% SIT/m2 3.824
– za 3. in 4. območje 2,0% SIT/m2 1.912

Vrednost stavbnega zemljišča se med letom valorizira z
indeksom podražitve, ki ga mesečno objavlja Gospodarska
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zbornica Slovenije – Sekcija za gradbeništvo in IGM-pov-
prečna stanovanjska gradnja.

4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.

Št. 02101-44/96
Kamnik, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

1683.

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 17. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), samou-
pravnega sporazum o uresničevanju socialno-varstvenih pra-
vic (prečiščeno besedilo – Uradni list SRS, št. 27/89), zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter
zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) na 15. seji dne
8. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o povišanju ekonomske cene vzgojnovarstvenih storitev

in valorizacije prispevkov staršev

1

Občinski svet občine Kamnik sprejme povišanje eko-
nomske cene vzgojnovarstvenih storitev in valorizacije pris-
pevkov staršev, in sicer:

– jasli 33.617,00 SIT;
– nad 2 do 3 leta 29.322,70 SIT;
– predšolska vzgoja 26.291,50 SIT;
– razvojni oddelek 119.692,30 SIT;
– mala šola (300 ur) 79.392,10 SIT na oddelek.

2

Prispevki staršev:
– jasli 18.489 SIT;
– nad 2 do 3 leta 16.127 SIT;
– predšolska vzgoja 15.775 SIT;
– razvojni oddelek 15.775 SIT.

3

Najnižji prispevek se določi na osnovi stroškov živil, ki
znaša 6.473 SIT.

Predlagana valorizacija do meje najvišjega prispevka je
7%.

4

Nova cena stopi v veljavo z 8. 5. 1996.

Št. 60201-4/96
Kamnik, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

1684.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94;
odločba US RS, Uradni list RS, št. 13/95), 18. člena statuta
Krajevne skupnosti Pšajnovica ter sklepa zbora krajanov z
dne 30. 3. 1996, je svet KS Pšajnovica na seji dne 3. 5. 1996
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Pšajnovica

1. člen

Za območje KS Pšajnovica se razpiše referendum za
uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja
sprejetih petletnih programov dela na območju KS Pšajno-
vica.

2. člen

Referendum bo v nedeljo 23. 6. 1996 od 7. do 19. ure v
prostorih KS Pšajnovica, Mali Rakitovec 2, 1223 Blagovica.

3. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporab-
ljala za:

– vzdrževanje vseh cest na območju KS,
– vzdrževanje in rekonstrukcijo vodovodov Rakitovec,

Pšajnovica in Gabrovnica,
– vzdrževanje kanalizacije na območju KS,
– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice v Češnjicah,
– vzdrževanje objektov KS,
– funkcioniranje KS, varovanje okolja.

4. člen

Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samo-
prispevka za obdobje petih let, od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju KS Pšajnovica in sicer:

1. Vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od
bruto plač zmanjšanih za davke in prispevke iz plač.

2. Upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokoj-
nine zmanjšane za davke in prispevke iz pokojnine.

3. Samostojni podjetniki po stopnji 2% mesečno od
bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost.

4. Zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldan-
ske obrti po stopnji 2% od davčne osnove I. iz davčne
napovedi za odmero davkov iz dejavnosti.

5. Zavezanci, ki dosegajo dohodke s pogodbenim de-
lom, avtorskim honorarjem in najemninami po stopnji 2% od
bruto prejemka, zmanjšanega za davke in prispevke.

6. Lastniki zemljišč iz KS Pšajnovica, ki imajo stalno
bivališče v KS Pšajnovica, od katastrskega dohodka negozd-
nih in gozdnih površin po stopnji 5%.

6. člen

Samoprispevek odvajajo podjetja, zavodi, zasebni de-
lodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in
drugih prejemkov navedenih v 5. členu tega sklepa.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za jav-
ne prihodke – izpostava Kamnik.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2220 Št. 27 – 24. V. 1996

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka,
se KS Pšajnovica dostavi seznam zavezancev za katere se
nakazuje samoprispevek.

7. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-
nem računu, bo upravljal Svet KS Pšajnovica, ki je tudi odgo-
voren za zbiranje, pravilno in namensko uporabo sredstev.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

8. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolirata Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, ter Republiška uprava za javne
prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.

9. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Pšajnovica, ki jo
imenuje svet KS, pri čemer se smiselno uporabljajo določila
zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi.

Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS. V
primeru uspešno izvedenega referenduma se v Uradnem listu
RS objavi tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v KS
Pšajnovica in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let,
če so v delovnem razmerju.

11. člen

Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z
glasovnicam, na katerih je naslednje besedilo:

KS Pšajnovica

Na referendumu dne 23. 6. 1996 za uvedbo samopris-
pevka v denarju za čas od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001 za
območje KS Pšajnovica, ki se bo uporabil za izvedbo nalog
po programu samoprispevka

glasujem

za proti

(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Pšajnovica.

13. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopri-
spevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

14. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu RS, ter začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Pšajnovica, dne 3. maja 1996.

Predsednik
sveta KS Pšajnovica
Ivan Pestotnik l. r.

1685.

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 statuta KS
Tuhinj, je svet KS Tuhinj na seji dne 17. 5. 1996 po predhod-
ni odločitvi na zboru krajanov KS Tuhinj, ki je bil 24. 2.
1996, sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje KS Tuhinj

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-
pevka za območje KS Tuhinj.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 30. 6. 1996, na glasovalnem
mestu v dvorani kulturnega doma na Lazah v Tuhinju.

3. člen

Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
31,000.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za
naslednji referendumski program:

– za ureditev cest, kanalizacije, javne razsvetljave, tele-
fonije in kabelske televizije – 80%,

– za vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih
naprav v KS – 15%,

– za sofinanciranje društev, organizacij in delovanje
organov KS – 5%.

Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investi-
cij določa svet KS Tuhinj z letnim planom.

4. člen

Na referendumu se bodo krajani izrekali o uvedbi sa-
moprispevka za obdobje petih let, od 1. 7. 1996 do 30. 6.
2001.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Tuhinj.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju Krajevne skupnosti Tuhinj. Stopnje samo-
prispevka so:

1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadome-
stil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov
(od neto plače) po stopnji 2%,

2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po
stopnji 2%,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Tuhinj
od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje, po stopnji 2%,

4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim de-
lom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,

6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na
območju KS Tuhinj, od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin, po stopnji 4%.
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7. člen

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-
jetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in
pokojnin.

Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava Republiške
uprave za javne prihodke.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Kra-
jevni skupnosti Tuhinj dostaviti seznam zavezancev, za ka-
tere se nakazuje samoprispevek.

8. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-
nem žiro računu, bo upravljal svet KS Tuhinj, ki je odgovo-
ren za zbiranje ter pravilno in namensko porabo sredstev.

Svet KS Tuhinj je dolžan o zbranih in porabljenih
sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

9. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje ter pristojne RUJP, po reformi davčne uprave pa
organi, ki bodo prevzeli pristojnosti sedanjih.

10. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Tuhinj, pri če-
mer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah
in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen

Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z
glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ

GLASOVNICA

Na referendumu dne 30. 6. 1996 za uvedbo samopris-
pevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 7. 1996 do 30. 6.
2001, za območje KS Tuhinj, ki se bo uporabil za ureditev
cest, kanalizacije, javne razsvetljave, telefonije, kabelske te-
levizije, vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih na-
prav v KS in ostalih dejavnosti po programu krajevnega
samoprispevka

glasujem

ZA PROTI
(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če
se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Tuhinj.

13. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samo-
prispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona
o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

14. člen

Poročilo o izidu referenduma in po pozitivnem izidu
glasovanja tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
objavi volilna komisija KS Tuhinj v Uradnem listu RS.

15. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Zg. Tuhinj, dne 17. maja 1996.

Predsednik
sveta KS Tuhinj

Zdravko Hribernik l. r.

KRANJ

1686.

Na podlagi 39. 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. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. ter
96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) je Mestni svet mestne občine Kranj na 14. seji dne
3. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za Kranjsko in Sorško polje

1. člen

V 2. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Kranjsko in Sorško polje (Uradni list RS, št. 43/93 in 3/94)
se doda nova tretja alinea, ki se glasi:

“– spremembe grafičnih prikazov v M1:5000, z datu-
mom februar 1996.”

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 352-04/1989-04
Kranj, dne 22. aprila 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

1687.

Na podlagi 39. 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. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/9) in 18. ter
96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) je Mestni svet mestne občine Kranj na 14. seji dne
3. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za ureditvena območja Golnik, Goriče, Srednja vas,
Zalog in Svarje
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1. člen

V 2. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Za-
log in Svarje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88) se doda
nova tretja alinea, ki se glasi:

“– spremembe grafičnih prikazov v M 1:2880, z
datumom februar 1996.”

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 350-012/1986-04
Kranj, dne 22. aprila 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

1688.

Na podlagi 39. 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. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. ter
96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) je Mestni svet mestne občine Kranj na 14. seji dne
3. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za Škofjeloško hribovje

1. člen

V 2. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Škofjeloško hribovje (Uradni list RS, št. 70/94) se doda nova
druga alinea, ki se glasi:

“– spremembe grafičnih prikazov v M 1:5000, z datu-
mom februar 1996.”

2. člen

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

Št. 352-04/1989-04
Kranj, dne 22. aprila 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

1689.

Na podlagi 39. 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. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. ter
96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) je Mestni svet mestne občine Kranj 14. seji dne 3. 4.
1996 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za Dobrave

1. člen

V 2. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Dobrave (Uradni list RS, št. 74/94) se doda nova tretja
alinea, ki se glasi:

“– spremembe grafičnih prikazov v M 1:5000, z
datumom februar 1996.”

2. člen

V 37. členu se v podnaslovu Brdo v prvem odstavku
doda nova alinea, ki se glasi:

“– gradnja izobraževalnega Centra Brdo”.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 352-04/1989-04
Kranj, dne 22. aprila 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

1690.

Na podlagi 39. 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. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. ter
96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 14. seji dne
3. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za ureditveno območje Kranja

1. člen

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za ure-
ditveno območje Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št.
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15/88 ter Uradni list RS, št. 70/94, 35/95 in 69/95) se v
IV. poglavju POSEBNA MERILA in POGOJI ZA PO-
SEGE V PROSTOR v 73. členu OBMOČJE URE-
JANJA S03/4-ŠORLIJEVO NASELJE na koncu točke
1. Merila in pogoji za posege v prostor doda besedilo, ki
se glasi:

“Ureditvena enota 2b1
Dopustne so dozidave objektov, ki služijo funkcionalni

dopolnitvi obstoječih objektov.”

2. člen

Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:

“73.a člen

OBMOČJE UREJANJA R03/1 – STADION STANKO
MLAKAR

1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta je na zemljišču parc.

št. 311/5 k.o. Rupa dopustna gradnja športno rekreacijskega
objekta ob pogojih iz 20. člena tega odloka.”

3. člen

Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:

“78.a člen

OBMOČJE UREJANJA M04/2 - komunalna cona 2
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja zazidalnega načrta je na zemljišču parc.

št. 1292/1 k.o. Primskovo dopustna gradnja poslovno
proizvodnega objekta.”

4. člen

88. člen odloka se črta.

5. člen

V 106. členu OBMOČJE UREJANJA S13/1 - ČIRČE
se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Dopolnilne gradnje, razen končnih objektov, gradnje
prizidkov in nadzidave, razen v ureditveni enoti 2b/2, niso
dovoljene.”

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 350-014/84-04
Kranj, dne 22. aprila 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

1692.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90),
39. 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. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. člena statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Mestni
svet mestne občine Kranj na 14. seji dne 3. 4. 1996 sprejel

S P R E M E M B E
družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990

V družbenem planu Občine Kranj za obdobje 1986–1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88, 3/89 in Uradni list
RS, št. 41/92, 55/92, 43/93 in 70/94) se v poglavju V. PROSTOR
v točki 5.2 Sestavni deli družbenega plana za obdobju 1986–
1990 besedilo podtočke B spremeni tako, da se glasi:

“Kartografska dokumentacija v merilu 1:5000 ter spre-
membe 1993, spremembe 1994 in spremembe februar 1996.”

Št. 30-03/1985-05
Kranj, dne 22. aprila 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

1691.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90),
39. 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. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. člena statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Mestni
svet mestne občine Kranj na 14. seji dne 3. 4. 1996 sprejel

S P R E M E M B E
družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986–2000

V dolgoročnem planu Občine Kranj za obdobje 1986–
2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86, 16/88, 23/88 in
Uradni list RS, št. 20/91, 55/92) se v poglavju 4.1. PROSTOR
v točki 4.1.13. Urbanistične zasnove Kranja spremenijo gra-
fični prikazi na kartah št. 1 – Zasnova namenske rabe prosto-
ra in št. 11 – usmeritve za načine urejanja s prostorsko
izvedbenimi akti.

Št. 30-03/1981-05
Kranj, dne 22. aprila 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.
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KRŠKO

1693.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 -
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), 5. in
37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-
čami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 16. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine
Krško na 16. seji, dne 9. 5. 1996 sprejel

O D L O K
o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in

reševanja v Občini Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiza-
cije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji za območje Občine Krško natančneje določa:

– organizacija, pripravljanje in delovanje civilne zašči-
te in drugih sil zaščite in reševanja ob naravnih in drugih
hudih nesrečah ter v vojni.

– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki so-
delujejo pri zaščiti in reševanju;

– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnostih.

2. člen

Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin
v Občini Krško temelji na:

– uresničevanju in izvajanju preventivnih in drugih
ukrepov, ki preprečujejo nastanek nesreče ali izboljšujejo
zaščito in reševanje;

– pripravah prebivalstva, organov in organizacij za
osebno in vzajemno zaščito;

– pripravah vseh struktur v občini za izvajanje ukrepov
za zaščito in reševanje, predvsem javnih služb, ki delujejo na
področju občine.

– pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje pod-
jetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je
pomembna za zaščito in reševanje;

– organiziranju, pripravah in delovanju operativnih se-
stavov Gasilske zveze in PGE Krško, občinskega odbora RK
in po potrebi drugih društev in organizacij državljanov, ki
lahko opravljajo dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči;

– organiziranju, pripravah in delovanju poverjenikov,
enot, služb in štabov za civilno zaščito;

– pripravah občinskih organov za izvajanje in vodenje
ukrepov zaščite in reševanja iz svoje pristojnosti;

– pripravah, organizaciji in permanentnem delovanju
občinskega centra za obveščanje oziroma koriščenju uslug
Regijskega centra za obveščanje Krško za odkrivanje, sprem-
ljanje in obveščanje o nevarnostih.

Enotnost sistema za zaščito in reševanje se zagotavlja z
organizacijskimi in drugimi pripravami, usposobljenostjo ter
enotnim vodenjem akcij zaščite in reševanja v krajevnih
skupnostih in v občini.

3. člen

Naravne in druge hude nesreče, zaradi katerih se v
Občini Krško aktivirajo sile za zaščito in reševanje, so: po-
tresi, poplave, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevar-
nimi snovmi, neurja, požari, večje prometne nesreče, epide-

mije, suše, razpad komunalne infrastrukture, kolikor redne
službe in podjetja niso zmožne same obvladati nesreče ali
nezgode.

V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v
vojni.

II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

4. člen

Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke
za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih in drugih delov-
nih in bivalnih okoljih.

V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvaja-
jo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vza-
jemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja kra-
jevno pristojen štab za civilno zaščito, vodja intervencije
gasilske ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reše-
vanje na prizadetem območju ali poverjenik za civilno zašči-
to.

V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja
po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo
delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab za civilno zaščito
ali poverjenik za civilno zaščito.

Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite
naslednje aktivnosti:

– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajem-
no zaščito,

– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča,
zaklonilnike in druge prostore),

– nabavljajo komplete za osebno zaščito,
– izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje.

III. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

5. člen

Zaradi ogroženosti se v Občini Krško pripravljajo, or-
ganizirajo, načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivno-
sti:

– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob potresih iz ruševin in jam,
– zaščita in reševanje ob nesreči z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško,
– zaščita in reševanje ob izbruhu klora v tovarni celulo-

ze in papirja v Krškem,
– prva medicinska pomoč,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita,
– prva veterinarska pomoč,
– zaklanjanje,
– evakuacija,
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi
– asanacija.

6. člen

Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogro-

ženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za

izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravljanje posledic.
V miru izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje podjetja,

zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna
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za zaščito in reševanje, splošno reševalne službe ter enote in
štabi za civilno zaščito (v primeru večjih naravnih in drugih
nesreč).

IV. PODJETJA IN ZAVODI TER DRUGE
ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI,

POMEMBNE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

7. člen

Kot podjetja, katerih dejavnosti so pomembne za zašči-
to in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini
Krško, se določijo:

– Poklicna gasilska enota Krško, za gašenje vseh vrst
požarov in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah,

– Komunalno stavbeno podjetje “Kostak” Krško, za
opravljanje nalog tehničnega reševanja in asanacije,

– Zdravstveni dom Krško, za opravljanje nalog organi-
zacije in dajanja prve pomoči ob naravnih in drugih nesre-
čah,

– Dolenjsko-posavski veterinarski zavod Novo mesto -
Veterinarska postaja Brestanica, za opravljanje nalog prve
veterinarske pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in orga-
nizacijo odvoza živine,

– IGM Sava Krško, za opravljanje nalog tehničnega
reševanja in odstranjevanja ruševin,

– “Evrosad” Krško, za opravljanje nalog dekontamina-
cije tehnike, objektov in zemljišč,

– Nuklearna elektrarna Krško, za opravljanje nalog
RKB zaščite in nesreč z nevarnimi snovmi,

– Elektrarna Brestanica, za reševanje in dekontaminaci-
jo v primeru nesreč z nevarnimi snovmi (derivati),

– Tovarna celuloze in papirja Krško, za opravljanje
nalog reševanja in dekontaminacije v primeru nesreče z ne-
varnimi snovmi (klora),

– Rudnik Senovo v zapiranju, za tehnično reševanje v
primeru naravnih in drugih nesreč,

– Transport Krško, za vse vrste potrebnih prevozov ob
naravnih in drugih nesrečah,

– Pionir Standard d.d. Novo mesto, Enota Krško, za
intendantsko podporo.

Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med
naštetimi podjetji in Občino Krško podpišeta odgovorna ose-
ba v podjetju (direktor) in župan Občine Krško.

Navedena podjetja, ki so posebnega pomena za zaščito
in reševanje v Občini Krško, imajo naslednje naloge:

– skrbijo za strokovno usposabljanje delavcev za izva-
janje nalog zaščite in reševanja,

– izvajajo aktiviranje svojih delavcev za izvajanje na-
log zaščite in reševanja,

– skrbijo za materialno tehnično opremljenost skupin
delavcev za učinkovito izvajanje nalog zaščite in reševanja,

– izvajajo druge priprave, ki omogočajo uspešno delo-
vanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah,

– sile in sredstva podjetij, ki jih je določil svet občine,
se pojmujejo kot sile in sredstva podjetij, ki so hkrati sile in
sredstva za zaščito in reševanje za potrebe občine oziroma
župana in občinskega štaba za civilno zaščito.

Župan lahko v primeru potrebe pridobi tudi druga pod-
jetja, ustanove in posameznike, potrebne za izvajanje dejav-
nosti pomembne za zaščito in reševanje v primeru naravnih
in drugih nesreč.

V. SPLOŠNE REŠEVALNE SLUŽBE IN
SODELOVANJE DRUŠTEV TER DRUGIH

ORGANIZACIJ DRŽAVLJANOV PRI ZAŠČITI IN
REŠEVANJU

8. člen

Gašenje požarov in izvajanje drugih reševalnih ukre-
pov ob velikih požarih in nesrečah, ki jih določa ta odlok,
izvajajo PGE Krško in operativne gasilske enote civilne
zaščite Krško.

Zaradi večje operativnosti, se delovanje operativnih ga-
silskih enot civilne zaščite prilagaja obstoječi gasilski orga-
nizaciji - teritorialna oziroma sektorska organiziranost.

Operativne gasilske enote civilne zaščite se popolnjuje-
jo iz članstva obstoječih prostovoljnih gasilskih društev na
območju Občine Krško.

Sestav in število operativnih gasilskih enot civilne zašči-
te na območju Občine Krško, določi župan na predlog občin-
skega štaba za civilno zaščito.

Prostovoljna gasilska društva, ki so udeležena v reše-
valnih akcijah, imajo pristojnosti splošnih reševalnih enot.

Za organizacijo, strokovno usposabljanje in druge ope-
rativne priprave operativnih gasilskih enot in prostovoljnih
gasilskih društev, skrbijo Gasilska zveza Krško in občinski
štab za civilno zaščito.

9. člen

Gasilska zveza Krško in prostovoljna gasilska društva
v občini, opravljajo svoje naloge v vseh situacijah do trenut-
ka, ko je obseg elementarne ali druge nesreče tako obsežen,
da je potrebno aktivirati tudi druge enote in službe civilne
zaščite.

O aktiviranju enot in služb civilne zaščite Krško, odlo-
ča župan ali poveljnik za civilno zaščito Občine Krško oziro-
ma pooblaščeni član štaba za civilno zaščito.

Operativnim gasilskim enotam poveljujejo poveljniki
gasilskih društev, ki so že določeni s strani Gasilske zveze
Krško.

10. člen

V krajevnih skupnostih, kjer je več operativnih gasil-
skih enot ( prostovoljnih gasilskih društev), ki so angažirane
v izvajanju zaščitnih in reševalnih nalog, aktivnosti vodi in
poveljuje vsem poveljnik najmočnejšega gasilskega društva
(oziroma nosilnega društva).

Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na ob-
močju več krajevnih skupnosti oziroma na območju sektorja,
aktivnosti vodi in vsem poveljuje sektorski poveljnik (če je
aktiviran župan ali OŠCZ Krško, le-ta vodi aktivnosti zaščite
in reševanja, operativnim gasilskim enotam pa poveljuje
sektorski poveljnik).

Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na ob-
močju celotne Občine Krško, vse aktivnosti ob večjih nesre-
čah in katastrofah organizira in vodi župan ali poveljnik za
civilno zaščito Občine Krško, operativnim gasilskim enotam
civilne zaščite in prostovoljnim gasilskim društvom pa pove-
ljuje poveljnik Gasilske zveze Krško ali pooblaščeni član
poveljstva GZ.

Kadar pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti
nastopa PGE Krško, vsem prisotnim gasilskim enotam pove-
ljuje v strokovnem vodenju poveljnik PGE Krško (poob-
laščeni poveljujoči) v sodelovanju s poveljnikom Gasilske
zveze Krško.

11. člen

Drušva, katerih dejavnost je pomembna za izvajanje
nalog zaščite in reševanja v Občini Krško, so:
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1. Radioklub “Krško” in “Prekopa” - za vzpostavitev in
organizacijo UKV zvez za potrebe zaščite in reševanja,

2. Društvo potapljačev “Vidra” Krško - za reševanje na
vodah,

3. “Klub jamarjev Kostanjevica” - za reševanje iz jam
in ruševin,

4. Planinsko društvo “Bohor” Senovo - za postavitev
začasnih bivalnih naselij,

5. Taborniški rod “Sivi dim” Krško in “Tiha dolina”
Kostanjevica,

12. člen

Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med
naštetimi društvi in Občino Krško podpišeta predsednik druš-
tva in župan.

Za nemoteno izvajanje nalog zaščite in reševanja, se
društvom pomaga v sodelovanju z Upravo za obrambo Kr-
ško - izpostava Krško, z ustreznim razporejanjem kadrov v
enote civilne zaščite.

13. člen

Občinski odbor Rdečega križa Krško, poleg rednih de-
javnosti, ki sovpadajo z zaščito in reševanjem, organizira
poizvedovalno službo za primer večjih nesreč.

OORK Krško zagotavlja stalno pripravljenost in opera-
tivno sposobnost pripadnikov poizvedovalne službe.

VI. ENOTE IN ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE

a) Enote civilne zaščite

14. člen

Enote civilne zaščite so v Občini Krško posebej organi-
zirane in opremljene ter usposobljene sile, namenjene za
zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih do-
brin ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter nevarnostih.

Enote civilne zaščite organizirajo vse krajevne skupno-
sti in tista podjetja in zavodi, ki zaposlujejo na enotnem
delovnem prostoru več kot 80 delavcev, oziroma tista, ki jih
določi s svojim sklepom župan na predlog občinskega štaba
za civilno zaščito.

Enote civilne zaščite lahko organizirajo podjetja, zavo-
di in druge organizacije tudi po lastni odločitvi.

Enote civilne zaščite so splošne in specializirane.
Splošne enote civilne zaščite organizirajo v Občini Kr-

ško za izvajanje manj zahtevnih ukrepov zaščite in reševanja
podjetja, zavodi in druge organizacije ter krajevne skupno-
sti, ki na svojem območju nimajo gasilskega društva oziro-
ma, če ti sestavi niso zadostni.

Specializirane enote civilne zaščite na območju Občine
Krško organizirajo za izvajanje posameznih ukrepov zaščite
in reševanja večja podjetja, zavodi in druge organizacije,
krajevne skupnosti in občina, na podlagi ocene ogroženosti.

15. člen

V Občini Krško so za izvajanje posameznih ukrepov
oziroma nalog zaščite in reševanja zadolžena podjetja iz 7.
člena in društva iz 11. člena odloka, s katerimi župan podpi-
še pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja.

Zaradi potencialne ogroženosti jedrske nesreče v NE
Krško, nesreče s klorom v tovarni celuloze in papirja Krško
ter nevarnosti potresa, se v Občini Krško formirajo naslednje
specializirane enote CZ:

– oddelek za RBK zaščito in
– ekipa za akustično izvidovanje.

b) Štabi za civilno zaščito

16. člen

Za operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Krško,
krajevni skupnosti in podjetjih, se imenujejo štabi za civilno
zaščito.

Občinski štab za civilno zaščito in štabe za civilno
zaščito v krajevnih skupnostih, imenuje s svojim sklepom
župan.

Štab za civilno zaščito v organizacijah oziroma podjet-
jih in zavodih, imenuje organ upravljanja (direktor).

17. člen

Štabi za civilno zaščito opravljajo naslednje naloge:
– ocenjujejo ogroženost zaradi naravnih in drugih ne-

sreč na svojem območju,
– izdelujejo in spremljajo načrte za delovanje civilne

zaščite,
– predlagajo županu organizacijo civilne zaščite oziro-

ma zaščite in reševanja v občini,
– usmerjajo usposabljanje pripadnikov civilne zaščite,
– po pooblastilu župana odrejajo, organizirajo in vodijo

izvajanje zaščitnih in reševalnih akcij ob naravnih in drugih
večjih nesrečah ter v vojni.

18. člen

Občinski štab za civilno zaščito Občine Krško vodi
delovanje vseh štabov in poverjenikov civilne zaščite na
območju občine, štab za civilno zaščito krajevne skupnosti
vodi delovanje vseh štabov, poverjenikov in enot civilne
zaščite na območju krajevne skupnosti, štab za civilno zašči-
to podjetja pa vodi zaščitne in reševalne aktivnosti v podjet-
ju.

Na območju Občine Krško se ustanovijo štabi za civil-
no zaščito:

A: občina - Občinski štab za civilno zaščito
B: krajevne skupnosti: štab za CZ krajevne skupnosti v

KS: Krško, Kostanjevica, Leskovec, Senovo, Brestanica.
V drugih krajevnih skupnostih: Dolenja vas, Raka, Ko-

privnica, Gora, Krško Polje, Podbočje, Rožno-Presladol, Se-
nuše, Veliki Trn, Zdole in Veliki Podlog, se imenujejo po-
verjeniki za civilno zaščito.

Poverjenike civilne zaščite v KS in njihove namestnike,
s svojim sklepom imenuje župan.

C: podjetja, organizacije in zavodi: NE Krško, tovarna
celuloze in papirja Krško, Evrosad Krško, Elektrarna Bresta-
nica.

19. člen

V podjetjih, zavodih, ustanovah in delovnih enotah, ki
nimajo štabov za civilno zaščito in je več kot 10 zaposlenih,
se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.

Župan s svojim sklepom določi podjetja v občini, ki
morajo imenovati poverjenike civilne zaščite. Poverjenika
imenuje organ upravljanja (direktor).

20. člen

V Občini Krško se imenujejo poverjeniki civilne zašči-
te za naslednje stanovanjske bloke oziroma naselja:

I. BRESTANICA
Za stanovanjske bloke v ulicah:
– Cesta Prvih borcev št. 6, 14, 19, 21, 23, 25, 31,
– Cesta izgnancev št.5,
– Elektrarniška ul. št. 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28,

30.
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II. KRŠKO

1. Za stanovanjske bloke v ulicah (rajon št.1)

– CKŽ št. 29, 30, 48, 49, 59,

– Pod goro št. 5, 8, 17, 2a, 4a, 4b, 4c, 4d,

– Dalmatinova ul. št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

– Valvazorjevo nabrežje 7.

2. Za stanovanjske bloke v Gubčevi ulici (rajon št.2)

– št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

3. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.3)

– C. 4. julija št. 18, 18a, 40a, 40b, 44, 46, 48, 50,

– Kolodvorska ul. št. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b,

– Prešernova ul.št. 4a, 4b.

4. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.4)

– C.4.julija št.52, 52a, 54, 60, 60a, 58a.

5. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.5)

– C.4.julija št.62, 62a, 62b, 64, 66,

– Aškerčeva ul. št. 2.

6. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.6)

– C.4.julija št.57, 59, 67,

– Cankarjeva št. 1, 1a, 3, 3a.

7. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.7)

– Zdolska št. 10, 12, 14, 14a, 16, 16a, 16b, 18, 18a, 19,
20, 22, 24, 26,

– Na Resi št. 1, 2,

– Papirniška št. 8, 13, 13a, 15, 15a, 17, 17a,

– Delavska št.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,

– Sremiška št.1.

8. Za stanovanjske bloke v Bohoričevi ul.št.:13, 15, 17,
19, (rajon št.8)

III. SENOVO

1. Za stanovanjske bloke v Titovi ulici (I. rajon)

– št. 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 103,
104, 105, 112, 114, 116, 118, 120.

2. Za stanovanjske bloke v ulicah:(II. rajon)

– Cesta kozjanskega odreda št. 1, 3, 5, 6, 12, 18, 5, 21

– Trg rudarjev št.1, 2, 3, 4,

3. Za stanovanjske bloke v Delavski ulici št. (III. rajon)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Poverjenike civilne zaščite v stanovanjskih blokih ime-
nuje s svojim sklepom župan.

Za organizacijo zaščite in reševanja v stanovanjskih
blokih, večjih stanovanjskih naseljih, za vzdrževanje zaklo-
nišč, formiranje reševalnih skupin in odpravljanje posledic
nesreč, so odgovorni lastniki stanovanj, njihovi upravljalci
in poverjeniki CZ.

21. člen

Naloge poverjenika za civilno zaščito v pripravah na
zaščito in reševanje:

– vzpodbuja opremljanje prebivalcev (stanovalcev, de-
lavcev) z osebno in skupno zaščitno opremo ter usposablja-
nje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite,

– skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter
drugih ukrepov za zaščito ljudi ter premoženja,

– sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip
za zaščito in reševanje v okolju, v katerem živi (KS) oziroma
dela (podjetje),

– nadzoruje redno vzdrževanje zaklonišč in naprav ter
opozarja pristojne na vzdrževanje zaklonišč (upravnika ali
direktorja podjetja),

– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme (RKB zašči-
te, opreme za gašenje požarov in reševanje iz ruševin, prve
medicinske pomoči ter vseh drugih sredstev, ki se nahajajo v
objektih in okolju, za katere je zadolžen),

– spremlja in opozarja prebivalce oziroma delavce v
podjetjih, na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile
njihovo varnost in premoženje (požar, potres, poplava itd.).

22. člen

Naloge poverjenika za civilno zaščito ob naravnih in
drugih nesrečah ter v vojni:

– spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito
in reševanje v KS oziroma podjetju,

– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča nadre-
jeni štab za civilno zaščito,

– vzpodbuja osebno in vzajemno zaščito prebivalcev,
stanovalcev, oziroma delavcev,

– sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vode-
nju in izvajanju zaščite in reševanja.

23. člen

Ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu
ogrožajo prebivalstvo, materialne in druge dobrine oziroma,
ki lahko povzročijo večje posledice, aktivirajo civilno zašči-
to poveljniki civilne zaščite ali poverjeniki CZ, poslovodni
organi oziroma dežurni funkcionar, pristojen za ukrepanje,
katerega pooblasti župan.

Civilna zaščita po aktiviranju deluje po načrtu za delo-
vanje civilne zaščite in po dejanskih potrebah oziroma uka-
zih župana in nadrejenih štabov za civilno zaščito.

24. člen

Zaščito in reševanje ob vseh manjših nesrečah vodijo
samostojno vodje gasilskih enot oziroma vodje gasilskih
enot gasilskih društev.

Zaščito in reševanje ob nesrečah v tehnoloških procesih
in nesrečah z nevarnimi snovmi manjšega obsega, vodijo
vodje intervencijskih enot PGE Krško. V določenih primerih
ob prometnih nesrečah z nevarnimi snovmi, pa lahko vodijo
zaščito in reševanje tudi delavci organov za notranje zadeve.

25. člen

Zaščito in reševanje ob nesrečah večjega obsega, vodi
župan ali štabi za civilno zaščito. Za vodenje reševalnih
akcij, ki zahtevajo posebno strokovnost in znanje, župan
lahko imenuje pri občinskem štabu za civilno zaščito skupi-
ne strokovnjakov za strokovno pomoč.

VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE IN
REŠEVANJA

26. člen

Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali
poveljnik za civilno zaščito v skladu s pogoji in situacijo, po
lastni presoji ali na predlog občinskega štaba za civilno
zaščito, odredi aktiviranje državljanov ter njihovih sredstev,
delavcev in sredstev podjetij, zavodov in reševalnih služb ter
štabov in enot civilne zaščite na območju občine.Aktivnosti
se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite in reševanja
Občine Krško.

Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. Mo-
bilizacijo razglasi Vlada RS. Mobilizacija se izvaja po načrtu
za mobilizacijo Uprave za obrambo Krško - izpostava Kr-
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ško. Strukture za zaščito in reševanje Občine Krško so dolž-
ne pomagati izvajati mobilizacijo.

27. člen

Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in
drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpi, imajo aktivi-
rani iz prejšnjega člena pravico do povračila dejanskih strošk-
ov in dejanske škode.

Državljani oziroma delavci imajo pravico do brezplač-
ne nastanitve in prehrane, če neprekinjeno sodelujejo v akci-
jah zaščite in reševanja najmanj 4 ure.

Povračilo oziroma odškodnina upravljalcem, uporabni-
kom ter lastnikom sredstev in nepremičnin, gre v breme
proračuna Občine Krško, v primeru tehnoloških, prometnih
in drugih nesreč, gre povračilo v breme podjetja, zavoda,
prevozne organizacije ali druge organizacije, katere obrato-
vanje ali delavci ali vozniki so povzročili nastanek nesreče.

VIII. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE

28. člen

Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in
drugih nesreč ter vojni nevarnosti in obveščanje prebivalstva,
zavodov ter drugih organizacij, državnih organov, civilne
zaščite in drugih reševalnih služb, se v Občini Krško organi-
zira sistem za opazovanje in obveščanje.

29. člen

Sistem za opazovanje in obveščanje v Občini Krško
sestavljajo služba za opazovanje in obveščanje in dopolnilno
opazovalno omrežje.

Organizacija in delovanje sistema za opazovanje in ob-
veščanje v Občini Krško, je določena z odlokom, ki ga je
sprejel občinski svet.

30. člen

Za sprejem in prenos ukrepov, odredb in sporočil, za
zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov o nevarnostih, sez-
nanjanjem pristojnih organov ter za obveščanje in alarmira-
nje prebivalstva in podjetij, organizacij in organov, je v
Občini Krško pristojen center za obveščanje oziroma regij-
ski center za obveščanje.

31. člen

Center za obveščanje Krško oziroma regijski center
deluje neprekinjeno 24 ur dnevno.

IX. USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

32. člen

Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se v Občini
Krško izvaja po programih, ki zagotavljajo temeljno in do-
polnilno usposabljanje oziroma programih, ki jih predpiše
Republiška uprava za zaščito in reševanje.

Dopolnilno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite
se praviloma izvaja v obliki praktičnih vaj.

33. člen

Pripadniku civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži
usposabljanje ali posamezna vaja:

– če se zaradi bolezni ali poškodbe ni sposoben udele-
žiti usposabljanja ali vaje,

– če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in če ima
med usposabljanjem izpit ali kolokvij ali obvezne vaje,

– če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan,

– če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini
ali gospodinjstvu, oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov,
zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi šel na
usposabljanje,

Prošnje za odložitev usposabljanja ali vaje je potrebno
vložiti pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zade-
ve: Upravi za obrambo Krško - izpostava Krško, v osmih
dneh po prejemu poziva.

X. KAZENSKA DOLOČBA

34. člen

Ob kršitvah tega odloka, se uporabljajo kazenske do-
ločbe zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/94).

Za nadzor nad izvajanjem tega odloka skrbi Urad župa-
na Občine Krško.

XI. KONČNI DOLOČBI

35. člen

S sprejetjem tega odloka, preneha veljati odlok o orga-
nizaciji in delovanju civilne zaščite v Občini Krško št.1-854-
1/89 v veljavi od 17. 11. 1989.

36. člen

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

Št. 851-4/96-1/18
Krško, dne 9. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

1694.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 -
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), odloka
o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in
V. zgodovinskega jedra Krško (Skupščinski Dolenjski list,
št. 8/86 z dne 22. 5. 1986) in 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na
16. seji dne 9. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra

I

Javno dobro preneha obstajati na:
parc. št. 3051/16 neplodno v izmeri 1122 m2

parc. št. 3051/17 neplodno v izmeri 335 m2

parc. št. 3051/18 neplodno v izmeri 155 m2

vse k.o. Krško, vpisane v seznam št. VIII., ker ni potre-
be po obstoju javnega dobra. Pravica uporabe se vpiše v
korist Občine Krško.
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II

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Krškem.

Št. 466-58/96-1/18
Krško, dne 9. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

LENDAVA

1695.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 3/85), 14. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Len-
dava in 11. člena statutarnega sklepa Krajevne skupnosti
Lendava, je svet Krajevne skupnosti Lendava na seji dne 29.
4. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Lendava

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Lendava, to je mesta
Lendava in vasi Trimlini se po odločitvi krajanov na referen-
dumu 21. 4. 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen

Samoprispevek se uvaja za dobo pet let, in sicer od 1. 7.
1996 do 30. 6. 2001.

S samoprispevkom bo predvidoma zbrano 85,000.000
SIT.

3. člen

Zbrana sredstva bodo uporabljena za naslednje name-
ne:

– gradnjo enostranskega pločnika v Kranjčevi ulici od
Marketa do novega pokopališča;

– ureditev javne razsvetljave v Kranjčevi ulici od kri-
žišča s Partizansko ulico do novega pokopališča;

– preplastitev poškodovanih asfaltnih površin vozišč v
Rudarski, Tomšičevi, Cankarjevi ulici in Ulici Vladimirja
Nazorja;

– preplastitev poškodovanih asfaltnih površin pločni-
kov na Partizanski ulici, v Ulici heroja Mohorja in delu
Kranjčeve ulice;

– asfaltiranje pločnika od križišča Partizanske ulice in
naselja Prekmurske brigade do Komunale;

– asfaltiranje pločnika v Kranjčevi ulici od dimnikarstva
do vodnih izvirov;

– barvanje kandelabrov ulične razsvetljave in zamenja-
va dotrajanih;

– sofinanciranje ureditve pločnika s kolesarsko stezo
do Trimlinov;

– ureditev parkirišča v Kovačevi ulici na lokaciji za
nekdanjo glasbeno šolo;

– manjša vendar obvezna komunalno vzdrževalna dela
po presoji organa opravljanja v KS Lendava.

4. člen

Vrstni red izvajanja del po programu iz prejšnjega čle-
na tega sklepa določa za vsako leto svet Krajevne skupnosti
Lendava.

5. člen

Samoprispevek plačujejo krajani s stalnim bivališčem v
Lendavi in Trimlini, in sicer:

a) 2% od neto osebnih dohodkov in nadomestil iz de-
lovnega razmerja;

b) 2% od neto prejemkov iz dopolnilnega delovnega
razmerja in pogodbenega dela;

c) 1% od pokojnin;
č) 2% od neto zavarovalne osnove zavezancev iz samo-

stojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti;
d) 2% od katastrskega dohodka za katerega se plača

davek;
e) 2% od povprečnega osebnega dohodka preteklega

leta v Občini Lendava plačujejo delavci na začasnem delu v
tujini enkrat letno.

Zavezanci, ki imajo dohodek iz več virov, plačujejo
samoprispevek za vsak dohodek posebej.

6. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/84 in 48/86).

7. člen

Samoprispevek, ki ga zavezanci plačujejo od plač, na-
domestil plač, pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih ho-
norarjev obračuna in odtegne izplačevalec osebnega dohod-
ka.

Samoprispevek od drugih dohodkov bo obračunala in
odtegovala ustrezna izpostava republiške uprave za javne
prihodke.

Samoprispevek plačujejo zavezanci iz tega člena na
žiro račun KS Lendava, št. 51920-842-059-0082705.

8. člen

Za zbiranje sredstev in izvajanje del je odgovoren svet
KS Lendava. V primeru, da se zbere več sredstev kot je bilo
predvideno v 2. členu tega sklepa ali ne pride do izvajanja
planiranih del, kjer nastopa KS Lendava kot sovlagatelj,
odloča o uporabi zbranih sredstev svet KS Lendava.

Pri sofinanciranju posameznih projektov odloča o viši-
ni vložka svet KS Lendava.

9. člen

Začasno prosta sredstva lahko svet KS Lendava presoja
oziroma veže pri banki ali ustrezni finančni ustanovi, če
oceni, da jih v določenem času ne bo mogoče aktivirati.

10. člen

Svet KS Lendava je dolžan za vsako leto veljavnosti
samoprispevka do konca marca objaviti poročilo o prilivu in
porabi samoprispevka v preteklem letu.

11. člen

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

Predsednik
sveta KS Lendava

Milan Vajda, dipl. ek. l. r.
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1697.

Občinska volilna komisija Lendava je skladno s 85. in
90. členom zakona o lokalnih volitvah  (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) na podlagi zapisnikov pristojnih
volilnih komisij krajevnih skupnosti, ki so ugotovile izide
glasovanja za volitve članov sveta krajevnih skupnosti v
Občini Lendava ter zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili
volitve v volilnih telesih za izvolitev članov sveta KS, ugo-
tovila rezultate glasovanja ter daje naslednje

P  O  R  O  Č  I  L  O
o izidu volitev članov sveta Krajevnih skupnosti Občine

Lendava

I

Na volitvah 21. aprila 1996 je bilo skupaj oddanih
5.978 glasovnic, od tega 324 neveljavnih glasovnic in 5.654
veljavnih glasovnic.

Po pošti in s potrdili ni glasoval nihče.

II

Za člane sveta KS Občine Lendava so bili izvoljeni :
1. KS DOBROVNIK (enajst članov sveta)
1. Gerenčer Ladislav, Dobrovnik 64
2. Šantak Albert, Dobrovnik 5
3. Danč Jože, Dobrovnik 91
4. Kovač Katarina, Dobrovnik 208
5. Solarič Ladislav, Dobrovnik 279
6. Urisk Zmago, Dobrovnik 204/b
7. Vegi Tibor, Žitkovci 36
8. Horvat Zoltan, Žitkovci  17

1696.

P O R O Č I L O
Volilne komisije KS Lendava o izidu glasovanja na
referendumu dne 21. 4. 1996 za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje KS Lendava

Na območju KS Lendava so bili na referendumu ugo-
tovljeni naslednji izidi glasovanja:

– število volivcev vpisanih v volilni imenik: 3020
– število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku:

1374
– število volivcev, ki so glasovali s potrdili: 0
– skupno število volivcev, ki so glasovali: 1374
– število neveljavnih glasovnic: 40
– število veljavnih glasovnic: 1334
– število volivcev, ki so glasovali “ZA”: 688
– število volivcev, ki so glasovali “PROTI”: 646
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil predlog za uvedbo sa-
moprispevka izglasovan, saj se je zanj izreklo 688 krajanov
ali 50,07% volivcev, ki so glasovali.

Lendava, dne 21. aprila 1996.

Predsednik
volilne komisije

KS Lendava
Viljem Sekereš, prof. l. r.

2. KS DOLGA VAS (sedem članov sveta)
1. Litrop Bojan, Dolga vas 138
2. Feher Štefan, Dolga vas 97
3. Kepe Jožef, Dolga vas 147/l
4. Varga Edita, Dolga vas 129/a
5. Torhač Jožef, Dolga vas 47/a
6. Rožman Tibor, Dolga vas 98/a
7. Feher Franc, Dolga vas 130/a

3. KS DOLINA (sedem članov sveta)
1. Horvat István, Dolina 51/a
2. Sabo Franc, Dolin 19/c
3. Toth József, Dolina 32/a
4. Jaklin Magda, Pince 7
5. Varga István, Pince 5/b
6. Bensa Stanislav, Pince Marof 15
7. Gaberšček Mirko, Benica 8/a

4. KS GABERJE (sedem članov sveta)
1. Antolin Jožef, Gaberje 96
2. Bernjak Ružica, Gaberje 40
3. Sarjaš Jože, Gaberje 78
4. Režonja Drago, Gaberje 117
5. Prendl Ivan, Gaberje 114/c
6. Horvat Gustav, Gaberje 11/a
7. Gőncz Robert, Gaberje 80

5. KS ČENTIBA (sedem članov sveta)
1. Šimon Evgen, Čentiba 42
2. Vida Franc, Čentiba 27
3. Kocon Jožef, Čentiba 324
4. Zver Štefan, Čentiba 458
5. Bogar László, Čentiba 63
6. Šooš Tibor, Čentiba 426/b
7. Felső Evgen, Čentiba 97/a

6. KS GORICE (sedem članov sveta)
1. Maučec Štefan, Lendavske gorice 322/a
2. Šemovčan Mato, Lendavske gorice 118
3. Pahor Alojz, Lendavske gorice 620/a
4. Nađ Drago, Lendavske gorice 547
5. Markoja Avgust, Dolgovaške gorice 33/a
6. Solar Katarina, Dolgovaške gorice 255
7. Hozjan Aleksander, Dolgovaške orice 253/b

7. KS GENTEROVCI (sedem članov sveta)
1. Dancs István, Genterovci 76
2. Jovanović Nenad, Genterovci 60
3. Csuka József, Genterovci 5
4. Vegi Julij, Radmožanci 86
5. Kocon Vendel, Radmožanci 87
6. Kalamar Štefan, Radmožanci 92

8. KS HOTIZA (enajst članov)
1. Sobočan Štefan, Hotiza 61
2. Vuk Mihael, Hotiza 67
3. Žižek Slavko, Hotiza 36/a
4. Horvat Ivanka, Hotiza 140
5. Žižek Mirko, Hotiza 196
6. Törnar Irena, Hotiza 205
7. Jakšič Jožef, Kapca 95
8. Feher Tibor, Kapca 83
9. Šeruga Geza, Kapca 118
10. Jalšovec Zlatko, Kot 1/c
11. Županec Robert, Kot 1/b
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9. KS LAKOŠ (pet članov sveta)

1. Sabo Ladislav, Gornji Lakoš 67
2. Toth Ladislav, Gornji Lakoš 44
3. Koša Štefan, Gornji Lakoš 141
4. Gaberšček Jožef, Dolnji Lakoš 20/a
5. Laj Brigita, Dolnji Lakoš 5/a

10. KS LENDAVA (enajst članov sveta)
1. Sobočan Jožef, Ribarjevo nas. 31
2. Žalig Branko, Rudarka 12
3. Hajdinjak Martin, Rudarska 33

4. Kulčar Štefan, Cankarjeva 5
5. Orbán János, Kajuhova 6
6. Hozjan Jože, Naselje prekmurske brigade 25
7. Vajda Milan, Mlinska 17
8. Lazar Beata, Kidričeva 28
9. Gjuran Jože, Kidričeva 29
10. Horvat Štefan, Trimlini 53/a
11. Lebar Ladislav, Trimlini 13

11. KS MOSTJE (pet članov sveta)

1. Bela Jože, Mostje 54
2. Brünec Marija, Banuta 8/a
3. Koštrica Terezija, Mostje 106
4. Jerebic Jože, Mostje 63
5. Gönc Franc, Mostje 2

12. KS PETIŠOVCI (sedem članov sveta)
1. Gömböš Geza, Petišovci, Lendavska 12
2. Gunc Ladislav, Petišovci, Poljska 5
3. Majhen Ivan, Petišovci, Spodnja 4

4. Bogdan Arpad, Petišovci, Rudarska 5
5. Zgrabljič Marjan, Petišovci, Ul. 22. junija 9
6. Čotar Budja Irena, Petišovci, Vrtna 20
7. Vugrinec Josip, Petišovci, Lendavska 34

Člani Predsednik
Občinske volilne komisije

Lendava
Štefan Mataič l.r. Bojan Misja, dipl. pr. l. r.

Jože Vidič l.r.
Franc Sočič l.r.

LITIJA

1698.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 73/93, 57/94 in 14/95) ter 15. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/95)
je Občinski svet občine Litija na 19. seji dne 9. 5. 1996
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto

1995

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Litija za leto 1995, ki zajema vse prihodke in odhod-
ke ŽR proračuna Občine Litija ter račun financiranja.

2. člen

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna
ter računa financiranja za leto 1995 izkazuje naslednje sta-
nje:

Bilanca prih. in odhodkov Račun financiranja

Prihodki 862,211.087,22 SIT 0,00 SIT

Odhodki 779,414.252,85 SIT 18,942.780,00 SIT

Primanjkljaj 0,00 SIT 0,00 SIT

Presežek  82,796.834,37 SIT 0,00 SIT

3. člen

Upoštevaje podatke o realizaciji bilance prihodkov in
odhodkov ter računa financiranja proračuna občine za leto
1995 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proraču-
na Občine Litija v višini 63,854.054,37 SIT.

4. člen

Preneseni prihodki iz leta 1995, izkazani kot presežek v
višini 63,854.054,37 SIT se razporedijo za naslednje name-
ne:

1. presežek v višini 21,085.063,68 se razporedi v pri-
hodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za
izvedbo programa del iz nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 1995,

2. presežek v višini 9,240.844,86 SIT se razporedi v
prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za
dokončanje odprave posledic neurja iz leta 1994 skladno s
sprejetim programom,

3. presežek v višini 4,500.000 SIT se razporedi med
prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za
urejanje kmetijskih zemljišč,

4. presežek v višini 466.102 SIT se razporedi med pri-
hodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za
izvajanje dejavnosti na področju požarnega varstva

5. presežek v višini 28,562.043,83 SIT se razporedi v
prihodke proračuna Občine Litija za leto 1996.

5. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja
sta sestavni del tega odloka.

6. člen

Odlok o ZR proračuna Občine Litija za leto 1995 začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 401-4/96
Litija, dne 9. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

1699.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in na podlagi 15. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96)
je Občinski svet občine Litija na 19. seji dne 9. 5. 1996
sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 1996

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Litija za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun),
upravljanje s prihodki in odhodki, upravljanje s premože-
njem občine ter odplačevanje dolgov. Proračun zagotavlja
sredstva za financiranje nalog v Občini Litija (v nadaljnjem
besedilu: občina) v letu 1996, ki so podrobno določene v
bilanci prihodkov in odhodkov.

2. člen

Proračun sestavljata splošni del, to je bilanca prihod-
kov in odhodkov ter račun financiranja in posebni del, to je
podrobni pregled odhodkov po namenih z obrazložitvijo.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrto-
vani prihodki iz davkov, taks, nadomestil, pristojbin, drugi
prihodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki na ravni občine.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

3. člen

Proračun za leto 1996 se tako določa v naslednjih zne-
skih:

Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja

Prihodki 959,289.054 SIT 18,602.000 SIT

Odhodki 959,289.054 SIT 18,602.000 SIT

Primanjkljaj  0,00 SIT 0,00 SIT

Presežek 0,00 SIT 0,00 SIT

Račun financiranja Občine Litija za leto 1996 tako ob-
sega prihodke v višini 18,602.000 SIT ter odhodke v višini
18,602.000 SIT. Za pokritje primanjkljaja v višini 18,602.000
SIT oziroma za bilančno uravnoteženje proračuna do konca
leta se Občina Litija zadolži v višini 18,602.000 SIT; sklep o
zadožitvi sprejme občinski svet.

4. člen

Uporabniki proračuna smejo uporabljati sredstva prora-
čuna le za namene, ki so določeni s proračunom in, če so
izpolnjeni vsi z zakonom, statutom ali drugim aktom predpi-
sani pogoji za uporabo sredstev.

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav; predplačilo je mogoče izvesti
ob predhodni pridobitvi soglasja oddelka za finance.

5. člen

Sredstva proračuna se uporabnikom delijo med letom
praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru dose-
ženih prihodkov vendar v odvisnosti od zapadlosti obvezno-
sti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna, če
ni z zakonom ali posebnim aktom občine drugače določeno.

Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v
javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je
določeno v zakonu o izvrševanju proračuna, v skladu s ko-
lektivno pogodbo in zakonom.

Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v
višini, navedeni v posebnem delu proračuna. Sredstva za
druge osebne prejemke se dodeljujejo zgolj na podlagi pi-

snih zahtevkov v skladu z določbami zakona in kolektivne
pogodbe.

6. člen

V primeru, da prihodki proračuna med letom ne prite-
kajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil prora-
čunsko ravnotežje, zmanjša zneske sredstev, ki so v poseb-
nem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali
zadrži uporabo teh sredstev.

7. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Litija. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
odgovarjajo vodje oddelkov občinske uprave, ki predlagajo
izplačila iz proračuna ter predstojniki zavodov in drugih
porabnikov proračuna, vodja oddelka za finance je odgovo-
ren za formalno pravilnost nalogov in odredb.

8. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov in uprave občine, sredstva za izvajanje dejavnosti
na področju osnovnega šolstva, otroškega varstva, socialne-
ga varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravs-
tva, sredstva za subvencije in tekoče prenose v gospodarske
javne službe, sredstva za požarno varstvo in za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za mrliško pre-
gledno službo ter sredstva za druge namene.

9. člen

Sredstva proračuna za posamezne dejavnosti se izpla-
čujejo le na podlagi programa, potrjenega s strani občinske-
ga sveta ali na podlagi pogodbe.

Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo katere en izvod mora preje-
ti oddelek za finance.

Sredstva proračuna za posamezno nalogo se izplačajo
na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki
ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščene
osebe naročnika.

Sredstva za investicijske izdatke se lahko realizirajo le
na način, določen v prejšnjem odstavku.

10. člen

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so po-
trebna dodatna dela za izvedbo določene naloge in dodatna
sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ali sklepanju po-
godbe ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali za izvedbo naloge, se sredstva prerazporedijo v
okviru postavk določene dejavnosti.

11. člen

Zbrana sredstva iz naslova odmere nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča, se porabljajo za naloge po progra-
mu za leto 1996, ki ga sprejme občinski svet. Plan prenese-
nih in novih nalog se izvaja hkrati, skladno z realizacijo
vplačil.

12. člen

Proračunska sredstva za investicije v cestno infrastruk-
turo se razporedijo v skladu s kriteriji, določenimi v tem
odloku.

Asfaltiranje cestnega odseka se izvede v primeru zago-
tovitve lastnih sredstev s strani KS na območju katere je
predvidena modernizacija, v višini, ki zagotavlja pripravo
spodnjega ustroja ceste.

Upravičenost do modernizacije cestnega odseka nasto-
pi v primeru dokončne poravnave obveznosti s strani fizič-
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nih oseb, nastalih na podlagi podpisanih pogodb ali drugih
aktov, na podlagi katerih je bila vzpostavljena, ne pa tudi
poravnana, obveznost do investitorja.

13. člen

Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% v ob-
vezno proračunsko rezervo. Izločanje prihodkov v rezerve se
praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do konca
leta. Proračunska rezerva se uporablja za namene iz prvega
odstavka 12. člena zakona o financiranju občin. O navedeni
uporabi sredstev odloča občinski svet na predlog župana.

14. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo na-
bavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve
oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa. Pri tem se
smiselno uporabljajo določbe zakona o izvrševanju proraču-
na (Uradni list RS, št. 5/96) ter določbe odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo del (Uradni list RS, št.
19/94, 28/94).

15. člen

O odpisu prispevkov ter drugih obveznosti, ki so priho-
dek proračuna odloča občinski svet.

16. člen

Uporabniki sredstev proračuna so dolžni do 28. 2. 1997
županu predložiti poročila o delu, realizaciji programov ter
zaključne račune za leto 1996.

Uporabniku, ki ne izpolni pogoja, določenega v prejš-
njem odstavku, se za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.

Uporabniki so dolžni dodatno izdelati in dostaviti ana-
lize poslovanja, ki jih zahteva občinski svet ali župan.

17. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v le-
tu 1996 (Uradni list RS, št. 2/96).

18. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 401-5/96
Litija, dne 9. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

LJUTOMER

1700.

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 z
28. členom statuta KS Logarovci-Berkovci je svet KS Loga-
rovci-Berkovci na redni seji dne 7. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega
samoprispevka za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi

v KS Logarovci-Berkovci

1. člen

Za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS Loga-
rovci-Berkovci se razpisuje referendum za uvedbo dodatne-
ga krajevnega samoprispevka v denarju.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 9. 6. 1996 od 7. do 19. ure na
glasovalnem mestu v gasilskem domu Kokoriči.

3. člen

Sredstva zbrana z dodatnim krajevnim samoprispev-
kom bodo uporabljena za program:

– asfaltiranje s fino asfaltno prevleko na vse ceste zgra-
jene v letu 1989 v naseljih Kokoriči in Berkovski Prelogi.

4. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Logarovci-Berkovci za
naselja Kokoriči in Berkovski Prelogi ter krajani, ki še nima-
jo volilne pravice, so pa v rednem delovnem razmerju.

6. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Logarovci-Ber-
kovci, ki smiselno uporablja določila zakona o volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

7. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim biva-
liščem v KS Logarovci-Berkovci v naseljih Kokoriči in Ber-
kovski Prelogi ter lastniki zemljiških površin na območju
naselij Kokoriči in Berkovski Prelogi iz drugih krajev, in
sicer v denarju in naslednji višini:

– 2% od neto plač in nadomestil iz delovnega razmerja,
vključno z nagradami in pogodbenim delom;

– 2% od pokojnin;
– 20% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavno-

sti;
– 800 DEM v tolarski protivrednosti letno od obrtne

dejavnosti in podjetništva;
– 500 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini;
– 50 DEM v tolarski protivrednosti letno po ha zemlje

lastniki, ki nimajo stalnega bivališča na območju naselij
Kokoriči in Berkovski Prelogi.

8. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).

9. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin in nagrad pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavala in odtego-
vala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke,
izpostava Ljutomer. Obrtniki in podjetniki, zaposleni v tujini
ter lastniki zemlje pa po položnici, ki jo izstavi krajevna
skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno KS  dostaviti seznam zavezancev, za katere se
nakazuje samoprispevek. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo
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obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obvezno-
sti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
prispevkov in davkov občanov.

10. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
KS Logarovci-Berkovci št. 51930-842-063-82063.

11. člen

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev dodatnega
samoprispevka opravlja svet KS Logarovci-Berkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev poroča na
zboru občanov.

12. člen

Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposred-
no, s tajnim glasovanjem in z glasovnico na kateri je nasled-
nje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST LOGAROVCI-BERKOVCI
naselje Kokoriči in Berkovski Prelogi

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu, dne 9. 6. 1996 za uved-
bo dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za ob-
dobje od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001, za območje naselij
Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS Logarovci-Berkovci, za
financiranje programa asfaltiranje fine asfaltne prevleke na
vse ceste zgrajene v letu 1989.

glasujem
“ZA” “PROTI”

(štampiljka)

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”,
če se glasovalec strinja z uvedbo dodatnega krajevnega sa-
moprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z
uvedbo dodatnega samoprispevka ne strinja.

13. člen

Na volišču mora biti razglas, na katerem je opredeljen
program dodatnega samoprispevka in obveze zavezancev.

14. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Loga-
rovci-Berkovci.

15. člen

Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odšteva-
jo od osnove dohodnine (7. člen zakona o dohodnini, Uradni
list RS, št. 48/90 in 34/92).

16. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 41/96
Berkovci, dne 7. maja 1996.

Predsednik
sveta KS Logarovci-Berkovci

Franjo Kapun l. r.

MAJŠPERK

1701.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 27/95), je Občinski svet občine Majšperk
na seji dne 9. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk

za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-
ne Majšperk za leto 1995.

2. člen

Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1995
so naslednji:

1. Proračun
– skupaj prihodki 269,841.431,81 SIT
– skupaj odhodki 181,550.442,72 SIT
– presežek prihodkov 86,940.989,09 SIT
2. Sredstva rezerv
– prihodki tekočega leta 1,350.000 SIT

3. člen

Presežek prihodkov proračuna v višini 86,940.989,09
SIT se po zaključnem računu za leto 1995 razporedi za
prenos v naslednje leto.

4. člen

Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega
sklada za leto 1995 v višini 1,350.000 SIT se prenese v
prihodke tega sklada za leto 1996.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 402-22/96
Majšperk, dne 10. aprila 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

1702.

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

O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 1996

1

S proračunom Občine Majšperk za leto 1996 (v nadalj-
njem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Majšperk.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2235Št. 27 – 24. V. 1996

2

Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1996
znašajo 340,257.158 tolarjev in sicer:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki 321,257.158
– odhodki 340,257.158
b) račun financiranja:
– prihodki 19,000.000
– odhodki –

3

Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene pora-
be in na financiranje drugih nalog občine.

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev je zajeta v bilanci, ki je sestavni del proračuna.

4

Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-
pan, ki je tudi odredbodajalec.

5

Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namen-
sko. Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo
vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti
oddana na podlagi javnega razpisa.

6

Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko pri-
hodkov.

7

Za rezerve Občine Majšperk se izloča 0,5% prihodkov.

8

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine
ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega
občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.

O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju
posojila odloča župan Občine Majšperk.

9

Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna za fi-
nanciranje investicij v infrastrukturne objekte, se bo občina
zadolžila v višini 19,000.000 SIT, kar predstavlja 9,58%
sredstev za zagotovljeno porabo za leto 1995.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan.

10

Župan Občine Majšperk je pooblaščen, da odloča o
uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče lik-
vidnosti proračuna.

11

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 402-21/96
Majšperk, dne 19. marca 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

1703.

Na podlagi 8. in 11. točke 14. člena zakona o komunal-
nih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in
18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95)
je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 25. 4. 1996
sprejel

O D L O K
o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke

in povečanje kapacitete obstoječih priključkov
na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

1. člen

Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
povračila, ki ga plača investitor-uporabnik za priključitev
objekta na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (v nadalj-
njem besedilu: merila in kriteriji).

2. člen

Merila in kriteriji veljajo za priključitve objektov na
obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti in upravljanju
občine ali gospodarske javne službe.

3. člen

Povračilo po merilih in kriterijih so dožni plačati inve-
stitorji uporabniki neglede na namebnost objekta za priklju-
ček svojih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrež-
je. Če investitorji uporabniki povečujejo objekt in s tem
kapaciteto priključka, plačajo le razliko povračila med novo
in staro kapaciteto priključka.

4. člen

Povračila so namenjena za gradnjo virov primarnih in
sekundarnih naprav za oskrbo z vodo ter odvajanje odpadnih
in padavinskih voda. Povračila so nepovratna in so dohodek
Občine Majšperk ter so namenjene za gradnjo in vzdrževanje
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

5. člen

Investitor-uporabnik je oproščen plačila povračila:

– če je financiral ali sofinanciral sorazmerni delež pri
izgradnji primarnega in sekundarnega omrežja vodovoda ali
kanalizacije.

– če je plačal povračilo do uveljavitve teh meril in
kriterijev po tedaj veljavnih določilih.

– če se priključuje na vodovod pod izjemnimi pogoji.

Vsi, ki imajo pravico do oprostitve plačila povračila,
morajo pravico oprostitve dokazati z ustrezno listino.

Med izjemne pogoje se šteje dolžina priključka na se-
kundarni vodovodni cevovod in vrednost montažnih del nad
100 m. Investitor-uporabnik, ki izpolnjije izjemne pogoje, je
oproščen plačila povračila v višini razlike predračuna za
izvedbo priključka nad 100 m in potrjenega predračuna za
priključek dolžine 100 m.

Vrednost priključka l = 100m določi upravljalec vodo-
voda ob soglasju občinskega urada vsake tri mesece.

6. člen

Povračilo za priključek na vodovodno omrežje znaša:
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Zap. Priključek Presek cevi Razmerja Vrednost

št. v colah v cm2 presekov povračila SIT

1. 3/4 4,14 1.00  180.000
2. 1 4,91 1.55  279.000
3. 5/4 8,04 3.56  640.000
4. 6/4 12,56 4,00  720.000
5. 2 19,63 6,25 1.125.000
6. 2/5 38,47 12,25 2.205.000
7. 3 50,24 16,00 2.880.000
8. 4 78,50 25,00 4.500.000

V povračilu za priključitev na vodovodno omrežje in
obračunana požarna voda oziroma požarni vodovodni pri-
ključek.

7. člen

Povračilo za priključek na kanalsko omrežje znaša:

Zap. Priključek Presek cevi Razmerja Vrednost
št. cm v cm2 presekov povračila SIT

1. 15 176,62 1,00 105.000,00
2. 20 314,00 1,77  185.850,00
3. 25 490,62 2,77  290.850,00
4. 30 706,50 4,00  420.000,00

Za priključek industrijskega ali proizvodnega objekta
se plača najmanj toliko kot znaša povračilo pod zaporedno
št. 3.

8. člen

Povračilo odmerja strokovna služba upravljalca vodo-
vodnega in kanalizacijskega omrežja na osnovi:

– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrež-

je,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapa-

citeti priključka.

9. člen

Upravljalec vodovodnega in kanalskega omrežja ter
uporabnik-investitor skleneta pred izdajo soglasja h gradnji
in priključitvi, pogodbo o priključitvi in plačilu povračila.

10. člen

Priključek na vodovodno in kanalsko omrežje izvede
upravljalec oziroma lastnik omrežja na osnovi plačanega
povračila in dejanskih stroškov priključka.

11. člen

Investitorji-uporabniki, ki se naknadno priključijo na
vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje, ki so ga finan-
cirali ali sofinancirali občani, morajo plačati tudi pozitivno
razliko med realnim deležem, ki so ga prispevali sofinancerji
pri izgradnji omrežja in višino povračila po 6. in 7. členu
tega odloka.

12. člen

Višino povračil iz 6. in 7. člena tega odloka uskladi
enkrat letno občinski svet na predlog odbora za infrastruktu-
ro pri občinskem svetu na osnovi podatkov o rasti cen na
drobno v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Re-
publike Slovenije v Uradnem listu RS.

13. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati
merila in kriteriji o povračilih za nove priključitve in za

povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno
in kanalizacijsko omrežje (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 25/85, 37/86, 10/88 in 13/95).

14. člen

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

Št. 417-2/96
Majšperk, dne 25. aprila 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

1704.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 80. člena zakona o varst-
vu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 18. člena
statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občin-
ski svet občine Majšperk na seji dne 25. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo

za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk

1. člen

Z namenom spodbujanja manjšega obremenjevanja oko-
lja in racionalne rabe naravnih dobrin, se s tem odlokom
predpisuje taksa za ustvarjanje odpadkov in povračila za
izkoriščanje in rabo pitne vode na območju Občine Majš-
perk.

2. člen

Ta odlok določa višino takse in povračila, način obra-
čunavanja in plačevanje, ter pogoje za oprostitev plačevanja
takse oziroma povračila.

3. člen

Zavezanci za plačilo takse in povračila so pravne in
fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so po
posebnem odloku zavezani k zbiranju in sortiranju komunal-
nih odpadkov in uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz
javnega vodovodnega sistema.

4. člen

Taksa se plačuje ob plačilu odvoza odpadkov in znaša:
1. za gospodinjstvo: 387,20 SIT/mesec, od tega 238

SIT/mesec za sanacijo in širitev komunalne deponije v Brst-
ju in 149,20 SIT/mesec za obratovanje in vzdrževanje komu-
nalne deponije v Brstju,

2. za podjetja in ostale (lasten dovoz) 1.943,20 SIT/m3

od tega 1.276 SIT/m3 za sanacijo in širitev komunalne depo-
nije v Brstju in 667,20 SIT/m3 za obratovanje in vzdrževanje
komunalne deponije.

5. člen

Povračilo 35 SIT/m3 vode plačujejo ob vodarini korist-
niki javnih vodovodov v Občini Majšperk za izgradnjo vo-
dovodnega omrežja v Občini Majšperk. Koristniki javnih
vodovodov, ki nimajo vodomernih naprav pa plačujejo za
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isti namen po vodovodnem priključku pavšalni znesek v
višini 200 SIT mesečno.

Koristniki mestnega vodovoda Ptuj pa še plačajo po-
vračilo za izgradnjo globinskih vodnjakov in varovanje vod-
nih virov v višini 10,25 SIT/m3 in za tekoče in investicijsko
vzdrževanje vodovodnega omrežja in naprav 12 SIT/m3.

6. člen

Plačevanje takse in povračila je mesečno.
Takso zaračunava izvajalec odvoza komunalnih odpad-

kov in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do
20. v mesecu na žiro račun Mestne občine Ptuj.

Povračilo zaračunava upravljalec vodovoda in jo po
načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v mese-
cu:

– na žiro račun Mestne občine Ptuj za izgradnjo globin-
skih vodnjakov,

– na žiro račun Občine Majšperk za izgradnjo vodo-
vodnega omrežja v Občini Majšperk in za tekoče ter investi-
cijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in naprav.

7. člen

Izvajalcu odvoza odpadkov in upravljalcu vodovoda se
za storitev zaračunavanja takse oziroma povračila priznajo
manipulativni stroški, ki se določijo s posebno pogodbo.

8. člen

Vzdrževanje in obratovanje komunalne deponije se iz-
vaja na osnovi vsakoletnega programa in pogodbe, ki jo
skleneta Mestna občina Ptuj in izvajalec vzdrževanja in obra-
tovanja komunalne deponije.

9. člen

Tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovodnega
omrežja in naprav izvaja javno podjetje – Komunalno pod-
jetje Ptuj, ki je dolžno pripraviti vsakoletni program in obra-
čun porabe povračila in o tem obveščati občino.

10. člen

Obračunavanje takse se prične prvi dan naslednjega
meseca po uveljavitvi tega odloka in se plačuje do 31. 12.
2004.

Obračunavanje povračila se prične prvi dan naslednje-
ga meseca po uveljavitvi tega odloka in se plačuje:

– 10,25 SIT/m3 do 31. 5. 2001
– 12 SIT/m3 do preklica
– 35,00 SIT/m3 do 31. 5. 2001.

11. člen

Višina takse in povračila se povišujeta v skladu z rastjo
cen komunalnih storitev v Republiki Sloveniji.

Občinski svet občine Majšperk bo tekoče spremljal iz-
vajanje tega odloka in v skladu z rastjo cen komunalnih
storitev s sklepom valoriziral višino takse in povračila.

12. člen

Plačila povračila ob vodarini in takse ob odvozu komu-
nalnih odpadkov so oproščeni občani v času odsotnosti, ki
traja najmanj 6 mesecev. Oprostitev preneha, ko prenehajo
obstajati razlogi zanjo. Občan se je ob vrnitvi v domači kraj
dolžan v osmih dneh prijaviti podjetju za distribucijo vode in
izvajalcu odvoza odpadkov.

Plačilo takse ob odvozu komunalnih odpadkov so oproš-
čeni zavezanci, do katerih zaradi odmaknjenosti od prevoz-
nih cest, izvajalci odvoza komunalnih odpadkov ne morejo
pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, oziroma uporabniki

posod za odpadke le-teh ne morejo dostaviti do najbližnjega
odjemnega mesta ob prevozni cesti. Upravičenosti izjeme po
tem odstavku odloča Občinski urad Občine Majšperk.

13. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
komunalnem prispevku v Občini Majšperk (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 13/94).

14. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
1. 5. 1996.

Št. 417-1/96
Majšperk, dne 25. 4. 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

1705.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84,
33/85 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o prekrških (Urad-
ni list SRS, št. 25/87, 24/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91)
in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št.
27/95) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 9. 4.
1996 prejel

O D L O K
o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni

dejavnosti v Občini Majšperk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa vsebina ter organizacijska in
prostorska zasnova izvajanja javne službe na področju ureja-
nja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti. Do-
ločajo se pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev
storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo,
kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.

2. člen

Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejav-
nost je organizirana, načrtovana in nadzorovana gospodar-
ska javna služba. Izvaja se v skladu z zakoni, tem odlokom
in tehničnimi pravili pristojnih organov države.

3. člen

Na območju Občine Majšperk so urejena pokopališča:
Bolfenk, Janški vrh, Majšperk, Ptujska Gora, Stoperce in
Žetale.

Na posameznem pokopališču se pokopavajo umrli, ki
spadajo v določeni pokopališki okoliš in najemniki grobov
oziroma njihovi sorodniki.

Za posamezna pokopališča skrbijo njihovi upravljalci.

4. člen

V Občini Majšperk opravljajo pokopališko in pogrebno
dejavnost ter urejanje pokopališč Občina Majšperk in pod-
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jetja ter zasebniki na podlagi podeljene koncesije. Te osebe
lahko tudi gospodarijo s posameznimi objekti in napravami
kot upravljalci pokopališč.

II. UREJANJE POKOPALIŠČ

5. člen

Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževa-
nje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, pre-
kope grobov, zajema pa predvsem naslednja dela:

– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,

– odvoz odpadkov na odlagališče,

– košnja zelenic,

– urejanje in obrezovanje žive meje,

– vzdrževanje poti,

– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,

– vodenje katastra pokopališč in

– določanje posamezne zvrsti grobov.

6. člen

Vsako pokopališče mora imeti svoj načrt ureditve gro-
bov (parcelizacije). Načrt razdelitve grobov izdela upravlja-
lec pokopališča.

Načrt vrstnega reda grobov mora biti javno izobešen na
pokopališču.

7. člen

Pokopališča so razdeljena na pokopališka polja, poko-
pališka polja na vrste grobov, vrste grobov pa na grobove.

Pokopališka polja, vrste grobov in grobovi morajo biti
oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v
pokopališko knjigo.

8. člen

Grobovi se delijo na:

– enojne grobove za eno osebo,

– družinske grobove in

– grobnice,

– žarni grobovi.

Razdalja med grobovi in pokopališkimi potmi se določi
s pokopališkim načrtom.

9. člen

Enojni in družinski grobovi so globoki 1,80 m in se
lahko poglobijo do 2,50 m, če to dopuščajo geološki pogoji.
Širina enojnega groba je od 0,70 m do 1,40 m in dolžina
2,0 m, širina družinskega groba je od 1,50 m do 2,0 m in
dolžine 2,20 m.

10. člen

Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih
grobovih, grobnicah ali v za to posebaj zgrajenih žarnih
nišah.

Globina žarnega groba je 0,70 m, širine 0,60 m do
1,0 m, dolžine 0,60 m do 1,20 m.

Žar ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z izje-
mo določil, ki jih dopušča zakon.

11. člen

Ponoven pokop v isti grob je mogoče po poteku miro-
valne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let.

Če je grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven
pokop v isto jamo možen tudi pred pretekom 10 let. Pri

odprtju groba pred potekom mirovalne dobe, mora nad zad-
njo krsto ostati vsaj 0,10 m zemlje.

12. člen

Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopa-
lišča. V območju pokopališča ni dovoljeno:

– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje in hoja po grobovih,

– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,

– onesnaževanje pokopališkega prostora in objektov v
območju pokopališča,

– poškodovanje grobov, nasadov, objektov in predme-
tov na območju pokopališča,

– odtujevanje predmetov iz tujih grobov, objektov in
prostorov v območju pokopališča,

– v času pogreba ni dovoljeno opravljati prevozov, kam-
noseških, vrtnarskih, ključavničarskih in drugih del na poko-
pališču,

– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, inva-
lidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil izvajalcev
pokopaliških dejavnosti,

– brez dovoljenja upravljalca pokopališča ni dovoljeno
opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, ključavničar-
skih in podobnih del,

– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v
območju pokopališča.

13. člen

Zasajanje visokorastočega drevja je dovoljeno le s pri-
stankom upravljalca pokopališča in to na prostorih, ki so za
to določeni v pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje je
lahko visoko 2 m in ne sme biti prosto rastočo, temveč
oblikovano. Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, traj-
nic in drugih okrasnih rastlin, ki pa ne smejo ovirati dostopa
do drugih grobov.

14. člen

Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni
spomeniki v skladu z opredelitvami pokopališkega načrta.
Za postavitev ograje, okvirov, pokrivnih plošč in spomenika
je potrebno pridobiti soglasje upravljalca pokopališča.

Če najemnik groba postavi ali odstrani nagrobnik v
nasprotju s soglasjem upravljalca mora nepravilnost odpra-
viti v 30 dneh po prejemu pismenega obvestila.

V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi, opra-
vi to upravljalec na stroške najemnika.

15. člen

Najemnik prostorov za grobove in grobnice so dolžni
skrbeti za njihovo vzdrževanje tako, da se s tem ne kazi
kulturen izgled pokopališča.

Najemniki grobov so dolžni najmanj dvakrat letno oči-
stiti grobove, če tega ne storijo, opravi to upravljalec na
stroške najemnika groba.

Če je grob zanemarjen in je poteklo od zadnjega poko-
pa več kot 10 let ter je tudi potekla najemna pogodba, se
smatra, da je grob zapuščen. Zapuščen grob se lahko odda
drugemu najemniku.

16. člen

Za vzdrževanje pokopaliških objektov, poti in nasadov,
čistoče, reda in miru na pokopališču skrbijo upravljalci po-
kopališč oziroma izvajalci storitev iz 4. člena tega odloka.
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III. POKOPALIŠKE STORITVE

17. člen

Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so
predvsem naslednje:

– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov in
– prva ureditev groba.

18. člen

Za vsa pokopališča na območju Občine Majšperk, ki
imajo na pokopališčih urejene mrliške vežice, se umrli pravi-
loma polagajo na mrtvaški oder v mrliški vežici.

19. člen

Pokopi so lahko s pogrebnimi svečanostmi ali anonim-
nimi, skladno z voljo umrlega ali najbližjega sorodnika.

20. člen

Pogrebne svečanosti se odvijajo na krajevno običajen
način.

Na pokopališčih potekajo pogrebne svečanosti na na-
slednji način: najprej verski obred, nato spust krste v jamo,
nato govorniki, nato pevci oziroma godba, če je vse to v
skladu z voljo umrlega oziroma njegovih najbližnjih sorod-
nikov.

V primeru, ko se pogrebna svečanost odvija v sklopu
mrliške vežice, se po končani svečanosti oblikuje pogrebni
sprevod in izvrši pokop pokojnika.

Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču,
vodi pooblaščena oseba upravljalca pokopališča v skladu s
krajevnimi običaji ter predhodnem sporazumnem naročilu
pokojnikovih svojcev.

21. člen

Civilne in državne pogrebe organizira in opravi uprav-
ljalec pokopališča sporazumno z naročnikom.

Za vojaške enote, društva in organizacije, ki sodelujejo
pri pogrebnih svečanostih, veljajo njihova pravila za potek
pogreba, vendar v skladu s poprejšnjo voljo umrlega ali
svojcev.

22. člen

Za izkop jame, zasip groba, prekope, prvo ureditev
groba in zaščita sosednjih grobov skrbi upravljalec pokopa-
lišča.

23. člen

Pokopi so vsak dan. Uporabo mrliške vežice in njen
obratovalni čas določi upravljalec pokopališča.

24. člen

Pogrebna dejavnost se izvaja praviloma izven pokopa-
lišč in zajema urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz
pokojnika.

25. člen

Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolž-
nosti:

– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi kataster in načrt pokopališča,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register

sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa praviloma v do-

govoru z naročnikom in v primeru verskega pokopa z župni-
kom,

– organizira in opravlja pogrebe,

– vodi evidenco o pokopih,

– organizira in nadzira razna dela na pokopališču,

– skrbi za red in mir ter čistočo na pokopališču,

– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in
njenega funkcionalnega prostora.

IV. VIRI FINANCIRANJA

26. člen

Urejanje pokopališča ter pokopališka dejavnost in izva-
janje pogrebnih storitev se financirajo iz naslednjih virov:

– najemnine za grobove,

– takse za vzdrževanje pokopališč,

– plačila storitev koristnikov in

– drugih virov.

27. člen

Upravljalec pokopališča oddaja prostore za grobove v
najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni
obliki v skladu s tem odlokom.

Če se pravni naslednik najemnika groba odpove prosto-
ru za grob ali če pravnih naslednikov ni, lahko najemno
razmerje s pogodbo podaljšajo tudi drugi.

Upravljalec izroči grobni prostor najemniku takoj po
sklenitvi najemne pogodbe in plačilu najemnine.

28. člen

Najemna pogodba se sklene za dobo 10 let in se lahko
po poteku te dobe ponovno podaljša.

Če pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata je na-
jemnik dolžan odstraniti iz groba spomenik in druge pred-
mete, ter jih odstraniti iz območja pokopališča v roku 90 dni.
Ta rok pa ne more biti daljši od izteka 10-letnega roka od
zadnjega pokopa.

Če najemnik predmetov iz drugega odstavka tega člena
ne odstrani, jih po poteku postavljenega roka upravljalec
pokopališča na njegove stroške, prostor pa se lahko odda
drugemu najemniku.

Šteje se, da je najemnik sam odstopil od pogodbe, če v
roku enega leta po zapadlosti računa ne plača najemnine.
Odstop od pogodbe v tem primeru ugotovi s posebnim skle-
pom komisija, v katero imenuje člane pristojen občinski
organ. Sklep se objavi na oglasni deski na pokopališču,
sedežu občine stalnega prebivališča najemnika in oglasni
deski na sedežu upravljalca. Sklep mora viseti na oglasni
deski 30 dni. Sklep postane pravnomočen, če obveznosti
niso poravnane po tem roku.

29. člen

Najemna pogodba mora vsebovati:

– osebo najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja groba ozi-

roma prostora za grob,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obvez-

nosti.

30. člen

Višina najemnine znaša za družinski grob 12.000 SIT,
za enojni (samski) grob pa 8.000 SIT.
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31. člen

Taksa za vzdrževanje pokopališč se plačuje letno in
znaša za vse najemnike grobov 2.500 SIT razen za pokopa-
lišči na Bolfenku in Janškem vrhu, kjer znaša taksa
1.500 SIT.

32. člen

Sredstva zbrana po 30. in 31. členu se uporabljajo na-
mensko na tistem področju, kjer se zberejo.

33. člen

Najemnik groba mora poravnati najemnino in takso za
vzdrževanje v 15 dneh po prejemu računa.

Zneski iz 30. člena in 31. člena tega odloka se uskladijo
enkrat, v mesecu januarju, z rastjo drobnoprodajnih cen v
preteklem letu.

V. KAZENSKE DOLOČBE

34. člen

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaz-
nuje za prekršek upravljalec pokopališča, če ne ravna v
skladu z določbami 25. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba upravljalca, ki stori prekršek iz
25. člena tega odloka.

35. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje ose-
ba, ki stori prekršek iz 12. člena tega odloka.

36. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 15.000 SIT se
kaznuje posameznik, ki nasadi drevje in druge okrasne rastli-
ne v nasprotju s 13. členom tega odloka in postavi spomenik
brez soglasja upravljalca (14. člen).

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo
pristojni državni organi, organi občinske inšpekcije in delav-
ci upravljalca pokopališča.

38. člen

Že sklenjene pogodbe so veljavne do preteka, s tem, da
se uporabljajo ostale določbe tega odloka.

39. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Ptuj
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 2/78).

40. člen

Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 358-1/96
Majšperk, dne 9. aprila 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

1706.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 27/95), je Občinski svet občine Majšperk na seji
dne 27. 2. 1996 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine

Majšperk v letu 1996

1

Do sprejetja proračuna Občine Majšperk za leto 1996
se financiranje proračunskih potreb začasno nadaljuje na
podlagi proračuna občine za enake naloge naloge oziroma
namene kot v letu 1995.

2

Pri začasnem financiranju se smejo mesečno uporablja-
ti dvanajstine sredstev po proračunu za leto 1995.

3

Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del ob-
činskega proračuna a leto 1996.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996.

Št. 061-15/96
Majšperk, dne 27. februarja 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

1707.

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94) in 18. člena statuta Občine Majš-
perk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine
Majšperk na seji dne 18. 3. 1996 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Majšperk

I

Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati
za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Majšperk v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas na
volitvah za občinski svet.

II

Politični stranki oziroma strankam, katerih kandidat je
bil izvoljen za župana, pripadajo sredstva iz proračuna Obči-
ne Majšperk v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah
za župana. V primeru, da je župana kandidiralo več strank, si
sredstva razdelijo stranke v sorazmerju s številom članov
občinskega sveta.
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III

Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihov
žiro račun.

IV

Zneska iz I. in II. točke tega sklepa izplačana po 1. 1.
1996 se mesečno usklajujeta z indeksom rasti drobnoprodaj-
nih cen po zadnjih znanih podatkih Zavoda RS za statistiko.

V

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski
svet, uporabljati se začne s 1. 1. 1995 in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 063-1/96
Majšperk, dne 3. januarja 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

1708.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na svoji
seji dne 27. februarja 1996 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov

1. člen

Poslovne stavbe in poslovni prostori na območju Obči-
ne Majšperk, ki so last Občine Majšperk se oddajo v najem v
skladu z določili tega pravilnika.

2. člen

Poslovne stavbe in poslovni prostori se oddajo v najem
s pogodbo ob pogojih, ki jih določa zakon o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in
34/88), prostorski izvedbeni akt za posamezno območje in ta
pravilnik.

3. člen

O oddaji poslovnih prostorov odloča petčlanski odbor
za gospodarstvo, ki ga je imenoval Občinski svet občine
Majšperk.

4. člen

Poslovni prostor se oddaja v najem s pogodbo na osno-
vi javnega natečaja ali neposredno s pogodbo za določen ali
nedoločen čas.

Odbor za gospodarstvo lahko zaprosi svet krajevne
skupnosti za mnenje glede namena uporabe poslovnega pro-
stora.

5. člen

Javni natečaj se izvede z zbiranjem pisnih ponudb.
Javni natečaj se objavi v javnih informativnih sredstvih naj-
manj 15 dni pred obravnavo in izbiro na osnovi pisnih po-
nudb.

6. člen

Javni natečaj mora vsebovati:
– naziv in sedež najemodajalca
– podatke o poslovnem prostoru oziroma stavb

– podatki o možni namembnosti poslovnega prostora
– višino minimalne najemnine ter višino, način in delež

sovlaganja pri obnovi poslovnega prostora
– rok za preložitev pisnih ponudb
– višino in način plačila varščine
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri
– rok za sklenitev najemne pogodbe in ali se pogodba

sklepa za določen ali nedoločen čas
– druge pogoje določene v skladu s politiko poslovnih

prostorov v občini in v skladu s pogoji urejanja prostora.

7. člen

Če je poslovni prostor zaščiten z odlokom o razglasitvi
nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov za ob-
močje Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
35/89), mora javni razpis vsebovati tudi pogoje, ki jih zahte-
va Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.

8. člen

Ponudnikom ki so se udeležili razpisa zagotavljajo pred-
nost merila po naslednjem vrstnem redu:

1. ponudba najkvalitetnejšega programa v okviru pred-
videne dejavnosti,

2. opravljanje redne dejavnosti, kot edino dejavnost,
3. odstotek vlaganja v obnovo,
4. čas stalnega prebivališča v Občini Majšperk,
5. čas dela v Občini Majšperk,
6. število zaposlenih z dnem, ko začne s poslovanjem,
7. višina ponujene najemnine,
8. rok v katerem namerava odpreti poslovni prostor.

9. člen

Udeleženci javnega natečaja morajo s pisno ponudbo
priložiti potrdilo o plačani varščini, ki je določena z razpi-
som.

Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino,
tistemu, ki s ponudbo ni uspel, pa vrne.

V primeru, da uspeli ponudnik brez upravičenega raz-
loga odstopi od ponudbe in v roku ne sklene najemne pogod-
be, varščina zapade v korist sredstev najemnin za poslovne
stavbe in poslovne prostore.

10. člen

Odbor izdela vrstni red ponudnikov na osnovi meril iz
8. člena tega pravilnika.

O izbiri ponudnika po tem pravilniku, obvesti komisija
pisno vse ponudnike, ki so se udeležili javnega natečaja v
roku 8 dni, ki ga določa razpis.

11. člen

Vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega natečaja ima
pravico vložiti ugovor županu Občine Majšperk v roku 8 dni
od prejema obvestila o izbiri, če meni, da je z odločitvijo o
izbiri kršena njegova pravica.

Župan Občine Majšperk mora odločiti o ugovoru v
roku 30 dni od dneva, ko je bil ugovor vložen. Odločitev
župana Občine Majšperk je dokončna.

12. člen

Poslovni prostor se lahko odda v najem neposredno s
pogodbo v naslednjih primerih:

– preselitev najemnika iz poslovnega prostora zaradi
rušenja zgradbe ali drugih gradbenih posegov v zgradbi ali
pogodbe za določen čas,

– razširitev poslovnega prostora na prostor, ki ga je
možno z obstoječim neposredno povezati v isti zgradbi (hi-
šna številka), če gre za opravljanje iste dejavnosti,
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– če sedanji najemnik prenaša svojo dejavnost na ožje-
ga družinskega člana (otrok, zakonec, izvenzakonski part-
ner),

– če najemnik umre in namerava dejavnost nadaljevati
ožji družinski član (otrok, zakonec, izvenzakonski partner),

– poslovni prostor, za katerega na javnem natečaju ni
bilo ponudnikov,

– v posebnih utemeljenih primerih, na predlog Župana
Občine Majšperk, ki ga potrdi Občinski svet občine Majš-
perk.

13. člen

Pogodbo o najemu poslovnega prostora mora, razen z
zakonom določenih sestavin, vsebovati še naslednje sestavi-
ne:

– naslov poslovnega prostora oziroma stavbe, v kateri
se poslovni prostor nahaja,

– točno navedbo dejavnosti, za katero se poslovni pro-
stor uporablja,

– navedbo funkcionalnega in pomožnega prostora,
– čas, za katerega se poslovni prostor oddaja,
– razloge za prenehanje najemne pogodbe,
– obveznosti najemnika glede vzdrževanja poslovnega

prostora in morebitnih skupnih prostorov v zgradbi,
– ostale obveznosti najemnika in druge pogoje, ki izha-

jajo iz uporabe poslovnega prostora.

14. člen

Najemna pogodba se lahko odpove pod pogoji in na
način, ki ga določa zakon in najemna pogodba. O odpovedi
najemne pogodbe odloča odbor za gospodarstvo.

15. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije. S sprejetjem tega pravilnika
preneha veljati pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 1/91).

Št. 363-2/96
Majšperk, dne 27. februarja 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

METLIKA

1709.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za predsednike

svetov KS Občine Metlika

Občinska volilna komisija Metlika je na seji dne 4. 4.
1996 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ko so
vodili glasovanje na voliščih v Občini Metlika ter na podlagi
zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ugoto-
vila:

I

Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno
glasovanje v dneh od 26. do 28. marca 1996 ter na 21
voliščih dne 31. marca 1996, skupaj torej na 22 voliščih.

II

Na območju Občine Metlika so predčasno glasovali 3
volivci, in sicer vsi iz volilne enote št. VIII - KS Metlika.

Noben volivec iz območja občine ni podal zahtevo za
glasovanje po pošti.

S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni ime-
nik ni glasoval noben volivec.

III

Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO - VOLILNA ENOTA I:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 170 volivcev
– glasovalo je 144 volivcev ali 84,71% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 133 glasovnic
– neveljavnih je bilo 11 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nemanič Stanko, Božakovo 21 133 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Božakovo izvoljen:

1. Nemanič Stanko, Božakovo 21 133 glasov
b) KS DOBRAVICE - VOLILNA ENOTA II:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 162 volivcev
– glasovalo je 147 volivcev ali 90,74% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 144 glasovnic
– neveljavne so bile 3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matkovič Miran, Gornje Dobravice 7 64 glasov
2. Plut Anton, Gornje Dobravice 12 80 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Dobravice izvoljen:

1. Plut Anton, Gornje Dobravice 12 80 glasov
c) KS DRAŠIČI - VOLILNA ENOTA III:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 228 volivcev
– glasovalo je 192 volivcev ali 84,21% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 188 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nemanič Martin, Drašiči 40 100 glasov
2. Kostelec Anton, Drašiči 13 42 glasov
3. Kostelec Stanislav, Krmačina 10 46 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Drašiči izvoljen:

1. Nemanič Martin, Drašiči 40 100 glasov
d) KS GRABROVEC - VOLILNA ENOTA IV:
– v volilni imenik so bili vpisani 103 volivci
– glasovalo je 87 volivcev ali 84,47% vseh volivcev, ki

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 83 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Črnič Marjan, Grabrovec 19 39 glasov
2. Stojnič Anton, Grabrovec 34 16 glasov
3. Dragovan Jožef, Grabrovec 14 28 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Grabrovec izvoljen:

1. Črnič Marjan, Grabrovec 19 39 glasov
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e) KS GRADAC - VOLILNA ENOTA V:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 416 volivcev

– glasovalo je 267 volivcev ali 64,18% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 259 glasovnic

– neveljavnih je bilo 8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Malenšek Alojz, Gradac 86 146 glasov

2. Šuštaršič Ivan, Gradac 29 113 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Gradac izvoljen:

1. Malenšek Alojz, Gradac 86 146 glasov
f) KS JUGORJE PRI METLIKI - VOLILNA ENOTA

VI:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 106 volivcev

– glasovalo je 99 volivcev ali 93,40% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 93 glasovnic

– neveljavnih je bilo 6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Klemenčič Ivan, Sela pri Jugorju 15 93 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Jugorje izvoljen:

1. Klemenčič Ivan, Sela pri Jugorju 15 93 glasov

g) KS LOKVICA - VOLILNA ENOTA VII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 260 volivcev

– glasovalo je 189 volivcev ali 72,69% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 182 glasovnic
– neveljavnih je bilo 7 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Dragovan Branko, Dolnja Lokvica 4 a 51 glasov
2. Nemanič Stanko, Gornja Lokvica 46 15 glasov

3. Muc Anton, Gornja Lokvica 5 b 37 glasov
4. Petric Anton, Gornja Lokvica 11 79 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Lokvica izvoljen:

1. Petric Anton, Gornja Lokvica 11 79 glasov
h) mestna skupnost METLIKA - VOLILNA ENOTA

VIII:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 2.532 volivcev
– glasovalo je 1.295 volivcev ali 51,15% vseh voliv-

cev, ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 1.069 glasovnic

– neveljavnih je bilo 225 glasovnic
– ni bila oddana 1 glasovnica

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Černič Anton, Križevska vas 18 1.069 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta mestne skupnosti Metlika
izvoljen:

1. Černič Anton, Križevska vas 18 1.066 glasov
i) KS PODZEMELJ - VOLILNA ENOTA IX:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 638 volivcev
– glasovalo je 513 volivcev ali 80,41% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico

– veljavne so bile 504 glasovnice

– neveljavnih je bilo 8 glasovnic

– ni bila oddana 1 glasovnica

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Kobe Božidar, Podzemelj 17 b 160 glasov

2. Brinc Julij, Otok 24 168 glasov

3. Smuk Jože, Mlake 2 176 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Podzemelj izvoljen:

1. Smuk Jože, Mlake 2 176 glasov

j) KS RADOVICA - VOLILNA ENOTA X:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 305 volivcev

– glasovalo je 185 volivcev ali 60,66% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 177 glasovnic

– neveljavnih je bilo 8 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Nemanič Jožef, Radovica 65 177 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Radovica izvoljen:

1. Nemanič Jožef, Radovica 65 177 glasov

k) KS ROSALNICE - VOLILNA ENOTA XI:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 446 volivcev

– glasovalo je 293 volivcev ali 65,70% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 264 glasovnic

– neveljavnih je bilo 28 glasovnic

– ni bila oddana 1 glasovnica

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Slanc Martin, Čurile 14 b 264 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Rosalnice izvoljen:

1. Slanc Martin, Čurile 14 b 264 glasov

l) KS SLAMNA VAS - VOLILNA ENOTA XII:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 132 volivcev

– glasovalo je 104 volivcev ali 78,79% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 89 glasovnic

– neveljavnih je bilo 15 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Vraničar Jože, Slamna vas 17 a 89 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Slamna vas izvoljen:

1. Vraničar Jože, Slamna vas 17 a 89 glasov

m) KS SUHOR PRI METLIKI - VOLILNA ENOTA
XIII:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 693 volivcev
– glasovalo je 419 volivcev ali 60,64% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 366 glasovnic

– neveljavnih je bilo 53 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Brunskole Slavko, Hrast pri Jugorju 1 366 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
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sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, za predsednika sveta KS Suhor izvoljen:

1. Brunskole Slavko 366 glasov

Št. 008-1/96
Metlika, dne 4. aprila 1996.

Občinska volilna komisija
Metlika

Tajnik Predsednica
Milan Travnikar l. r. Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.

Člani
Stanislav Brodarič l. r.

Janez Kremesec l. r.
Nada Krašovec-Klančar l. r.

1710.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane svetov

KS Občine Metlika

Občinska volilna komisija Metlika je na seji dne 4. 4.
1996 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ko so
vodili glasovanje na voliščih v Občini Metlika ter na podlagi
zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ugoto-
vila:

I

Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno
glasovanje v dneh od 26. do 28. marca 1996 ter na 21
voliščih dne 31. marca 1996, skupaj torej na 22 voliščih.

II

Na območju Občine Metlika so predčasno glasovali 3
volivci, in sicer vsi iz volilne enote št. VIII - KS Metlika.

Noben volivec iz območja občine ni podal zahtevo za
glasovanje po pošti.

S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni ime-
nik ni glasoval noben volivec.

III

Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:

a) KS BOŽAKOVO - VOLILNA ENOTA I:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 170 volivcev

– glasovalo je 144 volivcev ali 84,71% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 141 glasovnic

– neveljavne so bile 3 glasovnice

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Kočevar Jože, Božakovo 6 116 glasov

2. Malešič Martin, Želebej 11 116 glasov

3. Cajnar Anton, Rakovec 11 111 glasov

4. Nemanič Anton, Božakovo 26 119 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Božakovo izvoljeni:

1. Nemanič Anton, Božakovo 26 119 glasov

2. Kočevar Jože, Božakovo 6 116 glasov

3. Malešič Martin, Želebej 11 116 glasov
4. Cajnar Anton, Rakovec 11 111 glasov
b) KS DOBRAVICE - VOLILNA ENOTA II.
– v volilni imenik je bilo vpisanih 162 volivcev
– glasovalo je 147 volivcev ali 90,74% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 144 glasovnic
– neveljavne so bile 3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Grčman Slavko, Krivoglavice 9 92 glasov
2. Grahek Ivanka, Dolnje Dobravice 4 107 glasov
3. Milavec Jože, Krivoglavice 8 101 glasov
4. Šimec Jože, Geršiči 3 a 102 glasov
5. Jakša Vera, Geršiči 7 85 glasov
6. Žunič Anton, Krivoglavice 1 119 glasov
7. Panjan Anton, Dolnje Dobravice 1 111 glasov
8. Judnič Marjan, Geršiči 12 64 glasov
9. Štefanič Alojz, Dolnje Dobravice 7 73 glasov
10. Šuklje Jože, Geršiči 4 83 glasov
11. Žugelj Jože, Gornje Dobravice 14 a 57 glasov
12. Žugelj Anton, Gornje Dobravice 8 70 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Dobravice izvoljeni:

1. Žunič Anton, Krivoglavice 1 119 glasov
2. Panjan Anton, Dolnje Dobravice 1 111 glasov
3. Grahek Ivanka, Dolnje Dobravice 4 107 glasov
4. Šimec Jože, Geršiči 3 a 102 glasov
5. Milavec Jože, Krivoglavice 8 101 glasov
6. Grčman Slavko, Krivoglavice 9 92 glasov
7. Jakša Vera, Geršiči 7 85 glasov
8. Šuklje Jože, Geršiči 4 83 glasov
c) KS DRAŠIČI - VOLILNA ENOTA III:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 228 volivcev
– glasovalo je 192 volivcev ali 84,21% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 187 glasovnic
– neveljavnih je bilo 5 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bajuk Stanko, Drašiči 35 a 150 glasov
2. Guštin Avguštin, Drašiči 1 100 glasov
3. Petruša Jože, Železniki 5 117 glasov
4. Plut Martin, Vidošiči 11 70 glasov
5. Pečarič Jožef, Železniki 10 57 glasov
6. Guštin Janez, Drašiči 41 48 glasov
7. Žabčić Josip, Drašiči 25 62 glasov
8. Starašinič Anton, Drašiči 18 54 glasov
9. Stariha Jože, Drašiči 46 76 glasov
10. Prus Zvonko, Krmačina 8 a 104 glasov
11. Kostelec Stanislav, Krmačina 10 39 glasov
12. Simonič Anton, Drašiči 21 57 glasov
13. Simonič Stanko, Drašiči 56 41 glasov
14. Pečarič Martin, Drašiči 29 55 glasov
15. Mavretič Jože, Drašiči 2 b 68 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in številu članov organov KS v Občini Metlika, kot
člani sveta KS Drašiči izvoljeni:

1. Bajuk Stanko, Drašiči 35 a 150 glasov
2. Petruša Jože, Železniki 5 117 glasov
3. Prus Zvonko, Krmačina 8 a 104 glasov
4. Guštin Avguštin, Drašiči 1 100 glasov
5. Stariha Jože, Drašiči 46 76 glasov
6. Plut Martin, Vidošiči 11 70 glasov
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d) KS GRABROVEC - VOLILNA ENOTA IV:
– v volilni imenik so bili vpisani 103 volivci
– glasovalo je 87 volivcev ali 84,47% vseh volivcev, ki

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 85 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kramarič Martin, Grabrovec 38 39 glasov
2. Pezdirec Franc, Grabrovec 8 a 53 glasov
3. Vukšinič Martin, Grabrovec 21 53 glasov
4. Dragovan Jožef, Grabrovec 14 46 glasov
5. Črnugelj Andrej, Grabrovec 26 34 glasov
6. Štubljar Martin, Grabrovec 41 50 glasov
7. Jakljevič Anton, Grabrovec 1 50 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Grabrovec izvoljeni:

1. Pezdirec Franc, Grabrovec 8 a 53 glasov
2. Vukšinič Martin, Grabrovec 21 53 glasov
3. Štubljar Martin, Grabrovec 41 50 glasov
4. Jakljevič Anton, Grabrovec 1 50 glasov
e) KS GRADAC - VOLILNA ENOTA V:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 416 volivcev
– glasovalo je 267 volivcev ali 64,18% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 260 glasovnic
– neveljavnih je bilo 7 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Sbil Damjan, Gradac 90 83 glasov
2. Milavec Andreja, Gradac 139 48 glasov
3. Milavec Marjan, Klošter 7 48 glasov
4. Slana Sonja, Gradac 25 61 glasov
5. Doltar Vesna, Gradac 22 105 glasov
6. Stipanič Anton, Gradac 74 95 glasov
7. Rus Cvetko, Gradac 115 107 glasov
8. Dim Radoslav, Gradac 94 38 glasov
9. Šuštaršič Ivan, Gradac 29 129 glasov
10. Milič Dušan, Gradac 63 19 glasov
11. Cerjanec Marijan, Gradac 38 139 glasov
12. Plut Jožef, Gradac 75 63 glasov
13. Renko Franc, Klošter 11 125 glasov
14. Milavec Nada, Gradac 23 35 glasov
15. Bajc Milan, Gradac 31 61 glasov
16. Jurejevčič Martin, Okljuka 2 31 glasov
17. Molek Janez, Gradac 131 62 glasov
18. Žunič Milan, Gradac 24 53 glasov
19. Ahec Anton, Gradac 11 25 glasov
20. Jonke Darko, Gradac 27 65 glasov
21. Črnič Milan, Gradac 119 32 glasov
22. Malenšek Alojz, Gradac 86 104 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Gradac izvoljeni:

1. Cerjanec Marijan, Gradac 38 139 glasov
2. Šuštaršič Ivan, Gradac 29 129 glasov
3. Renko Franc, Klošter 11 125 glasov
4. Rus Cvetko, Gradac 115 107 glasov
5. Doltar Vesna, Gradac 22 105 glasov
6. Malenšek Alojz, Gradac 86 104 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil kandidat

Malenšek Alojz izvoljen tudi za predsednika sveta KS Gra-
dac.

Kandidat je bil ustno pozvan, da volilno komisijo obve-
sti, katero funkcijo sprejema. Odločil se je, da sprejme funk-

cijo predsednika sveta KS Gradac, zato v skladu z zakonom
mandat člana sveta KS preide na naslednjega kandidata, ki je
prejel največje število glasov.

Ta kandidat je:
Stipanič Anton, Gradac 74 95 glasov

f) KS JUGORJE PRI METLIKI - VOLILNA ENOTA
VI:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 106 volivcev

– glasovalo je 99 volivcev ali 93,40% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 91 glasovnic

– neveljavnih je bilo 8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Mohar Alojz, Jugorje pri Metliki 2 46 glasov
2. Popovič Janko, Škemljevec 14 61 glasov

3. Zevnik Darko, Sela pri Jugorju 1 52 glasov
4. Badovinac Peter, Jugorje pri Metliki 5 51 glasov

5. Plut Viktor, Mačkovec pri Suhorju 4 26 glasov
6. Belopavlovič Janko, Škemljevec 2 34 glasov

7. Radkovič Sandi, Jugorje pri Metliki 6 73 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Jugorje izvoljeni:

1. Radkovič Sandi, Jugorje pri Metliki 6 73 glasov
2. Popovič Janko, Škemljevec 14 61 glasov

3. Zevnik Darko, Sela pri Jugorju 1 52 glasov
4. Badovinac Peter, Jugorje pri Metliki 5 51 glasov

g) KS LOKVICA - VOLILNA ENOTA VII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 260 volivcev

– glasovalo je 189 volivcev ali 72,69% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 177 glasovnic
– neveljavnih je bilo 12 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Petric Anton, Gornja Lokvica 11 134 glasov

2. Šuklje Jože, Trnovec 22 121 glasov
3. Šuklje Anica, Gornja Lokvica 5 a 99 glasov

4. Petric Ivan, Trnovec 17 67 glasov
5. Pirkovič Franc, Dolnja Lokvica 30 91 glasov

6. Šuklje Jožef, Dolnja Lokvica 3 99 glasov
7. Muc Anton, Gornja Lokvica 5 b 119 glasov

8. Dragovan Branko, Dolnja Lokvica 4 a 108 glasov
9. Nemanič Martin, Gornja Lokvica 29 a 97 glasov

10. Ambrožič Janez, Gornja Lokvica 25 77 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Lokvica izvoljeni:

1. Petric Anton, Gornja Lokvica 11 134 glasov
2. Šuklje Jože, Trnovec 22 121 glasov

3. Muc Anton, Gornja Lokvica 5 b 119 glasov
4. Dragovan Branko, Dolnja Lokvica 4 a 108 glasov

5. Šuklje Anica, Gornja Lokvica 5 a 99 glasov
6. Šuklje Jožef, Dolnja Lokvica 3 99 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil kandidat
Petric Anton izvoljen tudi za predsednika sveta KS Lokvica.

Kandidat je bil ustno pozvan, da volilno komisijo obve-
sti, katero funkcijo sprejema. Odločil se je, da sprejme funk-
cijo predsednika sveta KS Lokvica, zato v skladu z zakonom
mandat člana sveta KS preide na naslednjega kandidata, ki je
prejel največje število glasov.

Ta kandidat je:
Nemanič Martin, Gornja Lokvica 29 a 97 glasov
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h) mestna skupnost METLIKA - VOLILNA ENOTA
VIII:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 2.532 volivcev

– glasovalo je 1.295 volivcev ali 51,15% vseh voliv-
cev, ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 1.218 glasovnic
– neveljavnih je bilo 77 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Jankovič Jožef, Gubčeva 26 595 glasov
2. Prevalšek Vekoslav, Nas. Staneta

Rozmana 29 378 glasov

3. Klobučar Alojzij, Berčice 6 336 glasov

4. Stariha Marija, Ulica 1. maja 5 321 glasov
5. Škof Vladimira, Gubčeva 22 393 glasov

6. Lovrinić Stjepan, Ulica 1. maja 2 263 glasov

7. Matekovič Jože, Ul. Belokranjskega
odreda 3 593 glasov

8. Štrucelj Anton, Vejar 3 a 576 glasov
9. Weiss Boris, Na Obrh 9 348 glasov

10. Tomc Anton, Križevska vas 52 631 glasov

11. Gačnik Janez, Jerebova 8 594 glasov
12. Kočevar Jože, Berčice 11 359 glasov

13. Vraničar Rudolf, Breg revolucije 18 a 553 glasov

14. Šuklje Božidara, Stara cesta 3 314 glasov
15. Kremesec Franc, CBE 9 705 glasov

16. Muc Anton, Gubčeva 1 370 glasov

17. Pirkovič Jožef, Ganglova 7 335 glasov

18. Petric Ivan, Marentičeva 8 399 glasov
19. Križ Stanislav, Marentičeva 7 319 glasov

20. Črnugelj Martin, Breg revolucije 20 a 666 glasov

21. Pečarič Janez, Cankarjeva cesta 7 407 glasov
22. Travnikar Nežika, Župančičeva ulica 2 252 glasov

23. Gršič Jožef, Trdinova pot 7 392 glasov

24. Mihelčič Jože, Janka Brodariča 1 371 glasov

25. Starc Janez, Šestova 18 464 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta mestne skupnosti Metlika izvo-
ljeni:

1. Kremesec Franc, CBE 9 705 glasov

2. Črnugelj Martin, Breg revolucije 20 a 666 glasov
3. Tomc Anton, Križevska vas 52 631 glasov

4. Jankovič Jožef, Gubčeva 26 595 glasov

5. Gačnik Janez, Jerebova 8 594 glasov
6. Matekovič Jože, Ul. Belokranjskega

odreda 3 593 glasov

7. Štrucelj Anton, Vejar 3 a 576 glasov

8. Vraničar Rudolf, Breg revolucije 18 a 553 glasov

9. Starc Janez, Šestova 18 464 glasov
10. Pečarič Janez, Cankarjeva cesta 7 407 glasov

i) KS PODZEMELJ - VOLILNA ENOTA IX:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 638 volivcev
– glasovalo je 513 volivcev ali 80,41% vseh volivcev,

ki so  imeli volilno pravico

– veljavna je bila 501 glasovnica

– neveljavnih je bilo 12 glasovnic
 Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

sov:

1. Adlešič Stanislav, Boršt 14 241 glasov

2. Jakofčič Darko, Podzemelj 20 a 227 glasov

3. Muc Anton, Primostek 8 162 glasov
4. Kure Ivan, Grm pri Podzemlju 8 a 154 glasov

5. Brinc Marjan, Škrilje 2 177 glasov

6. Pezdirc Marjan, Podzemelj 14 192 glasov

7. Brodarič Jožef, Boginja vas 6 121 glasov

8. Pezdirc Marjan, Podzemelj 1 a 176 glasov
9. Pezdirc Peter, Krasinec 35 218 glasov

10. Sopčić Josip, Podzemelj 17 100 glasov

11. Primožič Jože, Primostek 39 155 glasov
12. Muc Jožef, Primostek 29 143 glasov

13. Jaklič Andrej, Krasinec 14 156 glasov

14. Novak Dušan, Otok 9 161 glasov
15. Šegina Anton, Prilozje 9 123 glasov

16. Malešič Ivan, Zemelj 16 73 glasov

17. Plut Martin, Grm pri Podzemlju 1 a 88 glasov

18. Bajuk Božidar, Primostek 1 153 glasov
19. Križan Stanislav, Otok 6 a 226 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Podzemelj izvoljeni:

1. Adlešič Stanislav, Boršt 14 241 glasov
2. Jakofčič Darko, Podzemelj 20 a 227 glasov

3. Križan Stanislav, Otok 6 a 226 glasov

4. Pezdirc Peter, Krasinec 35 218 glasov
5. Pezdirc Marjan, Podzemelj 14 192 glasov

6. Brinc Marjan, Škrilje 2 177 glasov

7. Pezdirc Marjan, Podzemelj 1 a 176 glasov

8. Muc Anton, Primostek 8 162 glasov
j) KS RADOVICA - VOLILNA ENOTA X:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 305 volivcev

– glasovalo je 185 volivcev ali 60,66% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 184 glasovnic

– neveljavna je bila 1 glasovnica

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Šneljer Peter, Radovica 33 a 141 glasov
2. Cesar Jože, Krašnji vrh 3 129 glasov

3. Brajkovič Zdenko, Bojanja vas 36 119 glasov

4. Vovk Zdravko, Radovica 60 148 glasov
5. Žurga Tomaž, Bojanja vas 32 116 glasov

6. Bajuk Dušan, Radovica 44 123 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Radovica izvoljeni:

1. Vovk Zdravko, Radovica 60 148 glasov

2. Šneljer Peter, Radovica 33 a 141 glasov

3. Cesar Jože, Krašnji vrh 3 129 glasov

4. Bajuk Dušan, Radovica 44 123 glasov
5. Brajkovič Zdenko, Bojanja vas 36 119 glasov

6. Žurga Tomaž, Bojanja vas 32 116 glasov

k) KS ROSALNICE - VOLILNA ENOTA XI:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 446 volivcev

– glasovalo je 293 volivcev ali 65,70% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 285 glasovnic
– neveljavnih je bilo 8 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Kozjan Jože, Radoviči 17 218 glasov

2. Dragovan Janez, Svržaki 3 a 242 glasov
3. Kokot Željko, Rosalnice 45 216 glasov

4. Govednik Anton, Čurile 11 219 glasov

5. Slanc Darinka, Čurile 23 a 215 glasov
6. Kremesec Jože, Rosalnice 79 233 glasov
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Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Rosalnice izvoljeni:

1. Dragovan Janez, Svržaki 3 a 242 glasov

2. Kremesec Jože, Rosalnice 79 233 glasov

3. Govednik Anton, Čurile 11 219 glasov

4. Kozjan Jože, Radoviči 17 218 glasov

5. Kokot Željko, Rosalnice 45 216 glasov

6. Slanc Darinka, Čurile 23 a 215 glasov

l) KS SLAMNA VAS - VOLILNA ENOTA XII:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 132 volivcev

– glasovalo je 104 volivcev ali 78,79% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 95 glasovnic

– neveljavnih je bilo 9 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Govednik Boris, Slamna vas 26 76 glasov

2. Škof Majda, Boldraž 14 a 75 glasov

3. Kostelec Anton, Slamna vas 4 81 glasov

4. Rus Robert, Boldraž 17 76 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Slamna vas izvoljeni:

1. Kostelec Anton, Slamna vas 4 81 glasov

2. Govednik Boris, Slamna vas 26 76 glasov

3. Rus Robert, Boldraž 17 76 glasov

4. Škof Majda, Boldraž 14 a 75 glasov

m) KS SUHOR PRI METLIKI - VOLILNA ENOTA
XIII:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 693 volivcev

– glasovalo je 419 volivcev ali 60,64% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 398 glasovnic

– neveljavnih je bilo 21 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Štefanič Janez, Dolnji Suhor pri
 Metliki 23 a 304 glasov

2. Žlogar Jože, Ravnace 6 369 glasov

3. Pavlić Milan, Drage 3 a 254 glasov

4. Žugelj Jože, Dragomlja vas 16 a 359 glasov

5. Ambrožič Janez, Bereča vas 35 352 glasov

6. Gazvoda Franc, Dole 3 272 glasov

7. Željko Stanislav, Gornji Suhor pri
Metliki 5 345 glasov

8. Štubljar Martin, Malo Lešče 2 318 glasov

9. Žlogar Jože, Bušinja vas 11 344 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o
sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Ob-
čini Metlika, kot člani sveta KS Suhor izvoljeni:

1. Žlogar Jože, Ravnace 6 369 glasov

2. Žugelj Jože, Dragomlja vas 16 a 359 glasov

3. Ambrožič Janez, Bereča vas 35 352 glasov

4. Željko Stanislav, Gornji Suhor pri
 Metliki 5 345 glasov

5. Žlogar Jože, Bušinja vas 11 344 glasov

6. Štubljar Martin, Malo Lešče 2 318 glasov

7. Štefanič Janez, Dolnji Suhor pri
Metliki 23 a 304 glasov

8. Gazvoda Franc, Dole 3 272 glasov

Št. 008-1/96
Metlika, dne 4. aprila 1996.

Občinska volilna komisija
Metlika

Tajnik Predsednica
Milan Travnikar l. r. Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.

Člani
Stanislav Brodarič l. r.

Janez Kremesec l. r.
Nada Krašovec-Klančar l. r.

MISLINJA

1711.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 34. členom statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja
na 19. redni seji dne 7. 5. 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja

za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja
za leto 1995.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 1995 so naslednji:

– prihodki 196,035.089 SIT
– odhodki 155,337.703 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 40,697.386 SIT

3. člen

Presežek vseh prihodkov nad vsemi odhodki v višini
40,697.386 SIT se v celoti prenese v proračun Občine Misli-
nja za leto 1996.

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mi-
slinja za leto 1995 je sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listi RS.

Št. 401-03/96
Mislinja, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.
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BILANCA

PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
OBČINE MISLINJA ZA LETO 1995

PRIHODKI

Prihodki za zagotovljeno porabo 164,817.400
Prihodki za druge naloge 29,379.602
Prenos prihodkov iz preteklega leta 1,338.087
Drugi prihodki 500.000

SKUPAJ 196,035.089

ODHODKI

Sredstva za delovanje lokalne samouprave 14,567.429
Sredstva za družbene dejavnosti 64,064.816
Sredstva za gospodarsko infrastrukturo 39,034.282
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 3,883.143
Drugi odhodki 198.229
Investicijski odhodki 31,728.209
Rezerve 650.000
Dolgoročne obveznosti 1,211.595

SKUPAJ: 155,337.703

PRENOS SREDSTEV V NASLEDNJE
LETO 40,697.386

1712.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 21.
člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je
Občinski svet občine Mislinja na 19. seji dne 7. 5. 1996
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda

Osnovna šola Mislinja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja (v nadalj-
njem besedilu: ustanovitelj) je na podlagi zakona o lokalni
samoupravi s 1. januarjem 1995 prevzela pravice in obvez-
nosti ustanovitelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola Mislinja.

2. člen

Ime javnega zavoda je: Osnovna šola Mislinja
Sedež zavoda je: Šentilj pod Turjakom št. 1, Mislinja.

3. člen

Osnovna šola Mislinja (v nadaljnjem besedilu: zavod)
je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z
zakonom in s tem odlokom.

Zavod se vpiše v sodni register.

4. člen

Zavod sestavljajo:
– matična osnovna šola v Mislinji, Šentilj pod Turja-

kom št. 1,

– podružnična osnovna šola v Doliču, Srednji Dolič
št. 4,

– podružnična osnovna šola na Paškem Kozjaku, Koz-
jak št. 93, in,

– podružnična osnovna šola v Završah, Završe št. 55.

5. člen

Vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in po-
slovanja zavoda, ki niso urejena v tem odloku, se urejajo s
pravili zavoda.

Pravila zavoda sprejme svet šole z dvetretjinsko večino
vseh članov sveta.

Pravila zavoda začno veljati, ko k njim izda soglasje
Občinski svet občine Mislinja.

II. ŠOLSKI OKOLIŠ

6. člen

Šolski okoliš zavoda obsega naselja, ki v skladu z zako-
nom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94) tvorijo območje Občine
Mislinja.

Meje med šolskimi okoliši posameznih enot zavoda so
praviloma meje med naselji. Za naselja, ki so razdeljena v
dva ali več šolskih okolišev, je s hišnimi številkami določe-
no, v kateri okoliš spadajo posamezne hiše.

Šolski okoliš matične osnovne šole v Mislinji zajema:
naselja Dovže, Mala Mislinja, Razborca in Šentilj pod

Turjakom, del naselja Gornji Dolič – hiši št. 19 in 20; del
naselja Tolsti vrh – hiše št. od vključno 1 do vključno 27 ter
37, 37a in 38; del naselja Završe – hiše št. od vključno 1 do
vključno 22; in vse hiše v ulicah naselja Mislinja: Gozdarska
cesta, Movže, Na vasi, Ob gozdu, Pohorska cesta, Prisoje,
Sejmišče, Straže, Šentlenart, Šolska cesta in Velika Mislinja.

Šolski okoliš podružnične osnovne šole v Doliču zajema:
del naselja Gornji Dolič – vse hiše, razen hiš št. 19 in

20; del naselja Kozjak – hiše št. 1 do vključno 88, razen hiš
št. 21, 23 in od vključno 29 do vključno 39, ter od vključno
89 do vključno 94; del naselja Paka – hiše št. od vključno 78
do vključno 91; naselje Srednji Dolič – razen hiše št. 52; del
naselja Tolsti vrh – hiše št. od vključno 28 do vključno 60,
razen hiš št. 37, 37a in 38; in del naselja Završe – hiše št. 86,
86a, 87, 88 in 88a.

Šolski okoliš podružnične osnovne šole na Paškem Koz-
jaku zajema:

del naselja Kozjak – hiše št. 21 in 23 ter od vključno 29
do vključno 39 in od vključno 89 do vključno 94 in v
Srednjem Doliču hišo št. 52.

Šolski okoliš podružnične osnovne šole v Završah zaje-
ma:

del naselja Završe – hiše št. od vključno 23 do vključno
85 in od vključno 89 do vključno 100.

Če je zaradi manjše oddaljenosti od šole ali drugih
utemeljenih razlogov učencem s stalnim bivališčem v Občini
Mislinja ugodneje, da obiskujejo najbližjo osnovno šolo v
sosedni občini, ali če je učencem sosedne občine zaradi
manjše oddaljenosti ugodneje, da obiskujejo najbližjo os-
novno šolo v Občini Mislinja, mora biti to urejeno s poseb-
nim dogovorom med občinama oziroma med osnovnimi šo-
lami.

Za učence, ki bivajo v novozgrajenih hišah na meji
šolskega okoliša med posameznimi šolami zavoda, ki so še
brez hišne številke in niso opredeljene v noben šolski okoliš,
določi okoliš svet šole.

Druge pravice v zvezi z vpisom otrok v osnovno šolo
določa zakon.
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III. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen

Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– M/74.12 – računovodske in knjigovodske dejavnosti

in,
– H/55.51 – storitve menz.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali

spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja
ustanovitelja.

IV. ORGANI ZAVODA

8. člen

Organi zavoda so: svet šole, ravnatelj, svet staršev in
strokovni organi.

S pravili zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.

9. člen

Zavod upravlja svet šole, ki ima enajst članov.
Svet šole sestavljajo:
– trije člani, predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje

Občinski svet občine Mislinja,
– pet članov, predstavnikov delavcev, ki jih izmed de-

lavcev zavoda s tajnim glasovanjem neposredno izvolijo
delavci zavoda, in,

– trije člani, predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši
na svetu staršev.

Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed članov
sveta.

Postopek izvolitve članov sveta šole in način delovanja
sveta je določen v pravilih zavoda.

10. člen

Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja, po-

močnika ravnatelja in vodje podružnične osnovne šole dolo-
ča zakon in pravila zavoda.

Ravnatelj lahko v posameznih primerih opravlja tudi
naloge vodje podružnične osnovne šole.

11. člen

Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pra-
vice in obveznosti ter način delovanjan sveta staršev, stro-
kovnih in drugih organov zavoda določajo pravila zavoda.

V. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA

12. člen

Zavod je organiziran v skladu z zakonom in tem odlo-
kom.

Zavod ima organizirano osnovnošolsko izobraževa-
nje v:

– matični Osnovni šoli Mislinja za izvajanje programov
vzgoje in izobraževanja od 1. do 8. razreda za učence iz
šolskega okoliša matične Osnovne šole Mislinja in od 5. do
8. razreda za učencev iz šolskega okoliša Podružnične os-
novne šole Dolič in za tiste učence iz šolskih okolišev Po-
družnične osnovne šole Paški Kozjak in Podružnične osnov-
ne šole Završe, ki se sami odločijo za nadaljevanje šolanja v
matični šoli v Mislinji;

– Podružnični osnovni šoli Dolič za izvajanje progra-
mov vzgoje in izobraževanja od 1. do 4. razreda;

– Podružnični osnovni šoli Paški Kozjak za izvajanje
programov vzgoje in izobraževanja od 1. do 8. razreda;

– Podružnični osnovni šoli Završe za izvajanje progra-
mov vzgoje in izobraževanja od 1. do 8. razreda.

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest
zavoda določi v skladu z zakonom, normativi in standardi
ravnatelj.

VI. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST

13. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje

v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustanovitelj daje zavodu v posest (upravljanje) sreds-

tva in premoženje, s katerimi je zavod upravljal na dan 31.
12. 1994.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti osnovna
sredstva in nepremično premoženje ali pa ga obremeniti s
stvarnimi in drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren us-
tanovitelju.

14. člen

Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skla-
du z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere druge
dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda.
V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in
naprav.

15. člen

Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje
dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.

Primanjkljaj sredstev, ki bi v zavodu nastal pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa osnovne dejavno-
sti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative
in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda in se
nanašajo na del javne službe, ki ga v skladu z 82. členom
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 12/96) financira ustanovitelj, krije
ustanovitelj.

16. člen

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgo-
varja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.

Podružnične osnovne šole v pravnem prometu nimajo
pooblastil.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi zavod upravlja.

17. člen

Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor
nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za oprav-
ljanje dejavnosti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve tega odloka nada-
ljuje delo ravnatelja do izteka mandata.
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19. člen

Zavod mora sprejeti pravila zavoda in izvoliti svet šole
v skladu s tem odlokom v roku petih mesecev od dneva
uveljavitve tega odloka.

Do izvolitve sveta šole v skladu s tem odlokom oprav-
lja naloge sveta šole dosedanji svet šole.

Dogovori, ki jih določa sedmi odstavek 6. člena tega
odloka, morajo biti sklenjeni do pričetka šolskega leta
1996/97.

20. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Osnovne šole Mislinja (Uradni list RS, št. 2/92).

21. člen

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

Št. 601-1/96
Mislinja, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

1713.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet
občine Mislinja na 19. seji dne 7. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije občine

Mislinja in o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Mislinja

I

Razreši se Občinska volilna komisija občine Mislinja,
ki jo je imenovala Skupščina občine Slovenj Gradec, dne 5.
10. 1994, v sestavi:

– predsednica Marija Krebl, Šentilj 47, Mislinja,
– namestnica predsednice Branka Čas, Ronkova 18,

Slovenj Gradec,
– članica Marija Gornjak, Straže 109, Mislinja,
– namestnik članice Vili Jože Tovšak, Šentilj 81,

Mislinja,
– članica Marijana Zaveršnik, Mala Mislinja 8, Mislinja
– namestnica članice Miroslava Šilak, Kozjak 19,

Mislinja in,
– članica Jasna Jakoš, Gornji Dolič 65 c, Mislinja.

II

Imenuje se Občinska volilna komisije občine Mislinja v
naslednji sestavi:

1. predsednik Marija Krebl, Šentilj 47, Mislinja
namestnik Jelka Pogorevc, Šentlenart 57, Mislinja,

2. član Leopold Mrak, Završe 13, Mislinja,
namestnik Vili Jože Tovšak, Šentilj 81, Mislinja,

3. član Marija Završnik, Mala Mislinja 8, Mislinja
namestnik Miroslava Šilak, Kozjak 19, Mislinja,

4. član Vesna Jakoš, Gornji Dolič 65/C, Mislinja
namestnik Janez Čas, Straže 4, Mislinja.

III

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

Št. 008-1/95
Mislinja, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

MURSKA SOBOTA

1714.

Na podlagi 3. člena zakona o javnih zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91) in 23. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 7. maja 1996
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda razvojni center za

pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini
Murska Sobota

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Mestna občina Murska Sobota s tem odlokom ustanovi
Javni zavod za pospeševanje malega gospodarstva in podjet-
ništva na območju Mestne občine Murska Sobota.

2. člen

Ta odlok določa:

– ime in sedež ustanovitelja

– ime in sedež Razvojnega centra

– dejavnost Razvojnega centra

– organe Razvojnega centra

– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo
Razvojnega centra

– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-
hodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo Razvoj-
nega centra

– pravice, obveznosti in odgovornosti Razvojnega cen-
tra v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti,
ustanovitelja in Razvojnega centra

– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen

Ustanovitelj Razvojnega centra je Mestna občina Mur-
ska Sobota.
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III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen

Ime zavoda je: Razvojni center za pospeševanje malega
gospodarstva Murska Sobota.

Skrajšano ime zavoda je: Razvojni center.

Sedež zavoda je v Murski Soboti, Kocljeva ul.7.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen

Dejavnost zavoda je:

– L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovne dejavnosti

– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje

– K/74.11 Pravno svetovanje

– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja

– K/74.40 Ekonomska propaganda

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

– K/74.833 Druga splošna tajniška dela

– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti

– K/72.30 Obdelovanje podatkov

– K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami

– K/72.60 Druge računalniške dejavnosti

– O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj

– O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj

Na lokalni ravni bo Razvojni center prevzel naloge
organizacije in koordinacije na področju izobraževanja, sve-
tovanja in promocije malega gospodarstva. Izvajanje nalog s
tega področja bodo prevzeli člani pospeševalne mreže male-
ga gospodarstva.

V. ORGANI ZAVODA

6. člen

Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor,
– programski svet.

7. člen

Zavod upravlja 7-članski upravni odbor s pristojnost-
mi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.

Upravni odbor je sestavljen iz:

– 4 predstavnikov ustanovitelja

– 2 predstavnikov uporabnikov

– predstavnika delavcev zavoda.

Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z mož-
nostjo ponovne izvolitve.

8. člen

Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira ter
vodi delo in poslovanje zavoda.

Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor v soglas-
ju z ustanoviteljem.

Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega
imenovanja. Direktor mora imeti visoko izobrazbo.

9. člen

Programski svet je strokovni organ zavoda.
Šteje 7 članov, ki jih imenuje upravni odbor. Program-

ski svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih zavoda
v okviru pooblastil, določenih s statutom zavoda.

10. člen

Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvoli-
tve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela
organov iz 6. člena tega odloka, določi statut zavoda.

Statut sprejme upravni odbor zavoda v soglasju z usta-
noviteljem.

VI. SREDSTVA ZA DELO

11. člen

Za ustanovitev in začetek dela Razvojnega centra se
zagotovijo sredstva iz proračuna Mestne občine Murska So-
bota, namenjena za pospeševanje obrti in podjetništva ter za
pospeševanje proizvodnje hrane.

12. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja na podlagi letnega progra-

ma dela,
– s prodajo storitev na trgu,
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.

13. člen

Zavod odgovorja za svoje obveznosti v pravnem pro-
metu z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiar-
no do višine sredstev, ki so v proračunu Mestne občine
Murska Sobota namenjena za delovanje Razvojnega centra.

14. člen

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti
le za opravljanje in razvoj dejavnosti.

O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni
mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odloča na osnovi predlo-
ga upravnega odbora ustanovitelj.

VII. AKTI ZAVODA

15. člen

Zavod ima statut, ki ga sprejme upravni odbor s soglas-
jem ustanovitelja, in druge splošne akte, katerih sprejem je v
pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja zavoda.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Do imenovanja direktorja Razvojnega centra imenuje
Mestni svet mestne občine Murska Sobota v.d. direktorja, ki
mora imeti visoko izobrazbo.

17. člen

Direktor Razvojnega centra o svojem delu poroča usta-
novitelju dvakrat letno.

18. člen

Zavod mora konstituirati upravni odbor in ostale orga-
ne zavoda ter sprejeti statut najkasneje v 6 mesecih po uve-
ljavitvi tega odloka.
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19. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 028-3/96
Murska Sobota, dne 7. maja 1996.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

1715.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 28/95 in 21/96) je mestni svet na seji dne 7. maja
1996 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za
razlaščeno stavbno zemljišče v Mestni občini Murska

Sobota za leto 1996

1. člen

S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena in
povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
ter koristi za razlaščeno stavbno zemljišče v Mestni občini
Murska Sobota.

2. člen

Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Murska
Sobota iz leta 1995 kot osnovna elementa za izračun vredno-
sti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v letu 1996 znaša-
ta:

– povprečna gradbena cena za en kvadratni meter upo-
rabne stanovanjske površine znaša 103.222 SIT/m2

– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč pa znašajo 15% gradbene vrednosti zgradbe oziroma
objekta, od tega 10% za napravo kolektivne rabe in 5% za
napravo individualne rabe.

3. člen

Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v od-
stotku od povprečne gradbene cene, ki se je oblikovala v
preteklem letu za en kvadratni meter stanovanjske površine
v družbeni gradnji in znaša:

– na območju mesta M. Sobota 1%, kar znaša 1.032
SIT/m2

– na območjih izven mesta M. Sobota (Bakovci, Černe-
lavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana, Raki-
čan, Satahovci, Veščica) 0,8%, kar znaša 826 SIT/m2.

4. člen

Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunal-

nega urejanja stavbnih zemljišč v Občini M. Sobota za leto
1995 (Uradni list RS, št. 18/95).

5. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996
naprej.

Št. 351-3/96
Murska Sobota, dne 7. maja 1996.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

1716.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo usta-
ve RS (Ur. list RS, št. 33/91-I), 40. člena zakona o cestah
(Uradni list SRS, št. 2/88) in 18. ter 23. člena statuta Mestne
občine M. Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 7.
maja 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za

kmetijske traktorje v Mestni občini Murska Sobota za
leto 1996

1. člen

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

– do 16 kW (do 25 KM) 2.200 SIT

– nad 18 kW do 28 kW (od 26 do 40 KM) 3.400 SIT

– nad 28 kW do 46 kW (od 41 do 63 KM) 4.200 SIT

– nad 46 kW do 60 kW (od 64 do 82 KM) 5.200 SIT

– nad 60 kW (nad 82 KM) 6.500 SIT

2. člen

Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajev-
ne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so
odgovorni sveti krajevnih skupnosti.

3. člen

Sredstva, pridobljena iz povračil za uporabo cest za
kmetijske traktorje, so dohodek krajevnih skupnosti in se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti.

Vsak lastnik traktorja je dolžan, v skladu z zakonom o
cestah, predpisano povračilo za uporabo cest plačati. Koli-
kor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih
predpisih.

4. člen

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

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

Št. 417-1/96
Murska Sobota, dne 7. maja 1996.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

NOVO MESTO

1717.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) ter 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je župan Mestne občine Novo
mesto dne 14. 5. 1996 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000,

dopolnjenega v letih od 1990 do 1996
ter

prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana
Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986

do 1990, dopolnjenega v letih od 1990 do 1996
za območje agromelioracije Mirna Peč

1. člen

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupčinski
Dolenjski list, št. 24/86, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96 in 16/96) ter prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do 1990 (Skupčinski Dolenjski
list, št. 24/86, 15/90, 9/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92,
28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94,
50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96 in 16/96).

2. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nana-
šajo na opredelitev agromelioracije Mirna Peč v tekstualnem
delu prostorskega plana in na vris območja agromelioracije
Mirna Peč v grafični del prostorskih sestavin planskih aktov
občine.

3. člen

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov iz 1. člena tega sklepa bo javno razgrnjen v
prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, I.
nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure
oziroma v sredo od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7.
do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Mirna Peč, 30
dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava osnutka dokumenta v Krajevni skupnosti Mirna
Peč. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo objavlje-
no v Dolenjskem listu.

4. člen

Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju
javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na Sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planiranje in
urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto, Seid-
lova cesta 1.

Št. 352-82/96
Novo mesto, dne 14. maja 1996.

Župan
Mestne občine
Novo mesto

Franci Koncilija l. r.

ORMOŽ

1718.

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Občinska volilna
komisija Ormož

R A Z P I S U J E
naknadne volitve za enega člana sveta KS Sv. Tomaž v

1. volilni enoti, ki obsega območje Gornjih Ključarovcev
in dva člana sveta KS Kog, ki obsega območje Gomile,

Koga, Lačevesi, Jastrebcev, Vitana in Vodrancev

1. Naknadne volitve za enega člana sveta KS Sv. To-
maž v 1. volilni enoti, ki obsega območje Gornjih Ključa-
rovcev in dva člana sveta KS Kog, ki obsega območje Gomi-
le, Koga, Lačevesi, Jastrebcev, Vitana in Vodrancev, bodo v
nedeljo, 24. julija 1996.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 24. maj 1996.

Št. 0008-1/95
Ormož, dne 17. maja 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Ormož
Valter Vindiš l. r.

PIVKA

1719.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Pivka na 12. seji
dne 28. 3. 1996 sprejel

O D L O K
o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Pivka

za leto 1995
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1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za
leto 1995, ki izkazuje:

Bilanca prihodkov in Računa
odhodkov financiranja

Prihodki 251,081.929
Odhodki 236,267.654 14,569.562
Primanjkljaj (-)
oziroma presežek (+) + 14,814.275 – 14,569.562

2. člen

Obvezna rezerva se prenese na račun rezervnega sklada
Občine Pivka za leto 1995 v znesku 1,296.485 SIT.

3. člen

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 244.713 SIT
se prenese v prihodke proračuna za leto 1996.

4. člen

Ta odlok začne veljati od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. XII-1/96
Pivka, dne 28. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

1720.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), ter 65.
člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95) je
Občinski svet občine Pivka na 12. seji dne 28. 3. 1996
sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Občine Pivka

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in
delovno področje občinske uprave Občine Pivka (v nadalj-
njem besedilu: občinska uprava).

2. člen

Občinsko upravo vodi župan ali po pooblastilu župana
tajnik občine.

3. člen

Občinska uprava je organizirana tako, da se zagotovi:
– učinkovito uresničevanje del in nalog, za katere je

občinska uprava ustanovljena;
– zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, intere-

sov in obveznosti občanov, organizacij in drugih pravnih
oseb;

– smotrno organizirajo dela in vodenja ter nadzorstva
nad opravljanjem del in nalog;

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in nji-
hovo razporejanje glede na potrebe dela.

4. člen

Z organizacijo se določa:
– način organizacije in delovno področje občinske

uprave;
– način vodenja občinske uprave;
– način sodelovanja z občinskim svetom, z občinskimi

upravnimi organi drugih občin in z državnimi organi;
– način zagotavljanja javnosti dela ter pooblastila in

odgovornosti delavcev.

5. člen

Občinska uprava lahko za svoje potrebe pridobiva oseb-
ne podatke, ki so potrebni za njeno delo.

6. člen

Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati
tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi dolo-
čeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
OBČINSKE UPRAVE

1. Organizacija občinske uprave

7. člen

Občinska uprava je organizirana enovito in opravlja
strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administra-
tivne naloge na področju: splošnih zadev in družbenih dejav-
nosti, proračuna in financ, kmetijstva in gospodarstva, ter
komunale in urejanja prostora.

Občinska uprava opravlja naloge za svet in druge orga-
ne občine, naloge določene s statutom, odloki in drugimi
predpisi, ki jih izdajata občinski svet in župan ter naloge, ki
so določene z zakonom in drugimi predpisi države.

Za posamezna področja lahko občina skupaj z drugimi
občinami organizira skupno izvajanje določenih nalog.

8. člen

Na področju splošnih zadev in družbenih dejavnosti
opravlja občinska uprava naslednje naloge:

– pripravo osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov
s področja dela občinske uprave,

– izvensodne poravnave sporov,
– urejanje premoženjskopravnih zadev,
– upravljanje z občinskim proračunom,
– izvajanje upravnega nadzora nad izvajanjem občin-

skih predpisov,
– strokovna pomoč pri izvajanju volilnih opravil in iz-

vajanje referenduma,
– nudenje pomoči občanom, pri uveljavljanju njihovih

pravic in obveznosti v upravnem postopku,
– izvajanje nalog, ki se nanašajo na organizacijo in

delovanje občinske uprave, upravljanje in vzdrževanje ob-
jektov ter varovanje premoženja,

– izvajanje pisarniškega poslovanja, urejanje dokumen-
tarnega gradiva in ekonomat,

– zagotavljanje vseh organizacijskih, strokovno-tehnič-
nih in administrativnih del za župana in občinsko upravo,

– izvajanje nalog s področja obrambe in zaščite, reševa-
nja za primer naravnih nesreč, požarne varnosti in organizi-
ranja gasilstva,
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– izvajanje upravnih, strokovnih, razvojnih nalog za
predšolsko vzgojo in izobraževanje, socialno skrbstvo in
osnovno varstvo otroka in družine, invalidov in ostarelih,

– pospeševanje vzgojne, izobraževalne, informacijske,
dokumentacijske, društvene, turistične, kulturne in drugih
dejavnosti na svojem podočju,

– pospeševanje razvoja športa in rekreacije,
– sodelovanje pri pripravi in izdelavi planskih doku-

mentov občine s teh področij,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v

drugo delovno področje.

9. člen

Na področu proračuna in financ opravlja naslednje na-
loge:

– spremljanje predpisov s področja javnih in drugih
financ,

– priprava odloka o proračunu občine, rebalansa prora-
čuna ter odloka o zaključnem računu proračuna,

– izvrševanje proračuna,
– vodenje knjigovodstva proračuna, analize in poročila

o realizaciji proračuna,
– vodenje računov, finančni načrti, analize, poročila,

vodenje knjigovodstev in drugo,
– vodenje računa občinske uprave (finančni načrti, po-

ročila, vodenje knjigovodstva, obračun plač in drugih oseb-
nih prejemkov, izdelava periodičnih in zaključnih računov
uprave),

– sodelovanje pri vodenju investicij iz komunalnih de-
javnosti in ostalih dejavnosti v občini,

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja,

– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

10. člen

Na področju komunale in urejanja prostora opravlja
naslednje naloge:

– vodi investicije iz komunalnih dejavnosti,
– v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi obliku-

je najemnine in zakupnine za oddajo zemljišč, objektov,
lokalov in drugega občinskega premoženja in sodeluje pri
izdaji koncesij,

– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem ob-
čine v sodelovanju z drugimi organi,

– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada,

– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za
lokalne javne službe,

– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti s področja varstva okolja,

– ureja in vzdržuje vodovodne, energetske in komunal-
ne objekte,

– gradi, vzržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti,
rekreacijske in druge javne površine in podobno,

– opravlja normativno-pravna, analitična in strokovno
tehnična dela in naloge, izvršuje zakone in druge predpise,

– pripravlja planske dokumente in razvojne programe,
– opravlja strokovne in druge naloge na področju druž-

benega planiranja in urejanja prostora, ki jih opravlja v skla-
du z zakonom in drugimi predpisi s področja planiranja in
urejanja prostora,

– vodi aktivnosti v zvezi z izdelavo planskih aktov
občine,

– predlaga pogoje za gradnjo, oddajo in namen objek-
tov in površin občine v sodelovanju z drugimi organi,

– opravlja druge naloge s tega področja.

11. člen

Na področju kmetijstva in gospodarstva opravlja:
– pospešuje razvoj kmetijstva, drobne obrti in podjet-

ništva,
– spremlja in analizira tekoča gibanja na področju go-

spodarstva, kmetijstva, turizma in gozdarstva, ter ugotavlja
skladnost teh gibanja v odnosu do sprejetih planskih usmeri-
tev,

– pridobiva predvidena sredstva za subvencioniranje
kmetijstva, sredstva za investicije v kmetijstvo in sredstva za
razvoj podeželskega turizma,

– določa pogoje in način subvencij, ter tekočih transfer-
jev v gospodarsko podjetniške dejavnosti,

– pospešuje gospodarski razvoj občine,
– pospešuje in razvija turistično dejavnost in skrbi za

promocijo občine,
– spodbuja izobraževanje s področja turizma, kme-

tijstva, obrti in podjetništva,
– pripravlja planske dokumente in razvojne programe,

ter sodeluje pri oblikovanju proračuna,
– opravlja druge naloge, ki sodijo po svoji naravi v to

področje.

12. člen

Občinska uprava organizira in opravlja naloge občin-
ske redarske službe.

Na tem področju lahko opravlja občinska uprava nalo-
ge, ki se nanašajo na opravljanje nadzora nad izvajanjem
predpisov občine in drugih predpisov, ki vsebujejo poobla-
stilo za nadzor.

Občinska redarska služba se lahko ustanovi s posebnim
odlokom s katerim se določijo tudi pristojnosti in naloge te
službe.

13. člen

Naloge iz pristojnosti občinske uprave opravljajo tajni-
ki, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.

Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi
ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja
občinske uprave, ki jih posamezen delavec opravlja se dolo-
čijo s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi.

14. člen

Naloge iz pristojnosti občinske uprave, na področjih, ki
niso naštete v tem odloku, opravlja tisti delavec v katerega
delovno področje spada naloga po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave jo
opravi delavec, ki ga določi župan ali po njegovem poobla-
stilu tajnik občine.

III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE TER
POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI

1. Vodenje občinske uprave

15. člen

Naloge vodenja občinske uprve in koordinacija dela
med posameznimi delavci v občinski upravi opravlja nepo-
sredno po pooblastilu župana tajnik občine.

16. člen

Tajnik občine po pooblastilu župana neposredno orga-
nizira in vodi delo, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno
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opravljanje nalog, razporeja delo, skrbi za delovno discipli-
no in opravlja druga zahtevna dela v občinski upravi.

Tajnik občine je za svoje delo in delo občinske uprave
odgovoren županu občine.

2. Javnost podatkov

17. člen

Javnost dela občinske uprave se uresničuje z dajanjem
informacij preko sredstev javnega obveščanja, z organizaci-
jo in udeležbo na tiskovnih konferencah, okroglih mizah in
drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javne-
ga obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča
javnost, da se seznani z delom občinske uprave.

Informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v
smislu prejšnjega odstavka daje sredstvom javnega obvešča-
nja župan ali tajnik občine, lahko pa tudi druga oseba, ki jo
župan za to pooblasti.

3. Pravice in odgovornosti delavcev

18. člen

Odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje
pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
izdaja tajnik občine.

Župan občine oziroma tajnik občine zagotavljata ure-
sničevanje pravic in obveznosti delavcev občinske uprave.

19. člen

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni
z zakonom drugače določeno.

Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti
občine izdaja tajnik občine oziroma pooblaščeni delavci ob-
činske uprave, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odloča-
nje v upravnih stvareh.

O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz
občinske pristojnosti odloča župan.

O izločitvi tajnika občine odloča župan. O izločitvi
pooblaščene osebe na prvi stopnji odloča tajnik občine, na
drugi stopnji pa župan.

IV. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI IN
ORGANIZACIJAMI

20. člen

Občinska uprava sodeluje z drugimi občinskimi upra-
vami, upravno enoto in drugimi državnimi organi, zavodi ter
podjetji z izmenjavo mnenj in izkušenj, podatkov ter obvestil.

Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči
izdelavo in izvajanje nekaterih strokovnih del in nalog zuna-
njih sodelavcev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Glede uveljavljanja pravic in odgovornosti delavcev
zaposlenih v občinski upravi se uporabljajo določbe zako-
nov in drugih predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti
delavcev v javnih zavodih, državnih organih in organih lo-
kalnih skupnosti.

22. člen

Župan občine Pivka v roku enega meseca po uveljavitvi
tega odloka izda pravilnik o notranji organizaciji in sistemi-

zaciji delovnih mest in izvede organizacijo ter sistemizacijo
delovnih mest v občinski upravi.

23. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Pivka, ki ga je prejel občinski svet na seji dne 9. 5.
1995 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/95.

24. člen

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

Št. XII-4/96
Pivka, dne 28. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

1721.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US, 45/94 - odloč-
ba US, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odločba
US) je Občinski svet občine Pivka na 12. seji dne 28. 3. 1996
sprejel

S P R E M E M B E   IN   D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Pivka

1. člen

V statutu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95) se 13.
člen statuta spremeni tako, da se pravilno glasi:

Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni

svet,

– občinsko upravno nadzorstvo,
– opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo

za svoje potrebe,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in

javnih prireditev,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razglasitev za potre-

be občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno službo,
– civilno zaščito, opazovanje in obveščanje,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,

– ukrepe za zaščito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odločanje o namembnosti ubranega prostora,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lakar-

niško dejavnost,
– določanje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske službe,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omrežij,
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– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,

– graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih
objektov,

– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjenje narav-
ne pokrajine,

– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hru-
pom,

– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje

parkirnih površin, načina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za

pomoč na domu,
– skrbi za zdravstveno varstvo živali in opravljanje os-

novne veterinarske dejavnosti,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. XII-3/96
Pivka, dne 28. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

1722.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 45. člena statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95), 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 26/90, 18/93 in 71/93) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih

pogojev za naselja Občine Pivka

1

Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih po-
gojev za naselja Občine Pivka, ki ga je izdelala Area-Line
d.o.o., Cerknica v aprilu 1996.

2

Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v sejni
sobi Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka in na sedežih kra-
jevnih skupnosti Občine Pivka - 30 dni od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.

3

Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo Občini Pivka.

4

Ta sklep začne veljati takoj.

Pivka, dne 30. aprila 1996.

Župan
Občine Pivka

Branko Posega, dipl. inž. l. r.

POSTOJNA

1723.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republi-
ke Slovenije, 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. in 62.
člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je
Občinski svet občine Postojna na 11. seji dne 14. 3. 1996
sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Postojna (v
nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega izvajanja.

Kot javne službe se v občini izvajajo dejavnosti, ki so z
zakonom določene kot obvezne lokalne javne službe in de-
javnosti, ki so kot lokalne (izbirne) javne službe določene s
tem odlokom.

2. člen

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehnič-
nih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih ter drugih
standardov ter normativov.

II. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen

Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način
izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobne-
je določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah.

Kadar standardi in normativi iz 2. člena tega odloka
niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz
prvega odstavka tega člena.

III. JAVNE SLUŽBE

4. člen

Na območju občine se kot obvezne javne službe izvaja-
jo naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba

naselij s požarno vodo v javni rabi,
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4. ravnanje s komunalnimi odpadki,

5. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

6. javna snaga in čiščenje javnih površin,

7. urejanje in vzdrževanje lokalnih ter gozdnih cest,
površin za pešce in zelenih površin ter pešpoti,

8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

9. gasilska služba oziroma služba požarne varnosti.

5. člen

Kot izbirne lokalne javne službe se na območju občine
izvajajo:

1. upravljanje, vzdrževanje in obnova omrežja infra-
strukturnih objektov in naprav vodovodnega in kanalizacij-
skega sistema,

2. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje pro-
storov za grobove v najem,

3. pogrebne storitve,

4. urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med
magistralne, regionalne ali lokalne ceste,

5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, parkirišč in
javnih sanitarij,

6. urejanje in upravljanje sejmišč,

7. nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in trans-
parenti ter postavljanje reklamnih objektov,

8. deratizacija, dezinfekcija in zdravstveni nadzor nad
pitno vodo iz lokalnih virov,

9. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin,

10. oskrba s plinom in nadzor hišnih javnih naprav.

Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne
službe izvajajo tudi druge dejavnosti.

6. člen

Javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se izvajajo na
celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega
odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi
izdan odlok, ne določata drugače.

7. člen

Infrastrukturni objekti in naprave potrebni za izvajanje
javnih služb v občini so:

– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,

– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda,

– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje ko-
munalnih odpadkov,

– pokopališki objekti in naprave,
– tržnice in javna parkirišča,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo

v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje meteornih voda iz

javnih površin,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in

druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med
magistralne, regionalne in lokalne ceste.

Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredeli-
jo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb,
določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji
in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja poveza-
na z navedenimi objekti in napravami.

IV. NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

8. člen

Izvajanje javnih služb zagotavlja občina neposredno z
javnimi podjetji ali režijskim obratom, z dajanjem koncesij
ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega
prava, v skladu s 3. členom tega odloka in 7. členom zakona
o gospodarskih javnih službah.

9. člen

Ustanovitev javnega podjetja določa zakon.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje

župan s soglasjem občinskega sveta.
Režijski obrat se lahko oblikuje z odlokom o organizi-

ranosti in delu občinske uprave.

10. člen

Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da
koncesijo pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane in
izpolnjujejo pogoje za izvajanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije.

Način in postopek podelitve koncesije ureja zakon. Kon-
cesijske akte, po predhodnem soglasju občinskega sveta,
izdaja župan občine.

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogod-
bo o koncesiji župan občine.

V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

11. člen

Izvajanje obveznih javnih služb iz 4. člena tega odloka,
pod točko 1., 2. in 3. ter izvajanje izbirne javne službe iz 5.
člena tega odloka pod točko 1. opravlja občinsko javno
podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Po-
stojna.

Izvajanje javnih gospodarskih služb navedenih v 4.
členu tega odloka pod točko 4., 5., 6. in 7. (brez lokalnih in
gozdnih cest) ter izvajanje služb navedenih v 5. členu tega
odloka pod točko 2., 3., 4., 5. in 6. občina zagotavlja, na
osnovi že podeljenih koncesij občinskim koncesionarjem
Komus Postojna d.o.o. in Publicus Ljubljana d.o.o..

Izvajanje vseh ostalih obveznih in izbirnih javnih služb
iz 4. in 5. člena tega odloka, občina zagotavlja ali bo zagoto-
vila, na način in pod pogoji kot to določa zakon oziroma
odlok sprejet na osnovi zakona.

VI. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE

12. člen

Upravne, strokovnotehnične, organizacijske in razvoj-
ne naloge s področja javnih služb opravlja pristojni občinski
organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o
organizaciji in delu javne uprave.

13. člen

Občina lahko v skladu z zakonom prenese na javno
podjetje kot javno pooblastilo določene strokovnotehnične,
organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastruktur-
nimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih
služb.
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VII. VARSTVO UPORABNIKOV

14. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občin-
ski svet.

Občinski svet sprejme tudi pravilnik o sestavi, pristoj-
nostih in delovanju sveta uporabnikov Občine Postojna.

Svet se mora konstituirati najkasneje v treh mesecih od
uveljavitve tega odloka.

VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

15. člen

Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno
določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo
njihovi uporabniki glede na količino porabe.

Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku,
ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zako-
nom.

Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela
izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojne-
mu organu lokalne ali širše skupnosti.

16. člen

Storitve javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti
njihovega uporabnika ali je to povezano z nesorazmerno
velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka se za
ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo
določbe predpisov, izdanih na podlagi zakona o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe ob-
činskih in drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlo-
kom.

Za uveljavitev določil iz tega odloka je s strani občine
pristojen župan.

18. člen

Župan občine mora poskrbeti, da se vsi bodoči odnosi z
izvajalci posameznih javnih služb v občini uskladijo z ve-
ljavnim zakonom o gospodarskih javnih službah in tem od-
lokom.

Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna
kot edino občinsko javno podjetje s področja materialne
infrastrukture, ki že ima status javnega podjetja se mora, v
skladu z zakonom, preoblikovati v družbo z omejeno odgo-
vornostjo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

19. člen

Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja
obveznih javnih služb med državo in občino se za proračun-
sko financiranje le-teh uporabljajo določbe veljavnih
predpisov.

20. člen

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
odlok o komunalnih dejavnostih Občine Postojna (Uradne
objave, št. 5/83).

21. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme
Občinski svet občine Postojna. Odlok se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 06100/0001/96
Postojna, dne 14. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

1724.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine
Postojna na seji dne 18. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o začasnem financiranju

proračuna
Občine Postojna v letu 1996

V odloku o začasnem financiranju proračuna Občine
Postojna v letu 1996 (Uradni list RS, št. 15/96) se 5. člen
spremeni tako, da se glasi:

“Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996 in velja do sprejetja proračuna Občine Postojna oziro-
ma največ do konca junija 1996.”

Št. 06100/001-96
Postojna, dne 18. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

1725.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Postojna na 12.
seji dne 18. 4. 1996 sprejel

S K L E P
o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine

Postojna za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna
za leto 1995, ki izkazuje:

Bilanca prihodkov in Račun
odhodkov financiranja

prihodke 856.163.541 –

odhodke 806.424.163 67.394.321

primanjkljaj (–)
oz. presežek (+) +49.739.378 –67.394.321
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2. člen

Sestavni del zaključnega računa proračuna je zaključni
račun rezervnega sklada Občine Postojna za leto 1995, ki
izkazuje:

prihodke 4,305.000

odhodke –

presežek prihodkov
nad odhodki 4,305.000

3. člen

Primanjkljaj, izkazan v zaključnem računu proračuna
za leto 1995 v višini 17,654.943 SIT se prenese v odhodek
proračuna za leto 1996.

4. člen

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
rezervnega sklada v višini 4,305.000 se prenese v prihodke
proračuna za leto 1996 za pokrivanje izgube, izkazane po
zaključnem računu za leto 1995.

5. člen

Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 6100/1-1995
Postojna, dne 18. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

ROGAŠKA SLATINA

1726.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 27. 2. 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1996

1. člen

S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.

2. člen

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1996
znašajo 577,540.000 SIT.

3. člen

Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-
kov ter račun financiranja.

4. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-
komerno med vse uporabnike v okviru prihodkov in v odvi-
snosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem
delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med
občino in uporabnikom drugače določeno.

5. člen

Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu obči-
ne le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

6. člen

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razporejanju
z njimi.

7. člen

Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike
do konca leta, za katero je proračun sprejet.

8. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. člen

Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-
deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotež-
je, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu
proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno
zadrži uporabo teh sredstev.

10. člen

Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva.

O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poro-
čati občinskemu svetu.

11. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje uporabljajo sredstva rezerv ali najame kre-
dit, katerega odplačilo v tekočem letu ne presega 10% sred-
stev zagotovljene porabe. O najetju kredita odloča župan.

12. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listi-
ne, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

13. člen

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-
rejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot
odredbodajalec.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito upo-
rabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri upo-
rabniku.

14. člen

Župan odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki
je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo pred-
videnih proračunskih odhodkov.

15. člen

Od sredstev zagotovljene porabe izločimo 1% sredstev
v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina.

Izplačevanje v rezerve se praviloma izvrši vsaki mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
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16. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev re-
zerv Občine Rogaška Slatina za namene iz 12. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).

17. člen

Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotr-
nostjo porabe sredstev občinskega proračuna.

Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ
lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo
zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.

18. člen

Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad
finančnimin poslovanjem uporabnikov glede na namen, ob-
seg in dinamiko porabe sredstev.

Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju
proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sred-
stva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana.

19. člen

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

Št. 401-01/96
Rogaška Slatina, dne 2. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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1727.

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 7.,
8. in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
12. redni seji dne 28. 2. 1996 sprejel

O D L O K
o krajevnih skupnostih

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

1. člen

V Občini Rogaška Slatina so ustanovljene tri krajevne
skupnosti, in sicer:

1. Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina, ki vklju-
čuje naselja: Rogaška Slatina, Rjavica, Brestovec, Velike
Rodne, Male Rodne, Rajnkovec, Prnek, Ceste, Gaberce, Plat,
Nimno, Tekačevo, Rataska vas, Kamence, Pristavica, Topo-
le, Tržišče, Gradiški dol, Zgornje Negonje, Spodnje Nego-
nje, Irje, Cerovec pod Bočem, Tuncovec, Zgornje Sečovo,
Spodnje Sečovo, Vinec in Kačji dol.

2. Krajevna skupnost Kostrivnica, ki vključuje naselja:
Brezje pri Podplatu, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Ko-
strivnici, Kamna gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostriv-
nica, Zgornja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zgornji Gaber-
nik, Zagaj pod Bočem.

3. Krajevna skupnost Sveti Florijan, ki vključuje nase-
lja: Sveti Florijan in Strmec pri Svetem Florijanu.

2. člen

Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko
krajani večjih naseljenih območij ustanovijo krajevno skup-
nost.

Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko
krajani naselja, dela naselja ali več posameznih naselij usta-
novijo tudi vaške skupnosti.

3. člen

Pobudo o oblikovanju krajevne in vaške skupnosti sprej-
mejo prebivalci na zborih krajanov, skladno z zakonom.

Odločitev o oblikovanju nove krajevne in vaške skup-
nosti sprejme občinski svet.

4. člen

Občinski svet lahko s sklepom prenese opravljanje do-
ločenih zadev iz občinske pristojnosti v opravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna
sredstva.

Občinski svet je dolžan zaprositi za mnenje organe
krajevne skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo
interese samo te skupnosti.

5. člen

Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi kra-
jevni praznik, grb in zastavo.

II. PODROČJE DELA IN NALOGE KRAJEVNE
SKUPNOSTI

6. člen

Občani v krajevni skupnosti uresničujejo svoje skupne
interese in potrebe tako, da preko svojih organov in v sode-
lovanju z občinskimi organi in službami:

a) na področju gospodarstva, stanovanjske in komunal-
ne dejavnosti:

– skrbijo za vzdrževanje objektov in naprav, ki so v
njihovem upravljanju,

– pripravijo letni program del na njihovem območju, ga
uskladijo z občino in skrbijo za njegovo realizacijo,

– sodelujejo pri investicijah, ki se izvajajo na njihovem
območju skupaj z občino,

– dajejo mnenje za posege v prostor na njihovem ob-
močju kolikor gre za poseg širšega družbenega pomena,

– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna
sredstva v obliki krajevnega samoprispevka ter v drugih
oblikah za urejanje lokalnih potreb na svojem območju;

b) na področju družbenih dejavnosti:
– spremljajo socialno problematiko na svojem območju

in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje,

– organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega var-
stva; sosedska pomoč za starejše ljudi, sodelujejo pri reševa-
nju stanovanjskih vprašanj, sodelujejo pri izvajanju pomoči
in nege na domu za starejše ljudi,

– v primeru ogroženih družin spremljajo razmere, v
katerih živijo družine z otroki in predlagajo ukrepe za izbolj-
šanje teh razmer,

– sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav, name-
njenim telesnovzgojnim in kulturnim dejavnostim,

– vzpodbujajo delovaje kulturnih, športnih, humanitar-
nih in drugih društev na njihovem območju;

c) na ostalih področjih:

– izvajajo posamezne naloge v vojni in miru ter na
področju zaščite in reševanja občanov, za katere jih določi
pristojni organ občine na osnovi določb statuta občine,

– sodelujejo z občinskim svetom in njegovimi organi
pri izvševanju občinske politike in nalog na območju krajev-
ne skupnosti,

– izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi
občinskimi organi,

– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti ob-
činski svet in župan.

III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI

7. člen

Organi krajevne skupnosti so svet krajevne skupnosti,
nadzorni odbor in volilna komisija krajevne skupnosti.

8. člen

Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okvi-
ru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost in
tistih, ki mu jih poveri občinski svet ali župan.

Delo sveta krajevne skupnosti in organov se podrobne-
je opredeli v statutu krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti sprejme statut v roku 6 mese-
cev po izvedenih rednih volitvah.

9. člen

Predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupno-
sti izvolijo člani sveta z večino glasov vseh članov izmed
sebe na konstitutivni seji sveta.

Nadzorni odbor in volilno komisijo imenuje svet kra-
jevne skupnosti.

Na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti, ime-
nuje svet krajevne skupnosti tajnika. Tajnik opravlja svojo
funkcijo profesionalno ali neprofesionalno. Tajnik pomaga
predsedniku sveta krajevne skupnosti pri njegovem delu,
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vodi zapisnike in opravlja druge naloge, ki mu jih poveri
svet in predsednik krajevne skupnosti.

10. člen

Svet krajevne skupnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun kra-

jevne skupnosti,
– sprejema letni program dela krajevne skupnosti,
– imenuje predsednike in člane delovnih teles krajevne

skupnosti,
– odloča o predlogih delovnih teles,
– daje predloge za razvoj gospodarstva ter predloge za

reševanje komunalne in stanovanjske problematike v krajev-
ni skupnosti,

– na svojem področju spremlja problematiko s področja
socialnega varstva ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje,

– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka,

– sodeluje z občinskim svetom in njegovimi organi pri
izvrševanju nalog na območju krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti je dolžan vsaj enkrat letno
poročati o svojem delu občinskemu svetu in županu. Na
zahtevo občinskega sveta ali župana pa mora o svojem po-
slovanju poročati tudi večkrat med letom.

11. člen

Predsednik sveta krajevne skupnosti opravlja naslednje
naloge:

– predstavlja in zastopa krajevno skupnost,
– predlaga v sprejem letni finančni načrt in zaključni

račun krajevne skupnosti, predlaga letni program dela kra-
jevne skupnosti,

– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta kra-
jevne skupnosti,

– opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut krajev-
ne skupnosti ali poveri občinski svet oziroma župan Občine
Rogaška Slatina.

IV. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE
SKUPNOSTI

12. člen

Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se smisel-
no uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

Volilne enote in število članov svetov krajevnih skup-
nosti za prve redne volitve določijo dosedanji sveti krajevnih
skupnosti.

13. člen

Člane svetov krajevnih skupnosti se voli po večinskem
načelu.

Volilne enote in število članov svetov krajevnih skup-
nosti po prvih volitvah določijo sveti krajevnih skupnosti s
svojim aktom.

14. člen

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo
istočasno kot redne volitve v občinski svet.

15. člen

Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan.
Kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti določijo

volivci na zborih volivcev, skupine volivcev s podpisova-
njem ter politične stranke.

V. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNE SKUPNOSTI

16. člen

Za financiranje nalog pridobiva krajevna skupnost na-
slednja sredstva:

– namenska sredstva občinskega proračuna za opravlja-
nje nalog v okviru letnega proračuna občine,

– iz samoprispevka krajanov,
– namenskih prispevkov in ostalih oblik zbiranja na-

menskih sredstev na območju krajevne skupnosti,
– del sredstev, ki jih občina pridobiva na račun izkori-

ščanja naravnih virov na njihovem območju,
– lastnih prihodkov.

17. člen

S pridobljenimi sredstvi iz občinskega proračuna raz-
polaga krajevna skupnost v svojem imenu in za svoj račun v
okviru letnega programa potrjenega s strani občine.

18. člen

Občina zagotavlja vsem krajevnim skupnostim, ki fi-
nancirajo svoje naloge ali razvojne programe iz sredstev
uvedenega samoprispevka, v času trajanja samoprispevka
sofinanciranje programov do 30% višine vrednosti nalog ali
razvojnih programov. Merila in kriterije sofinanciranja pro-
gramov samoprispevka določi občinski svet z odlokom.

19. člen

Občina Rogaška Slatina prevzema omejeno solidarno
odgovornost za višino sredstev krajevnih skupnosti, ki jih
zagotavlja za potrebe delovanja le-teh v okviru letnega pro-
računa občine in ostalih sprejetih predpisov.

Za vsa ostala sredstva in programe, ki niso predvideni
in usklajeni z občinskim proračunom, pa odgovarja krajevna
skupnost s celotnim lastnim premoženjem in dohodki.

20. člen

Krajevne skupnosti morajo do 31. januarja predložiti
program dela za tekoče leto.

Krajevne skupnosti morajo do 15. januarja predložiti
poročilo o realizaciji programa za preteklo leto.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen

Dosedanji organi krajevne skupnosti nadaljujejo s svo-
jim delom do izvolitve novih organov.

Mandatna doba sveta krajevne skupnosti traja do red-
nih volitev v občinski svet.

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne
skupnosti skliče predsednik volilne komisije krajevne skup-
nosti najkasneje v 20 dneh po volitvah.

Novoizvoljeni predsednik sveta krajevne skupnosti
prevzame svojo dolžnost v roku 30 dni od izvolitve.

22. člen

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

Št. 023-01/96
Rogaška Slatina, dne 28. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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1728.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republi-
ke Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in
19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 8. redni
seji dne 20. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa način in oblike izvajanja gospodarskih
javnih služb v občini.

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo ma-
terialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih traj-
no in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja
Občina Rogaška Slatina zaradi zadovoljevanja javnih po-
treb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička
podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.

Javne dobrine so pod enakimi in s tem odlokom določe-
nimi pogoji dostopne vsakomur na območju občine.

2. člen

Občina z akti iz svoje pristojnosti podrobneje ureja
način opravljanja posamezne ali več javnih služb ter z akti
določa obliko njihovega opravljanja, tako da določa še:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega
opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izva-

janje javnih gospodarskih služb, ki so v lasti občine,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj

javne gospodarske službe.

II. VRSTE IN OBSEG GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB

3. člen

Obvezne gospodarske javne službe v občini so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. oskrba naselij z zemeljskim plinom,
9. gasilska služba.

4. člen

Izbirne gospodarske javne službe v občini so:
1. urejanje lokalnih cest,
2. urejanje javnih parkov, parkovnih gozdov in javnih

parkirišč,

3. komunalno-kabelski informacijski sistem,

4. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin,

5. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna de-
javnost,

6. upravljanje tržnic,

7. urejanje prometne in neprometne signalizacije s splo-
šno informativnimi in usmerjevalnimi označbami,

8. deratizacija in dezinfekcija,

9. plakatiranje in obveščanje,

10. javni mestni promet, ki obsega javni prevoz v mestu
in ostalih naseljih občine z javnimi prevoznimi sredstvi,

11. gospodarjenje z javnimi objekti.

III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB

5. člen

Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina
v naslednjih oblikah:

– v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega
ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje
ali podeliti koncesijo,

– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za oprav-
ljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi
njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če
to ni njihov cilj,

– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali
več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to
narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mo-
goče opravljati kot profitno,

– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,

– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-
nega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz
prejšnjih alinei,

– z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega ak-
ta iz svoje pristojnosti.

6. člen

Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in
razvojnih funkcij gospodarskih javnih služb v občini se lah-
ko ustanovi direkcija javnih služb.

Občina v primeru, da ne ustanovi direkcije iz prejšnjega
odstavka, lahko prenese na obstoječe subjekte izvajanja go-
spodarskih javnih služb kot javno pooblastilo določene stro-
kovno-tehnične, organizacijske ter razvojne naloge na po-
dročju izvajanja gospodarskih javnih služb.

Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
so:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih jav-
nih služb,

– usklajevanje razvoja in priprava razvojnih progra-
mov,

– vodenje investicij na področju gospodarskih javnih
služb,

– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesij,

– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,

– vodenje informacijske baze podatkov za potrebe go-
spodarskih javnih služb,

– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za
posege v prostor in za priključitev na infrastrukturne objekte
in naprave.
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IV. VARSTVO UPORABNIKOV

7. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov Občine Rogaška Slatina.

Svet uporabnikov, ki ga imenuje občinski svet ima 7
članov.

Svet uporabnikov se ustanovi v roku treh mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.

8. člen

Svet uporabnikov opravlja zlasti naslednje naloge:
– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij

občine (krajevnih skupnosti) in predlaga skupne predloge
občinskemu svetu in županu,

– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in
financiranjem javnih služb v razmerju do občine,

– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev
javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga
izboljšave,

– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.

Občina zagotavlja materialne in finančne pogoje za
delo sveta uporabnikov.

9. člen

Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripom-
be in predloge sveta uporabnikov.

Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o
svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem
delu, župan pa v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo
ali predlog sveta.

V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

10. člen

Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvodov in storitev,
– iz proračuna občine,
– z lokalnimi davki in taksami,
– iz prihodkov oblik opravljanja javnih gospodarskih

služb,
– s posojili in najemninami,
– z izdajo vrednostih papirjev,
– iz sredstev vlaganj tujih oseb in iz sredstev tujih in

mednarodnih posojil,
– iz dobička oblik opravljanja javnih gospodarskih

služb,
– iz ostalih virov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen

Podrobnejše strokovne, tehnične in druge normative za
izvajanje sistema gospodarskih javnih služb bo predpisal
pristojni organ občine v skladu z zakonom in podzakonskimi
akti.

12. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
komunalni dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list
SRS, št. 23/86) na območju Občine Rogaška Slatina.

13. člen

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

Št. 101-4/95
Rogaška Slatina, dne 20. septembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1729.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o turistični taksi,
(Uradni list RS, št. 18/91) in 19. člena statuta Občine Rogaš-
ka Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 28. 2. 1996 sprejel

O D L O K
o krajevni turistični taksi

1. člen

S tem odlokom se določa višina in delitev krajevne
turistične takse v Občini Rogaška Slatina, način poročanja in
nadzor nad njenim odvajanjem.

2. člen

Na območju Občine Rogaška Slatina se določa krajev-
na taksa v višini 11 točk. Krajevna taksa je prihodek občine.

3. člen

Krajevna taksa je denarni znesek, ki ga plača gost za
vsak dan bivanja v kraju zunaj svojega stalnega prebivališča
na območju Občine Rogaška Slatina.

4. člen

Višina krajevne takse se izračuna tako, da se točkovna
vrednost pomnoži z vrednostjo točke.

Vrednost točke je določena z zakonom o turistični taksi
in jo določa Vlada Republike Slovenije s sklepom.

5. člen

Zbrana sredstva krajevne takse so prihodek proračuna
Občine Rogaška Slatina in so razporejena v skladu z zako-
nom o turistični taksi in letnim proračunom občine.

6. člen

Sredstva krajevne turistične takse v višini 5 točk se
namenijo za organizirano delovanje Turističnega društva Ro-
gaška Slatina in redno poslovanje Turistično informacijske-
ga centra:

– financiranje turistično informativne dejavnosti,
– financiranje kulturno zabavnih prireditev,
– turistični servis,
– delo komisije za urejanje in olepšavo mesta Rogaške

Slatine,
– delo komisije za delo z mladimi,
– delo komisije za prireditve,
– delo komisije za propagando in publikacije,
– delo komisije za varstvo naravne in kulturne de-

diščine,
– delo komisije za zasebne sobe,
– sodelovanje z ostalimi društvi in institucijami s po-

dročja turizma.
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Turistično društvo Rogaška Slatina in Turistično infor-
macijski center sta dolžna vsako leto najkasneje do 31. ja-
nuarja dostaviti na oddelek za gospodarstvo finančno ovred-
noten plan dela za tekoče leto ter finančno ovrednoteno
poročilo za preteklo leto.

7. člen

Sredstva turistične krajevne takse v višini 4 točk se
namenijo za organizirano predstavitev območja občine kot
celote, zlasti za:

– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potre-
be turistične predstavitve občine kot celote,

– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne kra-
jine na območju občine,

– za komunalno urejanje naselij turističnega značaja za
potrebe, ki nastajajo zaradi turistične dejavnosti,

– čiščenje in urejanje okolja,
– promocijo Občine Rogaška Slatina,
– financiranje razstav,
– sofinanciranje aktivnosti turističnih društev Kostriv-

nica in Sveti Florijan,
– sofinanciranje aktivnosti v zvezi z organiziranostjo

turizma v Občini Rogaška Slatina.
Program ovrednotene porabe za tekoče leto iz alinee 7

tega člena ter finančno ovrednoteno poročilo za preteklo leto
pripravijo društva najkasneje do 31. januarja istega leta in ga
dostavijo na oddelek za gospodarstvo.

8. člen

Sredstva turistične krajevne takse v višini 2 točki se
namenijo za financiranje urejanja javnih parkov in parkov-
nih površin.

9. člen

Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejema-
nje gostov na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne
in fizične osebe) so dolžne predložiti mesečno poročilo o
plačani turistični krajevni taksi na oddelek za gospodarstvo
Občine Rogaška Slatina. Poročilo se odda najkasneje do 10.
v tekočem mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestav-
ni del tega odloka.

Poročilo mora obsegati:
– naslov pravne ali fizične osebe,
– nastanitvene zmogljivosti,
– mesec in leto na katerega se poročilo nanaša,
– skupno število nočitev,
– število domačih in tujih gostov (ločen prikaz),
– skupno število gostov, ki so na osnovi 5. člena zako-

na o turistični taksi oproščeni plačila takse,
– skupno število gostov, ki jim je na osnovi istega člena

zakona o turistični taksi ta bila obračunana v višini 50%,
– znesek obračunane in plačane turistične krajevne

takse.

10. člen

Poleg organov, ki jih za nadzor nad odvajanjem turi-
stične krajevne takse določa 11. člen zakona o turistični
taksi, ima pravico vpogleda v knjigo domačih in tujih gostov
zaradi preverbe o pravilnosti podatkov v poročilu o obraču-
nani in odvedeni turistični krajevni taksi tudi pooblaščeni
organ občinske uprave.

11. člen

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje prav-
na oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če do 10. v
tekočem mesecu ne poda ali poda pomanjkljivo poročilo o
obračunani in odvedeni turistični krajevni taksi.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje prav-
na oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne omogo-
čita opravljanje nadzora v smislu določb 5. člena.

12. člen

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

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o določitvi višine krajevne takse, sprejet na 9. redni seji
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina dne 25. 10. 1995.

Št. 332-01/96
Rogaška Slatina, dne 28. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1730.

V skladu s 3. in 7. členom zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi 2. in 3.
člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaš-
ka Slatina (sprejetega na 8. redni seji Občinskega sveta obči-
ne Rogaška Slatina, dne 20. 9. 1995) in 19. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občin-
ski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 25. 10.
1995 sprejel

O D L O K
o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega

omrežja v Občini Rogaška Slatina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja splošna razmerja za varstvo javnih kori-
sti na plinovodnem omrežju ter splošne pogoje za dobavo in
odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja na območju
Občine Rogaška Slatina.

Podrobnejše pogoje za dobavo in odjem plina iz javne-
ga plinovodnega omrežja predlaga organizacija, ki v Občini
Rogaška Slatina izvaja dejavnost oskrbe naselij s plinom iz
javnega plinovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: do-
bavitelj plina), sprejme in potrdi pa jih Občinski svet občine
Rogaška Slatina.

2. člen

Plinovodno omrežje sestavljajo: javno plinovodno
omrežje in naprave, vključno s hišnimi priključki. Hišni
priključek je priključni cevovod za dovod plina do posamez-
ne zgradbe s potrebnimi napravami na omrežju in glavnim
zapornim elementom na koncu priključka.

3. člen

Odjemalec plina za namene široke potrošnje (v nadalj-
njem besedilu: odjemalec plina) je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki ji dobavitelj plina dobavlja plin iz javnega plino-
vodnega omrežja, ob pogojih predpisanih s tem odlokom in
pravilnikom o pogojih.
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4. člen

Javno plinovodno omrežje in naprave so v upravljanju
dobavitelja plina. V Občini Rogaška Slatina dobavitelja pli-
na določi občinski svet v skladu z veljavno zakonodajo.

Lastninski odnosi med dobaviteljem plina in vlagatelji
sredstev v izgradnjo plinovodnega omrežja se uredijo najka-
sneje do zaključka izgradnje.

5. člen

Upravljalec plinovodnega omrežja zagotavlja varstvo
javnih koristi z gospodarjenjem po načelu dobrega gospo-
darja ter z dajanjem usmeritev, mnenj, soglasij in dovoljenj
pri razvoju, zaščiti in posegih v zgrajeno plinovodno omrežje.

II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO OMREŽJE

6. člen

Priključevanje na javno plinovodno omrežje dovoljuje
in ureja dobavitelj plina v skladu s pravilnikom o pogojih.
Sestavni del tega odloka in pravilnika so pravice in dolžnosti
udeležencev programa samoprispevka v obdobju 1994–1999
od člena 8. do vključno 16. na območju M-KS Rogaška
Slatina.

7. člen

Zavezanec za priključitev stavbe na javno plinovodno
omrežje je lastnik ali investitor stavbe, če ga za priključitev
zavezuje ta odlok (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za pri-
ključitev).

8. člen

Na območjih, kjer zgrajeno plinovodno omrežje omo-
goča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stavbe,
v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplot-
nih energetskih naprav skupne moči preko 24 kW.

Za nove stavbe in za obstoječe stavbe, ki se jih dograju-
je, nastane obveznost priključitve na javno plinovodno
omrežje ob dograditvi oziroma ob začetku uporabe stavbe.

Za obstoječe stavbe, ki jih je v smislu določil prvega
odstavka tega člena obvezno priključiti na javno plinovodno
omrežje, je rok priključitve dve leti po tem, ko je dobavitelj
plina pisno obvestil zavezanca za priključitev o možnosti
priključitve na javno plinovodno omrežje.

9. člen

Stavbe, za katere po tem odloku ni predpisana obvezna
priključitev na javno plinovodno omrežje, se lahko priključi-
jo na javno plinovodno omrežje le po postopku in ob pogo-
jih, ki so s tem odlokom predpisani za obvezno priključitev.

10. člen

Zavezanec oziroma povpraševalec za priključitev mora
pri dobavitelju plina vložiti zahtevek za priključitev stavbe
na javno plinovodno omrežje. Vsebina zahtevka se določi s
pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem.

11. člen

Dobavitelj plina je dolžan na podlagi pravilno sestav-
ljenega zahtevka izdati zavezancu oziroma povpraševalcu za
priključitev soglasje v roku 30 dni. Soglasje za priključitev
mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje
in obveznosti, ki jih mora zavezanec oziroma povpraševalec
izpolniti za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje.

12. člen

Zavezanec oziroma povpraševalec je dolžan plačati pris-
pevek za priključitev na javno plinovodno omrežje in nositi
stroške izgradnje hišnega priključka. Višino prispevka za
priključitev določa občinski svet glede na skupne stroške
izgradnje in sprejete splošne pogoje izgradnje javnega plino-
vodnega omrežja ter glede na velikost in namen uporabe
stavbe.

Plačilo prispevka za priključitev in plačilo drugih stroš-
kov v zvezi z ureditvijo priključka se ureja s pogodbo, sklad-
no z letnim programom in letnim finančnim planom, ki te-
melji na odobrenih cenah plina.

13. člen

Zavezanec oziroma povpraševalec za priključitev mo-
ra, ko izpolni vse pogoje iz soglasja za priključitev, zaprositi
dobavitelja plina za dovoljenje za priključitev stavbe na
javno plinovodno omrežje.

Zahtevku za izdajo dovoljenja za priključitev se mora
priložiti potrebna dokumentacija, iz katere je razvidno, da so
vsa izvedena dela na plinski napeljavi in na plinskih trošilih
v stavbi izvedena v skladu s strokovno tehničnimi predpisi,
standardi in normativi ter v skladu s pogoji soglasja za
priključitev. Dela lahko izvaja vsaka fizična in pravna oseba,
ki ima ustrezno dovoljenje pristojnih državnih organov.

14. člen

Dobavitelj plina sme izdati dovoljenje za priključitev
po tem, ko je na podlagi predložene dokumentacije in pre-
gleda izvedenih del ugotavil, da priključitev stavbe na javno
plinovodno omrežje ne pomeni nevarnosti glede požara, pro-
meta ter življenja in zdravja ljudi v stavbi in njeni okolici.

Dobavitelj plina lahko zavrne izdajo dovoljenje za pri-
ključitev, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

Pred izdajo dovoljenja za priključitev mora dobavitelj
plina vročiti zavezancu za priključitev navodila glede varne-
ga ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Zavezanec oziro-
ma povpraševalec za priključitev mora podpisati sprejem
navodil in se zavzeti, da bo poskrbel za seznanitev odjemal-
cev plina v stavbi z navodili.

15. člen

Stroški prvega pregleda, preizkusov in atestov plinske
napeljave in plinskih trošil v stavbi bremenijo lastnika, uprav-
ljalca ali investitorja stavbe. Stroški rednih in izrednih pre-
gledov po priključitvi objekta na javno plinovodno omrežje
bremenijo dobavitelja plina in so sestavni del cene plina.

16. člen

V dovoljenju za priključitev, ki ga izda dobavitelj pli-
na, mora le-ta navesti imena odgovornih oseb, ki so izvedle
pregled plinske napeljave do plinskih porabnikov v stavbi.

Dovoljenja za priključitev mora dobavitelj plina trajno
hraniti v svojem arhivu.

17. člen

Pred neposredno priključitvijo stavbe na javno plino-
vodno omrežje, mora bodoči odjemalec plina podpisati izja-
vo o sprejemanju pogojev za dobavo in odjem zemeljskega
plina, ki jih neposredno predpisuje pravilnik.

Neposredno priključitev stavbe na javno plinovodno
omrežje sme opraviti le pooblaščena oseba dobavitelja plina.
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III. DOBAVA IN PLAČILO PLINA

18. člen

Dobavitelj plina je dolžan odjemalcu plina dobavljati
plin po pogojih, predpisanih s pravilnikom. O spremembi
pogojev dobave plina, do katerih bi prišlo z izvajanjem
ukrepov na omrežju s strani dobavitelj plina, mora dobavitelj
plina pravočasno obvestiti odjemalce plina in jim dati ustrez-
na navodila glede varnega ravnanja s plinsko napeljavo in
plinskimi porabniki v stavbi.

19. člen

Količina dobavljenega plina se ugotavlja s predpisanim
plinomerom, ki mora imeti slovenski atest.

Dobavitelj plina mora plinomere redno pregledovati in
jih zamenjati v skladu z veljavnimi predpisi.

20. člen

Odjemalec plina je dolžan dobavljene količine plina
plačati po pogojih, ki so določeni s pravilnikom in po ceni,
ki jo določi dobavitelj plina v skladu z merili in kriteriji za
oblikovanje cen plina v občini Rogaška Slatina ter v skladu z
veljavnimi splošnimi predpisi in ukrepi, ki veljajo za določa-
nje cen komunalnih storitev.

Merila in kiriterije za oblikovanje cen plina sprejme
Občinski svet na predlog dobavitelja plina.

21. člen

Dobavitelj plina sme po predhodnem pismenem opozo-
rilu, prekiniti dobavo plina odjemalcu plina, če le-ta ni po-
ravnal zapadlih obveznosti za dobavljeni plin v predpisanih
rokih.

Dobavitelj plina mora prekiniti dobavo plina brez pred-
hodnega opozorila, če ugotovi, da je stanje plinske napeljave
in plinskih porabnikov v stavbi tako, da bi nadaljnja dobava
plina ogrožala varnost ljudi in premoženja v stavbi ali njeni
okolici.

22. člen

Prepovedan je kakršenkoli neopravičen odjem plina iz
javnega plinovodnega omrežja.

Za neopravičen odjem plina se šteje vsakršen odjem
plina, ki je speljan mimo plinomera ali nedopusten poseg na
plinomeru. Neopravičen odjem plina se odjemniku plina
obračuna po pogojih, ki jih določa pravilnik.

23. člen

Odjemalec plina mora vzdrževati plinske napeljave in
plinska trošila v stavbi v brezhibnem stanju.

Dobavitelj plina ima pravico in dolžnost redno pregle-
dovati plinsko napeljavo in plinska trošila v stavbi, izvajati
preizkus brezhibnosti plinske napeljave in plinskih trošil ter
izvajati funkcionalni preizkus priključenih plinskih trošil.

Dobavitelj plina ima pravico do izrednega pregleda ali
preizkusa plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi,
kadar obstoja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski
napeljavi, o neustreznosti plinskih trošil ali o neoupraviče-
nem odjemu plina.

24. člen

Redne in izredne preglede in preizkuse izvajajo poob-
laščeni predstavniki dobavitelja plina, ki imajo za ta opravila
pisna pooblastila.

Odjemalec plina je dolžan omogočiti pooblaščenim
predstavnikom dobavitelja plina dostop v prostore stavbe
zaradi izvajanja pregleda ali preizkusa plinske napeljave in

plinskih porabnikov ali odčitavanja, pregleda, vzdrževanja
in zamenjave plinomera.

25. člen

Odjemalec plina je dolžan pisno ali osebno odjaviti
dobavo plina za določen čas ali trajno, če so za to podani
razlogi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka. Odjava
mora dospeti na sedež dobavitelja plina najmanj 7 dni pred
predlaganim dnem prekinitve dobave plina.

V primeru odjave plina za določen čas, je odjemalec
plina dolžan plačevati del tarife za priključno moč.

IV. VARSTVO IN RAZVOJ PLINOVODNEGA
OMREŽJA

26. člen

Za vzdrževanje, razvoj in širitev plinskega omrežja na
območju Občine Rogaška Slatina sta odgovorna in zadolže-
na upravljalec plinovodnega omrežja in občina.

Upravljalec plinovodnega omrežja na območju Občine
Rogaška Slatina je dolžan na plinovodnem omrežju izvajati
ukrepe, predvidene s posebnimi predpisi, ki prispevajo k
varovanju plinovodnega omrežja pred poškodovanjem in
ukrepe, ki opozarjajo občane na lego plinovodnega omrežja
in morebitne nevarnosti.

27. člen

Plinovodno omrežje ima s posebnimi predpisi določene
varovalne pasove, predpisane odmike, omejitve in prepove-
di, ki so obvezni za vse subjekte, ki z načrtovanjem posegov
ali z izvajanjem dejavnosti posežejo v varovalne pasove.

Za kakršenkoli poseg v varovalni pas plinovodnega
omrežja, razen za redno obdelavo kmetijskih zemljišč, je
potrebno soglasje upravljalca plinovodnega omrežja.

28. člen

Upravljalec plinovodnega omrežja daje, na zahtevo in-
vestitorja ali izdelovalca dokumentacije, programske in teh-
nične smernice za izdelavo prostorske izvedbene in projekt-
ne dokumentacije za razvojne programe in objekte, ki bodo
oskrbovani s plinom iz plinovodnega omrežja.

29. člen

Na območjih, kjer je že zgrajeno plinovodno omrežje
ali se gradnja plinovodnega omrežja načrtuje, je v postopkih
izdelave dokumentacije za vse posege v prostor oziroma v
postopku izdaje dovoljenj za posege v prostor, obvezno pri-
dobiti soglasje upravljalca plinovodnega omrežja.

Soglasje mora vsebovati pogoje glede zaščite plinovod-
nega omrežja, pogoje in usmeritve glede možnosti priključe-
vanja na plinovodno omrežje in druge usmeritve in pogoje,
ki jih mora izpolniti investitor objekta.

30. člen

Upravljalec plinovodnega omrežja je dolžan v skladu s
posebnimi predpisi voditi kataster plinovodnega omrežja, za
geodetske zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu orga-
nu pa posredovati podatke za vodenje zbirnega katastra ko-
munalnih naprav.

V. KAZENSKE DOLOČBE

31. člen

Z denarno kaznijo od 30.000 do 360.000 SIT se kaznu-
je pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti:
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– če ne vloži zahtevka za priključitev stavbe na javno
plinovodno omrežje po določilih 10. člena tega odloka,

– če ne seznani odjemalcev plina v stavbi z navodili
glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina,

– če izvede ukrepe za neopravičen odvzem plina,

– če preprečuje pooblaščenim osebam dobavitelja plina
preglede plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi
ali odčitavanje, vzdrževanje in zamenjavo plinomera,

– če ne javi dobavitelju plina podatkov o spremenjenih
potrebnih količinah plina ali če ne odjavi plina v predpisa-
nem roku,

– če ne javi zaznane okvare ali če opusti izvedbo ukre-
pov po 26. členu odloka.

Odgovorno osebo pravne osebe ali občana, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z denarno
kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT.

32. člen

Z denarno kaznijo od 30.000 do 360.000 SIT se kaznu-
je dobavitelj plina:

– če ne vodi in hrani dokumentacije o priključitvah
odjemalcev na javno plinovodno omrežje v skladu z določili
16. člena tega odloka,

– če ne obvešča odjemalcev plina v skladu z določili
18. člena tega odloka,

– če ne zamenjuje plinomera v skladu z določili 19.
člena tega odloka,

– za opustitev aktivnosti in ukrepov določenih v 27.
členu tega odloka,

– če ne vodi katastra plinovodnega omrežja v skladu s
posebnimi predpisi.

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
tudi odgovorno osebo dobavitelja plina z denarno kaznijo od
10.000 do 60.000 SIT.

VI. KONČNE DOLOČBE

33. člen

Dobavitelj plina mora predložiti občinskemu svetu ob-
čine predlog iz drugega odstavka 1. člena najkasneje v dveh
mesecih po uveljavitvi tega odloka.

34. člen

Do konca izgradnje plinovodnega omrežja v Rogaški
Slatini vodi investicijo Mestne krajevne skupnosti Rogaška
Slatina z gradbenim odborom v soglasju z upravljalcem plin-
skega omrežja na območju Občine Rogaška Slatina v skladu
z 27. členom tega odloka. Sredstva, zbrana z vplačili pri-
ključkov se do zaključka izgradnje plinske mreže vlagajo v
to investicijo.

35. člen

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

Št. 331-10/95
Rogaška Slatina, dne 25. oktobra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1731.

Na podlagi 19. člena in v skladu s 108. in 109. členom
statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne
27. 3. 1996 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Občine Rogaška Slatina

1. člen

V 43. členu se črta drugi stavek v drugem odstavku.

2. člen

Črtata se tretji in četrti odstavek 43. člena.

3. člen

Te spremembe statuta začnejo veljati osmi dan po obja-
vi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-01/96
Rogaška Slatina, dne 2. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1732.

Na podlagi 73. člena statuta Občine Rogaška Slatina je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 26.
7. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi nepremičnine v splošni rabi

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
označenega s parc. št. 553/3, neplodno, v izmeri 189 m2, vl.
št. 103, k. o. Ratanska vas.

2. člen

Nepremičnini iz prejšnjega člena preneha značaj zem-
ljišča v splošni rabi in postane družbena lastnina v upravlja-
nju Občine Rogaška Slatina.

3. člen

Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja
svetov vseh štirih novonastalih občin na območju nekdanje
občine Šmarje pri Jelšah.

4. člen

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

Št. 453-02/95
Rogaška Slatina, dne 27. julija 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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1733.

Na podlagi 28. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95), 12., 19. ter 34.
člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95)
ter v skladu z določili odloka o ustanovitvi delovnih teles
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalo-
gah in načinu dela (Uradni list, št. 37/95) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 27. 3. 1996 sprejel

S K L E P

1. člen

S tem sklepom ustanavlja občinski svet svoje delovno
telo imenovano poravnalni svet.

2. člen

Poravnalni svet, na predlog občanov ali drugih subjektov
v občini, posreduje pri sporazumnem reševanju sporov.

3. člen

Poravnalni svet dela v skladu z ustavo, zakoni, akti obči-
ne in po poslovniku, ki ga sprejme.

K poslovniku poravnalnega sveta da občinski svet so-
glasje.

4. člen

Poravnalni svet sestavljajo predsednik in dva člana. Pred-
sednik in člana imajo namestnike.

Mandat predsednika in članov traja 4 leta. Po poteku
mandata so lahko ponovno imenovani.

5. člen

Predsednika in člana poravnalnega sveta ter njihove na-
mestnike imenuje občinski svet, na predlog komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

6. člen

Administrativno tehnična opravila in potrebna strokovna
opravila za poravnalni svet opravlja občinska uprava.

Poravnalni svet enkrat letno poroča o svojem delu občin-
skemu svetu.

7. člen

Poravnalni svet dela na sejah. Seje sklicuje predsednik v
skladu z izkazanimi potrebami za posredovanje v sporih.

8. člen

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

Št. 022-02/96
Rogaška Slatina, dne 27. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

37/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 13. redni
seji dne 27. 3. 1996 sprejel

S K L E P

1

Kot začasno delovno telo Občinskega sveta občine Ro-
gaška Slatina se ustanovi Komisija o raziskovanju povojnih
pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih
nepravilnostih.

2

Komisija ima pet članov. Predsednika in člane imenuje
občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

3

Naloge komisije:
– preiskava povojnih dogodkov;
– zbiranje podatkov o umrlih oziroma žrtvah povojnih

pobojev in izginulih oseb po II. svetovni vojni;
– določitev lokacije grobišč;
– poročanje občinskemu svetu in državni komisiji o

svojih izsledkih.

4

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

Št. 595-01/96
Rogaška Slatina, dne 3. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1735.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) in 1. člena odloka o oskrbi naselij
s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška
Slatina (sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta občine
Rogaška Slatina dne 25. 10. 1995) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 29. 11. 1995 sprejel

P R A V I L N I K
o pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega

sistema Rogaška Slatina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem plina iz
distribucijskega sistema Rogaška Slatina, se ureja oskrba s
plinom na območju Občine Rogaška Slatina, zlasti vse pravi-
ce, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalcev
plina.

Pravilnik ureja:
– naprave dobavitelja in odjemalcev,
– dobavo in kvaliteto plina,
– priključitev na plinovodno omrežje,
– merjenje porabe plina,

1734.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) in 1. člena odloka o ustanovitvi
delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina,
njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list RS, št.
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– prijavo, odjavo in obračun porabe plina,
– neopravičen odvzem plina,
– prekinitev dobave plina,
– ukrepi za zagotovitev varnosti pri uporabi in dobavi

plina,
– obveznosti dobavitelja in odjemalcev plina,
– prehodne in končne določbe.

2. člen

Distributer je pooblaščen dobavljati odjemalcem omrež-
ni plin po določilih in pogojih tega pravilnika.

3. člen

Odjemalec po tem pravilniku je vsaka pravna ali fizična
oseba, ki ji dobavitlej na podlagi poprejšnjega pisnega spo-
razuma dobavlja plin po distribucijskem sistemu.

4. člen

Z odjemalci, ki imajo po določbah tarifnega sistema
status pogodbenih odjemalcev, se sklepajo posebne pogod-
be.

5. člen

Plinovodni sistem po tem pravilniku sestavljajo sred-
njetlačni plinovodi, merno-regulacijske postaje, nizkotlačni
plinovodi ter industrijski in hišni priključki.

II. NAPRAVE DOBAVITELJA IN ODJEMALCEV

6. člen

Naprave dobavitelja so:
– srednjetlačni plinovod,
– merno-regulacijske postaje,
– nizkotlačni plinovod,
– industrijski priključki,
– hišni priključki.

7. člen

Srednjetlačni plinovod služi za dovod plina do posa-
meznih oskrbovalnih območij. Na njega se neposredno pri-
ključujejo samostojni objekti, industrijski obrati, komunalni
objekti, toplotne in tehnološke kotlovnice. Posredno preko
regulacijske postaje se priključujejo stanovanjske in poslov-
ne stavbe in večje plinske kotlovnice.

8. člen

Merno-regulacijske postaje so naprave za zmanjšanje
tlaka plina v posameznih preskrbovalnih območjih ali stano-
vanjskih soseskah. Namenjene so za preskrbo nizkotlačnega
plinskega omrežja posameznih preskrbovalnih področij ali
stanovanjskih sosesk in večjih porabnikov.

9. člen

Nizkotlačni plinovod služi za razvod plina do hišnih
priključkov, ki se nanj priključujejo neposredno.

10. člen

Industrijski in hišni priključki so odcepni cevovodi za
dovod plina do obrata ali zgradbe, vključno vsi fazonski
kosi, armature in požarne pipe.

11. člen

Naprave odjemalca so:
1. notranje razvodno omrežje,
2. notranja plinska instalacija,

3. hišna regulacijska postaja,
4. stanovanjski regulator tlaka,
5. plinomer,
6. plinska trošila.
Vse naštete naprave in napeljave so last investitorja

oziroma odjemalca, ki jih zgradi na lastne stroške v soglasju
z dobaviteljem plina.

Nemerjeni del plinske hišne instalacije, vključno z mer-
no-regulacijsko postajo, preide z dnem pričetka uporabe pli-
na v upravljanje dobavitelja.

O tem se z odjemalci sklene poseben sporazum oziroma
pogodba.

12. člen

Hišni plinski priključki, ki bodo zgrajeni zavezancem
samoprispevka v času 10 let od začetka zbiranja samopris-
pevka, so last investitorja gradnje distribucijskega omrežja
in se prenesejo v upravljanje na enak način, kot zgrajeno
distribucijsko omrežje.

13. člen

Požarna pipa je glavni zaporni element, s katerim se
zapre dovod plina v zgradbo oziroma razvod v zgradbi.
Nameščena je na zunanji strani zgradbe v zaščitni omarici
nadometne ali podometne izvedbe.

Požarna pipa mora biti nameščena na vedno dostopnem
mestu in vidno označena s trajnim napisom.

Mesto namestitve in vrsto zapornega organa, ki služi
kot požarna pipa, določi projektant plinske instalacije po
navodilih dobavitelja plina in v skladu z veljavnimi tehnični-
mi predpisi.

14. člen

Hišna regulacijska postaja ali regulator je naprava za
zmanjšanje tlaka v posamezni zgradbi. Stanovanjski regula-
tor tlaka je naprava za zmanjšanje tlaka plina v posameznem
stanovanju.

15. člen

Notranja plinska instalacija zajema vso plinovodno na-
peljavo od požarne pipe do plinskih trošil.

16. člen

Plinomeri so naprave za merjenje porabe plina. Name-
ščajo se lahko na objekt odjemalca v nadometni ali podomet-
ni izvedbi, ali v hodniku večstanovanjske stavbe v zaščitni
omarici, ki je lahko tudi skupinska za več stanovanj.

17. člen

Plinska trošila so vse naprave in kurišča, ki so priklju-
čena na plinsko instalacijo in trošijo plin.

III. DOBAVA IN KVALITETA PLINA

18. člen

Dobavitelj se obvezuje trajno in nepretrgoma zagotav-
ljati potrebni obratovalni tlak na odcepu hišnega priključka
oziroma srednjetlačnega plinovoda ter zagotavljati funkcio-
nalno sposobnost plinovodnega omrežja.

19. člen

Dobavitelj plina kot upravljalec distributivnega omrež-
ja je dolžan popravila, vzdrževalna dela, rekonstrukcije
omrežja in obnovo plinovodov izvajati tako, da se trajanje
prekinitve dobave plina spravi na najmanjšo možno mero.
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20. člen

V primeru nastanka okvare je dobaviteljeva dolžnost
obvestiti javnost z napovedjo časa, potrebnega za odpravo
okvare.

21. člen

Za stalno kvaliteto plina skrbi glavni dobavitelj zemelj-
skega plina “Geoplin” d.d. Ljubljana, Cesta Ljubljanske bri-
gade 11.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO PLINOVODNO
OMREŽJE

22. člen

Dobavitelj plina izdaja soglasje k priključitvi objekta
na javno plinovodno omrežje (v nadaljnjem besedilu: JPO),
ter izdaja dovoljenja za začetek obratovanja plinskih naprav
na podlagi predhodne ugotovitve sposobnosti plinske insta-
lacije za obratovanje.

23. člen

Investitor novogradnje ali lastnik obstoječe stavbe ozi-
roma stanovanja, ki želi priključiti svoj objekt na javno
plinovodno omrežje, mora dobavitelja pisno zaprositi za so-
glasje k priključitvi na javno plinovodno omrežje.

Vlogi je treba priložiti:
– opis namena uporabe plina in predvideno priključno

moč (v nadaljnjem besedilu: PM),
– mapno kopijo parcele z vrisano situacijo objekta ali

lokacijsko dokumentacijo,
– gradbeno dovoljenje,
– projekt za izvedbo (PZI) notranje plinske instalacije

in hišnega priključka, če PM presega 50 kW,
– potrdilo o plačilu prispevka za priključitev objekta na

JPO.
Dobavitelj izda pisno soglasje, kjer bodo podani pogoji

za priključitev objekta na JPO.

24. člen

Lastniki obstoječih objektov in etažni lastniki stano-
vanj, ki želijo priključiti svoj objekt na plinovodno omrežje,
če predvidena priključna moč (PM) hišnega priključka (HP)
in instaliranih trošil ne presega 50 kW, k vlogi za soglasje
priložijo vse kar je navedeno v 23. členu razen PZI.

Za prevzem teh instalacij zadostuje med ostalim shema-
tični prikaz stanja izvedenih del.

25. člen

Stanovalci objektov, ki niso lastniki, lahko zaprosijo za
priključitev objekta oziroma stanovanja na JPO pod pogo-
jem, da vlogi priložijo še soglasje upravljalca ali lastnika
objekta ali stanovanja.

26. člen

Pred izdajo dovoljenja za puščanje plina v hišno insta-
lacijo, bo dobavitelj opravil pregled hišne plinske instalacije
(v nadaljnjem besedilu: HPI) in ugotovil njeno sposobnost
za obratovanje.

To bo opravljeno v prisotnosti in po naročilu izvajalca
HPI.

27. člen

Po ugotovitvi sposobnosti HPI za obratovanje, bo do-
bavitelj plina izvršil montažo merno-regulacijskega komple-
ta, plinske omarice in izvršil tlačni preizkus.

Po ugotovitvi sposobnosti HPI za obratovanje, daje
dobavitelj dovoljenje za spuščanje plina in zagon trošil ter
sklene pogodbo o dobavi in odjemu plina.

Pri tem je odjemalec dolžan predložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– gradbeno dovoljenje za kotlovnice s priključno moč-
jo nad 50 KW,

– projekt izvedenih del (PID) oziroma izjavo nadzorne-
ga organa investitorja, da med izvedbo ni bilo odstopanj od
predloženih projektov (PZI).

Za hišne plinske priključke s priključno močjo, manjšo
od 50 KW, namesto PID zadostuje skica izvedbe notranje
plinske instalacije s podatki o trošilih, ki jo izdela izvajalec
plinske inštalacije,

– potrdilo o vrisu hišnega priključka plina v kataster
podzemnih napeljav,

– dokazilo o sposobnosti plinske instalacije za obrato-
vanje, katerega osnovni sestavni del je:

1) izjava pristojnega dimnikarskega podjetja o funkcio-
nalnem preizkusu dimovodnih in prezračevalnih naprav,

2) odločba o registraciji podjetja za izvajanje plinovod-
nih instalacij (REI Ljubljana),

3) atesti varilcev, vgrajenega materiala, varilne žice,
4) zapisnik o opravljenem tlačnem in trdnostnem preiz-

kusu,
5) potrdilo o plačilu prispevka za priključitev objekta

na JPO, ki ga bo zavezancem samoprispevka izdala M-KS
Rogaška Slatina.

28. člen

Posamezni lastniki stanovanjskih objektov, stanovalci
ali upravitelji stavb, katere so priključene na toplovod daljin-
skega ogrevanja, lahko zaprosijo dobavitelja za priključitev
objekta na JPO le za potrebe kuhanja in priprave sanitarne
tople vode, ne pa za potrebe ogrevanja stanovanjskih prosto-
rov.

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, lahko
stanovalci pristopijo spremembi načina ogrevanja, vendar le
pod pogojem:

– da vsi brez izjeme hkrati pristopijo posegu,
– da so vsi pripravljeni, razen stroškov napeljave hišne

plinske instalacije z notranjim razvodom, nositi še stroške
ukinitve toplotne postaje posamezne enote.

29. člen

Soglasje vsebuje pogoje za priključitev ali spremembo
priključne moči. Priključna moč je enaka vsoti nazivnih
moči vseh priključenih plinskih trošil.

Dobavitelj je dolžan dati investitorju ali odjemalcu pi-
sno soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči,
če so zahteve v prošnji usklajene s pogoji tega pravilnika in
če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav in eko-
nomičnost dobave. V nasprotnem primeru mora dobavitelj
pisno obrazložiti, zakaj ne soglaša s priključitvijo oziroma
spremembo priključne moči.

Soglasje predstavlja dobaviteljevo obvezo za dobavo
plina šele potem, ko je investitor oziroma odjemalec izpolnil
vse pogoje iz soglasij.

30. člen

Dobavitelj plina daje smernice za izdelavo tehnične
dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in napeljav, na
področju mesta Rogaška Slatina.

31. člen

V večstanovanjskih hišah hišne priključke in notranje
razvode plinske instalacije do plinomera izvede dobavitelj
kot lastnik nemerjenega plina, z njegovim soglasjem pa tudi
instalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost regi-
strirani in usposobljeni ter razpolagajo s potrebnimi strokov-
nimi kadri (v nadaljevanju “ostali izvajalci”).
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32. člen

Izvajalci, ki izvajajo hišno plinsko instalacijo ali njene
posamezne dele, so dolžni po končanih delih izvesti vse
predpisane preizkuse instalacije na trdnost in tesnost, kakor
tudi zagotoviti tehnično neoporečnost plinske instalacije.

Po končanih preizkusih hišne plinske instalacije mora o
rezultatih izvajalec izdati pisno izjavo o sposobnosti plinske
instalacije za obratovanje, izdelati posnetek razvoda plinske
instalacije z navedbo tipa trošila in njegove nazivne moči,
predložiti ateste materiala in varilcev ter lastno registracijo
za izvajanje plinske instalacije.

33. člen

Dobavitelj ima pravico in dolžnost v predpisanih rokih
na stroške lastnika ali upravljalca izvesti preizkus sposobno-
sti plinske instalacije za obratovanje in funkcionalni preiz-
kus plinskih trošil. Roke za tovrstne preizkuse predpiše pri-
stojni inšpekcijski organ.

To pravico in dolžnost ima dobavitelj tudi v vseh pri-
merih, ko obstaja utemeljen sum o nepravilnosti na plinski
instalaciji ali funkcionalnosti trošil.

V teh primerih je dobavitelj dolžan prekiniti dobavo
plina, dokler ni zagotovljeno varno obratovanje.

34. člen

Hišni priključki in notranja plinska instalacija so napra-
ve potrošnika in se izvedejo na njegov račun oziroma na
račun investitorja. Enako se na račun potrošnika montira
merno-regulacijski set s plinsko omarico, katera se s pogod-
bo prenesejo v upravljanje in vzdrževanje dobavitelju. Odje-
malec plina je dolžan poskrbeti za vzdrževanje hišnih insta-
lacij na lastne stroške.

V. MERJENJE PORABE PLINA

35. člen

Odjemno mesto je plinomer, ki meri porabo plina odje-
malca ali več odjemnikov, če se ti oskrbujejo preko skupne-
ga plinomera.

36. člen

Merilne naprave za ugotavljanje dobavljenih količin
plina so plinomeri in korektorji in jih odčitava dobavitelj:

– za obračun dobavljenih količin plina,
– na posebno zahtevo odjemalca, vendar na stroške od-

jemalca,
– ob vsaki spremembi cene.

37. člen

Odjemalec je dolžan dobavitelju omogočiti dostop do
merilnih naprav zaradi odčitavanja, vzdrževanja in zamenja-
ve plinomera.

Odjemalec, ki je uporabnik plinske kotlovnice s pri-
ključno močjo nad 50 KW, mora izročiti dobavitelju ključ
kotlovnice, ki ga dobavitelj hrani v omarici, nameščeni ob
vhodu v kotlovnico in jo je možno odpreti samo s ključem
dobavitelja.

38. člen

Količina dobavljenega plina se ugotovi na podlagi od-
čitka plinomera. Pri odjemalcih, ki imajo plinomere name-
ščena na delu instalacije, kjer je nadtlak plina večji od 30
mbar, se količina dobavljenega plina izmeri s prigrajenim
korektorjem ali izračuna s pomočjo korekturnega faktorja.
Korekturni faktor je pretvornik, ki s plinomerom izmerjene
količine pretvori v količine pri standardnih pogojih (288,15
K in 1,01325 bar).

39. člen

Če dobavitelj zaradi odsotnosti odjemalca, ni mogel
odčitati plinomera, je odjemalec dolžan na osnovi dobavite-
ljevega obvestila javiti pravilen odčitek v roku in na način,
ki ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne javi odčitka plino-
mera, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine plina gle-
de na dobavo plina v preteklem obdobju, z upoštevanjem
dinamike dobave.

40. člen

Če se ugotovi, da so zaradi okvar merilne naprave, ki so
nastale brez krivde odjemalca, količine dobavljenega plina
nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih podat-
kov, izmerjena količina sporazumno popravi za čas od zad-
nje kontrole plinomera do ugotovitve nepravilnosti, vendar
za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti
ugotovljene.

Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih
je odjemalec rabil plin v času, ko so merilne naprave nepra-
vilno registrirale količine dobavljenega plina.

Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih ko-
ličin, se popravek izvrši tako, da se prevzeta količina plina
za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pra-
vilno registrirale dobave, določi na osnovi srednjih vrednosti
dobavljenih količin v obdobju pred nastankom okvare in v
obdobju po odstranitvi okvare, z upoštevanjem dinamike
dobave.

41. člen

Plinomere dobavitelj dobavi in namesti vsakemu nove-
mu odjemalcu na njegove stroške. Tip, velikost in mesto
namestitve plinomera določi projektant s soglasjem in po
navodilu dobavitelja. Vsi plinomeri morajo imeti veljaven
žig od pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih
kovin.

Po namestitvi morajo biti plinomeri plombirani tako, da
je onemogočena njihova demontaža brez poškodbe plombe.

42. člen

Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popra-
vili in zamenjavo plinomerov lahko opravlja samo dobavi-
telj plina.

VI. PRIJAVA, ODJAVA IN OBRAČUN PORABE PLINA

43. člen

Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zame-
njavo dotrajanih plinomerov opravlja dobavitelj plina v skla-
du z veljavno zakonodajo.

44. člen

Če je pri odjemalcu zaradi instaliranja novih plinskih
naprav potrebno zamenjati plinomer z novim večje kapacite-
te, nosi stroške nabave in zamenjave plinomera odjemalec.

45. člen

Dobavitelj in odjemalec imata, poleg rednih pregledov
po 34. členu teh pogojev, vedno pravico kontrolirati točnost
plinomera. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost plinome-
ra izven dopustnih meja, plača stroške pregleda dobavitelj, v
nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.

46. člen

Odjemalci plina po tem pravilniku so fizične in pravne
osebe, ki jim dobavitelj dobavlja plin na osnovi pogodbe o
dobavi in odjemu plina za določen ali nedoločen čas.
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Fizične osebe so lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš
oziroma najemniki stanovanjskih prostorov.

47. člen

Dobavitelj in odjemalec morata obnoviti pogodbo o
dobavi in odjemu plina najkasneje v 30 dneh pred njenim
potekom. Kolikor tega ne storita, se nadaljnja dobava plina
začasno prekine, če s pogodbo to ni drugače določeno.

48. člen

Odjemalec je dolžan sporočati spremembe svojega sta-
tusa, naslova ali spremembo odjemalca najkasneje v petnaj-
stih dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo potreb-
nih dokumentov.

49. člen

Odjemalec je dolžan pisno javiti dobavitelju odjavo
plina vsaj 15 dni pred prekinitvijo odjema, kolikor ni s
pogodbo določen drugačen odpovedni rok.

Če odjemalec tega ne stori, se vse obveznosti odjemal-
ca prenesejo na lastnika ali upravljalca prostorov, kjer se
nahaja plinomer.

Dobavitelj je dolžan odčitati plinomer v osmih dneh od
prejema odjave.

Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse
stroške dobave do tega odčitka.

Novi odjemalec plača ves porabljeni plin in stroške
dobave od zadnjega odčitka plinomera.

50. člen

Obračun dobavljenega plina se vrši na podlagi odčitka
plinomera. Dobavitelj obračunava dobavljeni plin po določ-
bah tarifnega sistema za prodajo plina iz distribucijskega
sistema dobavitelja.

Dobavitelj bo odčital stanje plinomera:

1. mesečno – pri odjemalcih plina, ki so uvrščeni v I. in
II. tarifni razred,

2. po določilih pogodbe, pri odjemalcih plina s katerimi
ima dobavitelj sklenjeno posebno pogodbo o dobavi,

3. večmesečno, letno – se lahko vrši popis plinomerov
pri individualnih porabnikih, če se za to sporazumeta odje-
malec in dobavitelj.

Pri teh odjemalcih bo izvršen popis plinomerov ob
določenem času. Dobavitelj bo pošiljal akontacije, konec
leta pa bo izvršen dejanski letni obračun.

Porabljeni plin plačuje potrošnik praviloma enkrat me-
sečno v osmih dneh po prejemu računa dobavitelja. Če po-
trošnik porabljenega plina ne plača niti v osmih dneh po
prejemu opomina, mu lahko dobavitelj odklopi plin, če ga je
v opominu opozoril na take posledice.

Potrošnik lahko ugovarja zoper račun dobavitelja za
porabljeni plin, najpozneje v osmih dneh po njegovem preje-
mu.

VII. NEOPRAVIČEN ODJEM PLINA

51. člen

Za neopravičeni odjem plina se šteje vsaka poraba pli-
na, ki ni merjena s plinomerom, ki je opremljen z veljavnim
žigom urada za kontrolo meril in plemenitih kovin in poraba,
ki nastopa pri:

– odjemu plina iz plinovodnega sistema brez plino-
mera,

– odjemu plina pred plinomerom,
– odjemu plina z obhodom mimo plinomera,
– nedopustnih posegih na plinomeru.

52. člen

Če po krivdi odjemalca ni mogoče ugotoviti časa traja-
nja neopravičenega odjema plina, se neopravičeni odjem
obračuna od dneva, ko je odjemalec sklenil z dobaviteljem
sporazum o dobavi plina oziroma od dneva, ko je bila upora-
ba tehnično mogoča.

53. člen

Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna
iz nazivne, priključne moči plinskih trošil ob upoštevanju
naslednjih ur dnevne porabe plina:

– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelce,
– 24 ur dnevno za hladilnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja za

vsa trošila, ki služijo za ogrevanje prostorov,
– pri drugih trošilih v industriji v odvisnosti od števila

delovnih izmen, 8, 16 ali 24 ur, oziroma od obratovalnih ur
posameznih trošil.

VIII. PREKINITEV DOBAVE PLINA

54. člen

Dobavitelj sme brez odškodnine znižati običajni tlak
plina, omejiti ali prekiniti dobavo plina in spremeniti sestav
plina pri nastopu višje sile in v naslednjih primerih:

– pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah
dobavitelja,

– pri priključevanju novih odjemalcev na plinsko
omrežje,

– pri priključevanju novih delov plinskega omrežja,
– pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju,
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest

in drugih komunikacij, gradbenih objektov in drugih komu-
nalnih napeljav,

– v primeru višje sile.
Znižanje tlaka plina in omejitev dobave ali prekinitev

dobave plina sme trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen
vzrok, zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.

55. člen

Dobavitelj lahko takoj in brez predhodnega opozorila
na stroške odjemalca oziroma lastnika ali upravljalca zgrad-
be prekine dobave plina v naslednjih primerih:

– če naprave odjemalca ogrožajo življenje in varnost
okolice,

– če odjemalčeve naprave ovirajo redno dobavo plina
drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,

– če odjemalec namerno poškoduje naprave dobavite-
lja,

– če se ugotovi, da so z vednostjo odjemalca na plino-
vodni napeljavi odcepi, ki omogočajo nemerjen odjem plina,

– če se neopravičeno odjema plin,
– če odjemalec ne dovoli dobavitelju dostopa do plino-

mera,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz teh pogojev,
– če odjemalec prodaja plin drugemu potrošniku po

višji ceni kot je določena in brez vednosti dobavitelja,
– če je plomba na plinomeru poškodovana ali nasilno

odstranjena,
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– če odjemalec v celoti ne plača dobavljenega plina in
ne poravna drugih finančnih obveznosti do dobavitelja,

– če odjemalec ne dovoli dobavitelju izvedbe funkcio-
nalnega preizkusa plinske inštalacije,

– če odjemalec na zahtevo dobavitelja ne predloži izja-
ve pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotov-
ljeni usposobljenosti njegovih plinskih trošil za brezhibno in
varno obratovanje.

IX. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI
UPORABI PLINA

56. člen

Če se v prostoru zazna vonj po plinu je treba takoj
ugasniti vse plamene, zapreti pipo pred plinomerom ter od-
preti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači.

Morebitnega ponesrečenca je treba prenesi na svež zrak,
mu nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika. V vsakem
primeru je treba o uhajanju plina takoj ali nemudoma obve-
stiti dobavitelja plina.

57. člen

V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z
mešanico plina in zraka, se ne sme vstopiti z odprtim plame-
nom, tlečo cigareto ipd., niti se ne sme vklapljati ali izklap-
ljati električnih stikal. Uporaba telefona v takih prostorih je
nedopustna.

Prepovedano je iskanje netesnih mest na plinski nape-
ljavi in na napravah s plamenom. Netesna mesta se smejo
iskati s premazovanjem z milnico ali s posebnimi instru-
menti.

58. člen

Če vonj po plinu ne izgine niti po tem, ko je pipa pred
plinomerom zaprta ter prostor dobro prezračen in če napake
ni mogoče takoj odstraniti, je treba zapreti požarno pipo na
vstopu hišnega priključka v stavbo ali plinsko pipo na cesti
ter stanovalcem prepovedati zadrževanje v ogroženih prosto-
rih.

Pipo pred plinomerom ali požarno pipo mora zapreti ali
poskrbeti da se zapre tisti, ki je uhajanje plina zaznal.

59. člen

Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je treba
takoj poklicati ustrezne službe in vrata na silo odpreti. Isto-
časno je treba o tem obvestiti tudi dobavitelja plina.

60. člen

Zaprto požarno pipo na hišnem priključku sme ponov-
no odpreti samo za to pooblaščeni delavec dobavitelja plina,
po prehodnem preizkusu plinskih naprav.

61. člen

Plinska pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske pipe ali
diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske
pipe pravokotno na smer cevi.

62. člen

Ko dobavitelj plina obvesti odjemalca, da je zaradi
višje sile ali drugih razlogov začasno zmanjšan tlak plina v
plinskem omrežju, plameni na trošilih ne smejo goreti brez
nadzorstva. Če plamen na plinskem trošilu ugasne, je treba
takoj zapreti pipo pred trošilom. Plinska pipa se sme odpreti
šele potem, ko se je tlak plina normaliziral. To velja tudi, ko
je zaradi prenizkega tlaka ugasnil prižigalni plamenček na

plinskem trošilu (vodni grelnik, peči, kotli za centralno kur-
javo, sobne ogrevalne peči itd.).

63. člen

Dokler se zazna duh po plinu oziroma dokler se plinske
naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse plinske
pipe pred trošili zaprte. Da ne bi prišlo do nesreče, se je
potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plih ne uhaja,
kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.

64. člen

Vsi stanovalci hiše, kjer so nameščene plinovodne na-
peljave in naprave, morajo biti poučeni o ravnanju s plinski-
mi pipami in trošili, seznanjeni z mestom namestitve požar-
ne pipe na vstopu hišnega priključka v stavbo in ukrepih pri
uhajanju plina.

Poučevanje na zahtevo odjemalcev o ravnanju s plin-
skimi pipami in trošili, glede na varnost pri uporabi plina,
opravi dobavitelj. Za način poučevanja se sporazumno dogo-
vorita odjemalec in dobavitelj.

65. člen

Navodila za posluževanje, uporabo in vzdrževanje plin-
skih trošil je dolžan izdelati izvajalec instalacij oziroma do-
bavitelj opreme.

Seznanjanje stanovalcev z mestom namestitve požarne
pipe in ukrepi v primeru uhajanja plina, je dolžnost hišnega
sveta ali upravljalca stavbe.

V primeru nejasnosti in na željo lastnika ali upravljalca
objekta, je dobavitelj dolžan izdelati pisno navodilo v smislu
tega člena.

Pred izdajo dovoljenja za priključitev, mora dobavitelj
vročiti odjemalcu navodila z ukrepi v smislu določil tega
pravilnika, za zagotovitev varnosti pri uporabi plina. Odje-
malec mora podpisati izjavo o prejemu tega pravilnika in se
zavezati, da bo poskrbel za seznanitev vseh stanovalcev hiše
z navodili.

66. člen

Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih instalacij
in trošil, je dolžan izdati izvajalec inštalacij oziroma dobavi-
telj opreme.

Odjemalec, ki zapusti stanovanje, je po demontaži plin-
skih naprav dolžan poskrbeti za strokovno začepljenje vseh
priključnih mest na plinovodni inštalaciji.

67. člen

Napake na hišni plinski inštalaciji lahko popravljajo
samo inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost
registrirani in usposobljeni ter razpolagajo z zahtevanim stro-
kovnim kadrom.

Vse napake ali predvidene spremembe na hišni plinski
instalaciji, je odjemalec dolžan javiti dobavitelju.

Popravila plinskih trošil lahko izvajajo vsa instalater-
ska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in
usposobljeni pri proizvajalcu plinske opreme.

X. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA

68. člen

Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
– stalna in zadostna dobava plina,
– izdajanje pristankov za uporabo plina in soglasij h

gradnji in priključitvi,
– dajanje smernic za izdelavo projektne dokumentacije

za vse vrste plinskih naprav in inštalacij,
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– opravljanje rednih in izrednih pregledov hišne plin-
ske inštalacije,

– odklop plina, če plinske naprave in napeljave ogroža-
jo življenje in premoženje odjemalcev ter okolice,

– pregled in kontrola plinomerov,
– zamenjava dotrajanih plinomerov,
– občasna kontrola pri odjemalcih, ki plina ne uporab-

ljajo, imajo pa vgrajeno plinsko instalacijo,
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka plina in

omejitvi ali prekinitvi dobave plina,
– seznanjanje odjemalcev z navodili o ukrepih za zago-

tovitev varnosti pri uporabi plina.

69. člen

Obveznosti odjemalca plina oziroma lastnika plinske
instalacije so predvsem naslednje:

– redna poravnava plačilnih obveznosti,
– kontrola obratovalne sposobnosti plinskih instalacij

in kontrola plinskih trošil v predpisanih rokih,
– kontrola nad požarnimi pipami,
– skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih na-

prav, napeljav in trošil, ki so njegova last,
– preureditev oziroma sanacija plinskih naprav, nape-

ljav in trošil, ki so njegova last, če so dotrajane in je njihova
kvaliteta neustrezna ali če se spremeni kvaliteta plina,

– razumno trošenje plina kot vira energije,
– odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napra-

vah, napeljavah in trošilih, ki so njegova last in ki ovirajo
redno dobavo plina drugim odjemalcem,

– dovoljenje in omogočanje dobavitelju opravljanje pre-
gledov plinskih trošil in preizkusov plinskih naprav ter nape-
ljav v njegovi lasti, ne glede na to, če plin uporablja ali ne,

– dajanje podatkov o uporabi plina in odjemalcih, ki jih
dobavitelj potrebuje za statistične in druge obdelave,

– zavarovanje in začepljenje inštalacij, če preneha upo-
rabljati plin,

– javljanje vseh okvar in predvidevanih sprememb na
hišni plinski inštalaciji,

– obveščanje, če se sumi, da je v nedostopnih prostorih
plin,

– uporaba samo tistih plinskih trošil in opreme, ki ima-
jo veljaven atest za uporabo,

– da s plinskimi napravami in trošili upravlja samo
odrasla in strokovno poučena oseba.

70. člen

Vsako ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) odje-
malca ali dobavitelja, ki je škodljivo ali nevarno za življenje
in delo ter njegovo okolje, je nedopustno.

Zaradi škodljivega ali nevarnega ravnanja sta odjema-
lec in dobavitelj odgovorna, kazensko in odškodninsko, po
veljavnih predpisih.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

71. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 331-12/95
Rogaška Slatina, dne 29. novembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1736.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95) in 20. člena odloka o oskrbi naselij
s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška
Slatina, je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 10. redni
seji dne 29. 11. 1995 sprejel

T A R I F N I  S I S T E M
ter merila in kriterije za oblikovanje cen mestnega plina

in višine priključnine na plinovodno omrežje
v Rogaški Slatini

I. TARIFNI SISTEM

1. člen

S tem sistemom se določijo osnovne tarife za obračuna-
vanje plina odjemalcem.

Tarifni odjemalci so vsi odjemalci, ki imajo podpisano
pogodbo oziroma sporazum o dobavi plina po tarifnem siste-
mu.

2. člen

Z ozirom na namen porabe ločimo tri tarifne skupine:

1. skupina – tarifa: kuhanje in topla voda

Sem spadajo vsi odjemalci, ki koristijo plin za

– kuhanje ali,

– kuhanje in pripravo tople vode,

– pripravo tople vode.

2. skupina – tarifa: kompleksna poraba

Sem spadajo odjemalci, ki koristijo plin z naslednje
namene:

– ogrevanje prostorov,

– ogrevanje prostorov in priprava tople vode,

– ogrevanje prostorov in kuhanje,

– ogrevanje prostorov, pripravo tople vode in kuhanje,

– ogrevanje prostorov in tehnologijo.

3. skupina – tarifa: Ostalo – poraba v druge tehnološke
namene

V to tarifo so uvrščeni vsi odjemalci, ki po namenu ne
sodijo v 1. ali 2. tarifo.

3. člen

V primeru različnih cen in kolikor posamezni odjema-
lec opravičuje porabo plina po različnih namenih, npr. teh-
nologija in kompleksna poraba, je potrebno vsak namen
porabe meriti – obračunavati po stanju plinomera za vsak
namen posebej.

II. OBLIKOVANJE CEN MESTNEGA PLINA

4. člen

Cena plina se oblikuje tako, da celotni prihodek pokri-
va vse stroške poslovanja, razlika v ceni pa se nameni za
rezerve in razvoj.

Ceno sestavljajo naslednji elementi:
a) nabavno ceno skupno s transportnimi stroški in

spremljajočimi stroški dobave plina do prevzemne postaje,
kjer se upoštevajo merila po kupoprodajni pogodbo za ze-
meljski plin,
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b) izgube plina na mestnem plinovodu do 5% (distribu-
cijska razlika),

c) transportni stroški plina v mestnem plinovodu, ki
obsegajo:

– stroške rednega in tekočega vzdrževanja,

– upravno-prodajni stroški in stroški intelektualnih ter
osebnih storitev,

– stroški zavarovanja,

d) amortizacija – najemnina,

e) kalkulativna razlika v ceni (za rezerve in razvoj pli-
nifikacije – odplačilo anuitet),

f) prometni davek od prodanega plina 5%.

Cene in usmeritve za letni program sprejme Občinski
svet občine Rogaška Slatina, na predlog distributerja oziro-
ma nadzornega sveta.

Da se ohrani realna vrednost, je ceno plina sprotno
usklajevati z rastjo maloprodajnih, kot je objavljeno v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Cene pa se lahko korigirajo tudi ob vsaki spremembi
elementov, ki sestavljajo ceno, če to vpliva na spremembo
cene za več kot 1%.

III. DOLOČANJE VIŠINE PRIKLJUČKA
NA PLINOVODNO OMREŽJE

5. člen

S temi kriteriji in merili določa Občinski svet občine
Rogaška Slatina višino priključnine v obliki enkratnih po-
vračil za priključitev novih uporabnikov na plinsko omrežje
ter povračil za povečanje priključnih zmogljivosti obstoječih
uporabnikov.

6. člen

Priključnino so dolžni plačevati investitorji – uporabni-
ki za priključitev objektov ali delov, če povečujejo odvzem-
no kapaciteto oziroma priključno moč, na plinsko omrežje.

Te priključnine se uporabnikom ne vračajo.

7. člen

Sredstva priključnin se zbirajo oziroma evidentirajo na
posebnem kontu investitorja in so namenjena za izgradnjo
primarnega in sekundarnega plinovoda ter za modernizacijo
in rekonstrukcijo obstoječega omrežja.

V priključnini so zajeti stroški gradnje priključka vključ-
no s požarno pipo na steni objekta.

8. člen

Priključnina za priključitev na plinsko omrežje se dolo-
či na osnovi priključnih moči objektov in naprav.

– Za stanovanjski objekt: standardna priključna moč
plinovodnega omrežja za stanovanjsko hišo velikosti do ca.
220 m2, ki na novo priključuje objekte oziroma povečujejo
skupno priključno moč do 50 kW, znaša višina priključnine
2.500 DEM.

– Večji stanovanjski objekt: večja stanovanjska hiša, ki
zahteva priključek večje zmogljivosti s priključno cevjo 63
mm ∅ ali več, lastnik – uporabnik pokriva razliko stroškov
priključka zaradi povečanja priključne moči.

– Za ostale porabnike – komercialni priključki: se viši-
na priključnine določi po priloženem ceniku za komercialne
priključke. Cene so izražene v DEM in odvisne od višine
priključne moči objekta. Lastnik – uporabnik plača priključ-
nino v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, na dan plačila.

9. člen

Če so toplotne naprave (instalacije) nekega uporabnika
odklopljene od sistema več kot štiri leta ali če uporabnik v
roku štirih let od dneva sklenitve pogodbe o priključitvi in
plačilu priključnine ne priključi svojih toplotnih naprav na
sistem, mora pred ponovno priključitvijo plačati priključni-
no iz 8. člena teh meril, zmanjšano za višino že vplačane
revalorizirane priključnine.

10. člen

Distributer sklene z investitorjem – porabnikom pred
izdajo soglasja h gradnji in priključitvi pogodbo o priključi-
tvi in plačilu priključnine.

Sklenjena pogodba in plačilo priključnine sta pogoj za
izdajo soglasja k priključitvi.

Distributer si pridržuje pravico, da v primeru neporav-
nane priključnine ustavi dobavo plina do plačila celotne
uporabnikove obveznosti.

11. člen

Plačila priključnine so oproščeni investitorji – uporab-
niki:

– zavezanci plačila krajevnega samoprispevka v MKS
Rogaška Slatina za obdobje 1994–1999 (Uradni list RS, št.
35/94), katerim se izvede priključek v breme sredstev samo-
prispevka v skladu s pravilnikom o medsebojnih razmerjih,
pravicah in dolžnostih udeležencev programa samoprispev-
ka v obdobju 1994–1999,

– lastnik večje stanovanjske hiše, ki zahteva hišni pri-
ključek večje zmogljivosti nad 50 kW, je upravičen do pri-
ključka 63 mm, se mu priključnina zniža v višini 2.500 DEM
po zavezancu plačila samoprispevka in da slednji te pravice
niso izkoristili po prvem odstavku tega člena,

– ki rušijo obstoječe objekte, kateri so bili priključeni
na plinovodno omrežje in jih nadomestijo z novimi v prime-
rih, da ne gre za povečan odjem.

12. člen

Če je za posamezno stanovanje ali individualni stano-
vanjski objekt več investitorjev (kupcev) oziroma lastnikov,
se oprostitev plačila priključnine določi v sorazmerju z ideal-
nim delom solastnine investitorjev oziroma lastnikov, ki ima-
jo pravico oprostitve po 11. členu teh meril. Če solastniški
deli niso določeni oziroma posebej sporočeni se domneva,
da so enaki.

13. člen

Vsi, ki imajo pravico do oprostitve plačila priključnine,
morajo pravico oprostitve dokazati z ustrezno listino.

14. člen

Tarifni sistem ter merila in kriterije za oblikovanje cen
mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje
v Rogaški Slatini, veljajo od 1. 12. 1995 dalje in se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-11/95
Rogaška Slatina, dne 29. novembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
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ROGATEC

1737.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 70. člena statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec
na seji dne 23. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Rogatec za leto 1996

1. člen

S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.

2. člen

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1996
znašajo 148,680.962,71 SIT.

3. člen

Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-
kov ter račun financiranja.

4. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-
komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v
splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogod-
bo med občino in uporabnikom drugače določeno.

5. člen

Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu obči-
ne le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

6. člen

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu uporabljati za nemene, za katera so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaga-
nju z njimi.

7. člen

Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike
do konca leta, za katero je proračun sprejet.

8. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. člen

Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-
deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotež-
je, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu
proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno
zadrži uporabo teh sredstev.

10. člen

Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva.

O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan dobiti
soglasje občinskega sveta.

11. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje uporabijo sredstva rezerve občine in tekoče
proračunske rezerve ali najame posojilo največ 5% sprejete-
ga proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunske-
ga leta. O najetju posojila odloča župan.

12. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listino, s katero se zagotavljata obveznost in višina izplačila.

13. člen

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-
rejena iz proračuna je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot
odredbodajalec.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito upo-
rabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri upo-
rabniku.

14. člen

Župan odloča o uporabi proračunske rezerve, ki je na-
menjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvide-
nih proračunskih odhodkov.

15. člen

Od odhodkov iz 2. člena izločamo 0,8% v rezervni
sklad Občine Rogatec.

Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

16. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev re-
zerv Občine Rogatec za namene iz 12. člena zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).

17. člen

Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotr-
nostjo porabe sredstev občinskega proračuna. Da bi občinski
svet ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta nad-
zor, mu morajo porabniki na njegovo zahtevo pošiljati poro-
čila in podatke o izvajanju nalog.

18. člen

Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad
finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem upo-
rabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev.

Če za proračun pristojni upravni organ občine pri oprav-
ljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se
sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodelje-
na, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o
tem obvestiti župana.

19. člen

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

Št. 061-48/96
Rogatec, dne 23. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.
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1738.

Občinski svet občine Rogatec je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena
statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) na seji dne
12. 3. 1996 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
 prostorskih sestavin planskih aktov Občine Rogatec

1. člen

Predmet in cilj

S tem programom se podrobneje določijo podlage in
naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejemanja prostorskih sestavin planskih aktov Občine Ro-
gatec (v nadaljevanju: prostorski planski akti občine). Izde-
lale se bodo kot spremembe in dopolnitve oziroma novelaci-
ja prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 39/90 in 63/93), ki se v skladu s statutarnim sklepom
občine (Uradni list RS, št. 37/95) uporabljajo na območju
nove Občine Rogatec.

Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti pri-
prave prostorskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki
se spreminjajo oziroma dopolnjujejo za območje Občine
Rogatec.

Poleg tega navaja subjekte, ki sodelujejo pri pripravi ob-
činskih prostorskih planskih aktov, način njihovega sodelova-
nja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti.

Določa tudi roke za posamezne faze priprave prostorskih
planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo.

2. člen

Vsebina in obseg naloge

Občinski prostorski planski akti se v vsebinskem smi-
slu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in karto-
grafskega dela v skladu z zakonom o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84 in 15/89 – v nadaljevanju: ZUPr) ter
navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85 – v nadaljevanju: NPA).

Grafični prikazi občinskih prostorskih planskih aktov
se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA
in ZUPr.

Novelacija prostorskih sestavin planskih aktov se nana-
ša predvsem na:

– hierarhijo naselij z določitvijo njihovega ureditvene-
ga območja,

– projekt vinsko – turistične ceste za območje šmarsko-
virštanjskega vinogradniškega okoliša (VTC 10),

– zasnovo kolesarskega omrežja od državnega do lo-
kalnega nivoja,

– področje sanacij oziroma ekologije:
– sistem čiščenja odpadnih vod in odlaganja odpad-

kov,
– varovanje virov pitne vode,

– medočinske povezave in sodelovanje na področju re-
gije oziroma subregije “Posotelje – dežela gradov in zdravil-
ne kapljice”,

– razvrstitev in urejanje kmetijskih zemljišč,
– preverbo območij varstva naravne in kulturne dediš-

čine,
– preverbo vodnogospodarskih ureditev,
– preverbo načinov urejanja s PIA in izdelavo potreb-

nih programskih zasnov,

– izdelavo urbanistične zasnove,
– opredelitev območij, kjer je smiselna izdelava

CRPOV,
– širitev plinovodnega omrežja.
V alineah od 1 do 5 je predvideno tudi sodelovanje z

ostalimi štirimi občinami na območju upravne enote Šmarje
pri Jelšah.

Pri izdelavi prostorskih planskih aktov občine se upora-
bi in dopolni digitalna baza podatkov prostorskih sestavin
planskih aktov in PUP bivše Občine Šmarje pri Jelšah.

3. člen

Organizacija priprave planskih aktov

a) Kot nosilec izdelave prostorskih planskih dokumen-
tov občine se na podlagi najugodnejše ponudbe izbere ena
ali več strokovnih organizacij, ki jim je bila priznana spo-
sobnost na podlagi javnega razpisa za predhodno ugotavlja-
nje sposobnosti v bivši Občini Šmarje pri Jelšah.

Naloga nosilca je:
– pregled veljavnih planskih aktov,
– pregled vseh zbranih strokovnih gradiv in predlog

potrebnih dopolnitev,
– opredelitev pričakovanih sprememb v prostoru,
– izdelava tekstualnega in kartografskega dela prostor-

skih planskih dokumentov v skladu z zakoni in sprejetim
programom priprave,

– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki

bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu,
– sodelovanje pri pridobitvi mnenja o usklajenosti no-

velacije prostorskih sestavin planskih aktov občine z obvez-
nimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju:
republiški prostorski plan).

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi župan Občine Rogatec oziroma njegov pooblaščeni
predstavnik.

 4. člen

Viri

Pri pripravi občinskih prostorskih planskih aktov sode-
lujejo krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) ter pristojni
organi in organizacije s področja:

– varstva naravne in kulturne dediščine,
– obrambe in zaščite,
– kmetijstva,
– gozdarstva,
– vodnega gospodarstva,
– infrastrukturnih dejavnosti.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredu-

jejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred
začetkom izdelave občinskih prostorskih planskih aktov, svo-
je strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec
planskih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za
usklajevanje v primeru različnih interesov v prostoru.

Če v roku 30 dni po prejemu programa priprave novela-
cije organ ali organizacija ne posreduje svojega odgovora, se
smatra, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje njegovih
interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku
ni potrebno.

5. člen

Terminski plan

– Z zbiranjem strokovnih podlag in pogojev se pri-
čne takoj.
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– Osnutek občinskih prostorskih planskih aktov se do-
stavi občinskemu svetu najpozneje v dveh mesecih po skle-
nitvi pogodbe oziroma od pridobitve potrebnih strokovnih
podlag. Občinski svet občine Rogatec sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka občinskih prostorskih plan-
skih aktov na prvi seji (najpozneje v roku 30 dni) po prejemu
gradiva iz prejšnje alinee. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Rogatec,
na zahtevo pa tudi na sedežih KS, za najmanj 30 dni od
dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

– Javna razprava se izvede na sedežu občine v času
trajanja javne razgrnitve, po dogovoru pa tudi v posamezni
KS.

– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka občinskih
prostorskih planskih aktov.

– Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila župana oziroma občinske strokovne službe, ki pred-
hodno obravnava pripombe in predloge ter strokovnega mne-
nja nosilca izdelave.

– Koordinator poskrbi, da se v roku 30 dni po sprejetju
stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee, pripravi
usklajeni osnutek občinskih prostorskih planskih aktov, ki
vsebuje dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga s predlo-
gom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izho-
dišči republiškega prostorskega plana posreduje na MOP.

– Župan Občine Rogatec posreduje, po prejemu obve-
stila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka ob-
činskih prostorskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana oziroma po preteku 45 dni
po posredovanju predloga za ugotovitev usklajenosti na
MOP, usklajeni osnutek na občinski svet s predlogom, da o
občinskih prostorskih planskih aktih razpravlja in jih sprej-
me po skrajšanem postopku.

6. člen

Postopnost izdelave

Prostorski planski dokumenti se lahko smiselno pripra-
vijo in sprejmejo tudi postopno, tako da se s tem programom
priprave določen postopek izpelje ločeno za posamezna po-
vezana področja ali zaokrožena območja občine.

7. člen

Sredstva

Za pripravo novelacije občinskih planskih aktov so v
okviru proračuna predvidena sredstva v višini 4,000.000
SIT.

Za pripravo posameznih strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv ter izdelavo plana se pričakuje sofinanci-
ranje pristojnih ministrstev v višini 50%.

8. člen

Program priprave začne veljati takoj po sprejemu na
občinskem svetu.

Št. 061-32/96
Rogatec, dne 12. marca 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

VLADA

1739.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s prora-
čunom za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnjo hrane

za leto 1996

1. člen

V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996 (Urad-
ni list Rs, št. 7/96, 13/96, 19/96 in 25/96) se v prilogi 2
‘Seznam proizvodov in višina stroškov pri pripravi blaga za
zunanji trg’, ki je sestavni del te uredbe, v opombi pri tarifni
oznaki:

0701 Krompir svež ali ohlajen

0701 90 – drug:

0701 90 900 – – drugo

črta besedilo ‘1. januar - 15. maj 1996’.

2. člen

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

Št. 402-03/95-3/7-8
Ljubljana, dne 23. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

1740.

Na podlagi prve in četrte točke 5. člena v zvezi s 1.
členom zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proiz-
vodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih

proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna
dajatev

1. člen

V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,
za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS,
št., 77/95, 14/96 in 24/96) se priloga 1, ki je sestavni del
uredbe spremeni v naslednjem:

1) višina posebne dajatve se v koloni 3 za naslednje
kmetijske proizvode in živila nadomesti z naslednjimi višina-
mi:
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Višina posebne dajatve
Tarifna oznaka Poimenovanje SIT/kg

0103 Prašiči, žive živali
– Drugi:

0103 91 – – mase pod 50 kg:
0103 91 100 – – – domačih pasem 31,75
0103 92 – – mase 50 kg ali več:

– – – domačih pasem:
0103 92 110 – – – – svinje, ki so vsaj enkrat prasile,

– – – – mase ne manj kot 160 kg 27,00
0103 92 190 – – – – drugi 36,10
0203 Meso, prašičje, sveže,

ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:

0203 11 – – trupi in polovice:
0203 11 100 – – – domačih prašičev 59,35
0203 11 900 – – – drugo 59,35
0203 12 – – stegna, plečeta in njihovi kosi,

s kostmi:
– – – domačih prašičev:

0203 12 110 – – – – stegna in njihovi kosi 80,35
0203 12 190 – – – – plečeta in njihovi kosi 80,35
0203 12 900 – – – drugo 80,35
0203 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 19 110 – – – – krače in njihovi kosi 96,20
0203 19 130 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi 96,20
0203 19 150 – – – – prsa s potrebušino in slanino,

kosi 96,20
– – – – drugo:

0203 19 550 – – – – – brez kosti 96,20
0203 19 590 – – – – – drugo 96,20
0203 19 900 – – – drugo 96,20

Višina posebne dajatve
Tarifna oznaka Poimenovanje SIT/kg

– Zamrznjeno:
0203 21 – – trupi in polovice:
0203 21 100 – – – domačih prašičev 52,00
0203 21 900 – – – drugo 52,00
0203 22 – – stegna, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 22 110 – – – – stegna in njihovi kosi 75,30
0203 22 190 – – – – plečeta in njihovi kosi 75,30
0203 22 900 – – – drugo 75,30
0203 29 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 29 110 – – – – sprednji deli in njihovi kosi 85,30
0203 29 130 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi 85,30
0203 29 150 – – – – prsa s potrebušino in slanino,

kosi 85,30
– – – – drugo:

0203 29 550 – – – – – brez kosti 85,30
0203 29 590 – – – – – drugo 85,30
0203 29 900 – – – drugo 85,30

2. člen

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

Št. 424-05/93-6/28-8
Ljubljana, dne 23. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

1741.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife

1. člen

V uredbi o spremembi kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 75/95, 15/96 in 16/96) se priloga, ki je
sestavni del uredbe spremeni v naslednjem:

1. pri tarifni oznaki 2008 92 780 se v pripadajoči koloni za enoto mere doda “–” in v koloni za carinsko stopnjo doda “20”.

2. za tarifno oznako 2505 10 001 se doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“*2505 10 002– – kremenčeva moka za glazure v keramični industriji 5”

3. pri tarifni oznaki 2932 99 700 se na koncu pripadajočega besedila črta dvopičje in se v pripadajoči koloni za enoto
mere doda “–” in v koloni za carinsko stopnjo doda “2(1)”.

4. tarifna oznaka 3206 19 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3206 19 00 – – drugi:
*3206 19 001 – – – koncentrirane disperzije v plastičnih masah Masterbatch” 10
*3206 19 009 – – – drugi 10"

5. tarifna oznaka 3208 10 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 10 90 – – druge:
*3208 10 901 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja v prehrambeni, kozmetični in

sorodnih industrijah 18
*3208 10 909 – – – druge 18"
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6. tarifna oznaka 3208 20 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 20 10 – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
*3208 20 101 – – – termovarljivi premazi za uporabo v prehrambeni in farmacevtski industriji 18
*3208 20 109 – – – druge 18"

7. tarifna oznaka 3208 20 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 20 90 – – druge:
*3208 20 901 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja v prehrambeni, kozmetični in

sorodnih industrijah 18
*3208 20 909 – – – druge 18"

8. tarifna oznaka 3208 90 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 90 10 – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
*3208 90 101 – – – zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni in farmacevtski industriji 18
*3208 90 109 – – – druge 18"

9. tarifna oznaka 3208 90 910 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 90 91 – – druge:
*3208 90 911 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja v prehrambeni, kozmetični in

sorodnih industrijah 18
*3208 90 919 – – – druge 18"

10. tarifna oznaka 3214 10 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3214 10 10 – – steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni cementi, tesnilne mase in drugi kiti:
*3214 10 101 – – – na osnovi tesnilne mase na osnovi PVC ali sintetičnega kavčuka 10
*3214 10 109 – – – drugo 10"

11. tarifna oznaka 3215 11 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3215 11 00 – – črna:
*3215 11 001 – – – za tisk na belo in Alu pločevino 7
*3215 11 009 – – – drugo 7"

12. za tarifno oznako 3215 19 001 se doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“*3215 19 002 – – – za tisk na belo in Alu pločevino 7”

13. tarifna oznaka 3302 90 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3302 90 90 – – drugo:
*3302 90 901 – – – mešanice dišav zaščitene, skrivne sestave 10
*3302 90 909 – – – drugo 10"

14. Tarifna številka 3601 00 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3601 00 00 Smodniki
3601 00 001 – Črni 10
3601 00 009 – Malodimni 10"

15. Tarifna številka 3602 00 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika
3602 00 001 – Brizantni eksplozivi  22
3602 00 009 – Drugo  22"

16. Pri tarifni oznaki 3603 00 901 se na koncu pripadajočega besedila dodajo besede “razen dvojno oploščen”.

17. za tarifno oznako 3906 90 001 se dodata novi tarifni številki:
*3906 90 002 – – Natrijeve soli poliakrilne kisline 12
*3906 90 003 – – Raztopine akrilnih polimerov v organskih topilih 12"

18. tarifna oznaka 3919 90 610 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3919 90 61 – – – – iz mehčanega polivinilklorida ali polietilena:
*3919 90 611 – – – – – iz mehkega PVC z elektroizolacijskim lepilnim nanosom 15
*3919 90 619 – – – – – drugo 15"

19. tarifna oznaka 3920 10 800 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3920 10 80 – – debeline več od 0,125 mm:
*3920 10 801 – – – debeline do vključno 0,6 mm 15
*3920 10 802 – – – večplastna folija “tuba laminate” 15
*3920 10 809 – – – drugo 15"
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20. tarifna oznaka 3921 11 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3921 11 00 – – iz polimerov stirena:
*3921 11 001 – – – iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za toplotno izolacijo (npr. vrsta STYRODUR) 15
*3921 11 009 – – – drugo 15"

21. tarifna oznaka 3921 90 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3921 90 90 – – drugo:
*3921 90 901 – – – večplastne koekstrudirane folije 12
*3921 90 909 – – – drugo 12"

22. tarifna oznaka 3925 90 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3925 90 10 – – pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih

ali drugih delih stavb:
*3925 90 101 – – – iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi porami in z utori ali žlebovi na robovih

za toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR) 15
*3925 90 109 – – – drugo 15"

23. tarifna oznaka 3926 90 990 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3926 90 99 – – – – drugo:
*3926 90 991 – – – – – plastične mreže za zemljine iz polietilena visoke gostote (PEHD) kombinirana ali ne z

geotekstilom iz polipropilena 12
*3926 90 999 – – – – – drugo 12"

24. tarifna oznaka 4008 21 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4008 21 90 – – – drugo:
*4008 21 901 – – – – surova elastika v obliki trakov in nitk 10
*4008 21 902 – – – – tiskarske in lakirne gumi prevleke za aplikacijo tiskarskih barv in lakov na pločevino 10
*4008 21 909 – – – – drugo 10"

25. tarifna oznaka 4418 40 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4418 40 00 – – opaži za betonska dela:
*4418 40 001 – – – kompletni opaži za betonska dela 15
*4418 40 009 – – – opažne plošče 15"

26. tarifna oznaka 4803 00 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4803 00 90 – drugo:
*4803 00 901 – – papir izdelan po suhem postopku 9
*4803 00 909 – – drugo 9"

27. tarifna oznaka 4811 29 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4811 29 00 – – drugo:
*4811 29 001 – – – za izdelavo medicinske embalaže mase od 58 do 62 gr/m2 v zvitkih širine od 411 mm do vključno

420 mm z Atestom o kvaliteti za uporabo v medicini 9
*4811 29 009 – – – drugo 9"

28. tarifna oznaka 4811 39 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4811 39 00 – – drugo:
*4811 39 001 – – – papir za izdelavo filtrov, impregniran 9
*4811 39 009 – – – drugo 9"

29. tarifna oznaka 5205 42 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5205 42 00 – – številke na eno nit od 232,56 do 714, 29 deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na eno nit):
*5205 42 001 – – – mercerizirana 6
*5205 42 009 – – – drugo 6"

30. tarifna oznaka 5205 43 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5205 43 00 – – številke na eno nit od 192,31 do 232,56 deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na eno nit):
*5205 43 001 – – – mercerizirana 6
*5205 43 009 – – – drugo 6"

31. tarifna oznaka 5401 10 190 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5401 10 19 – – – drug:
*5401 10 191 – – – – iz sintetičnih filamentov (polipropilena ali akrila) 9
*5401 10 199 – – – – drugo 9"

32. tarifna oznaka 5407 20 110 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5407 20 11 – – – pod 3 m:
*5407 20 111 – – – – iz polietilena 15
*5407 20 119 – – – – drugo 15"
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33. tarifna oznaka 5407 71 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5407 71 00 – – nebeljene ali beljene:
*5407 71 001 – – – iz polipropilena 11
*5407 71 009 – – – drugo 11"

34. tarifna oznaka 5407 72 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5407 72 00 – – barvane:
*5407 72 001 – – – iz polipropilena 11
*5407 72 009 – – – drugo 11"

35. tarifna oznaka 5503 40 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5503 40 00 – Iz propilena:
*5503 40 001 – – od 1,7 do 2,2 dtex 8
*5503 40 009 – – drugo 8"

36. tarifna oznaka 6002 30 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6002 30 10 – – ki po masi vsebujejo 5 % ali več elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti:
*6002 30 101 – – – tiskani 12
*6002 30 109 – – – drugi 12"

37. tarifna oznaka 6002 43 330 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6002 43 33 – – – – – barvani:
*6002 43 331 – – – – – – za oblačila iz Gorotexa 12
*6002 43 333 – – – – – – drugo 12"

38. tarifna oznaka 6002 99 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6002 99 00 – – drugi:
*6002 99 001 – – – termovelur mase nad 200 g/m2 12
*6002 99 009 – – – drugo 12"

39. tarifna oznaka 6211 33 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6211 33 10 – – – delovna in poklicna oblačila:
*6211 33 101 – – – – pilotski zaščitni telovniki 18
*6211 33 109 – – – – drugo 18"

40. tarifna oznaka 6306 12 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6306 12 00 – – iz sintetičnih vlaken:
*6306 12 001 – – – termoizolacijske membranske kritine 18
*6306 12 009 – – – drugo 18"

41. tarifna oznaka 7202 11 800 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7202 11 80 – – – drugo:
*7202 11 801 – – – – fero-manganove “carbure” 10
*7202 11 809 – – – – drugo 10"

42. tarifna oznaka 7202 19 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7202 19 00 – – drugo:
*7202 19 001 – – – fero-manganove “offine” 10
*7202 19 009 – – – drugo 10"

43. tarifna oznaka 7202 21 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7202 21 10 – – – ki vsebuje več kot 55 ut.%, vendar največ 80 ut.% silicija:
*7202 21 101 – – – – ki vsebuje do 65 ut.% silicija 10
*7202 21 109 – – – – drugo 10"

44. tarifna oznaka 7220 20 910 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7220 20 91 – – – – 2,5 % ali več niklja:
*7220 20 911 – – – – – širine 13 mm ali manj 10
*7220 20 919 – – – – – drugo 10"

45. tarifna oznaka 7220 90 190 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7220 90 19 – – – drugi:
*7220 90 191 – – – – pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok sijaj 10
*7220 90 199 – – – – drugo 10"

46. tarifna oznaka 7223 00 110 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7223 00 11 – – ki vsebuje 28 ut.% ali več, vendar ne več kot 31 ut.% niklja in 20 ut. % ali več, vendar ne več kot

– – 22 ut.% kroma:
*7223 00 111 – – – premera 0,8 mm ali manj 10
*7223 00 119 – – – drugo 10"
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47. tarifna oznaka 7223 00 190 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7223 00 19 – – druga:
*7223 00 191 – – – premera 0,8 mm ali manj 10
*7223 00 199 – – – drugo 10"

48. tarifna oznaka 7223 00 910 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7223 00 91 – – ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot 31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več, vendar ne

– – več kot 22 ut.%.kroma:
*7223 00 911 – – – premera 0,8 mm ali manj 10
*7223 00 919 – – – druga 10"

49. pri tarifni oznaki 7226 92 900 se na koncu pripadajočega besedila črta dvopičje in v pripadajoči koloni za enoto mere
doda “–” in v koloni za carinsko stopnjo doda “10”.

50. tarifna oznaka 7307 11 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7307 11 10 – – – ki se uporablja v tlačnih sistemih:
*7307 11 101 – – – – fazonski kosi za litoželezne cevi 10
*7307 11 109 – – – – drug 10"

51. tarifna oznaka 7311 00 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7311 00 10 – Brezšivni:
*7311 00 101 – – za tehnične pline 16
*7311 00 109 – – drugo 16"

52. tarifna oznaka 7326 90 970 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7326 90 97 – – – drugi:
*7326 90 971 – – – – varilne kabine za izdelavo karoserijskih delov, njihovo industrijsko sestavo in montažo vozil iz

– – – – tar. št. 8701 do 8705 15
*7326 90 979 – – – – drugi 15"

53. tarifna oznaka 7411 21 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7411 21 10 – – – ravne:
*7411 21 101 – – – – cevi in zlitine bakra in cinka z debelino stene, manjše od 3 mm  10
*7411 21 109 – – – – drugo 10"

54. tarifna oznaka 7411 21 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7411 21 90 – – – drugo:
*7411 21 901 – – – – cevi z debelino stene 3mm in manj 6
*7411 21 909 – – – – drugo 6"

55. tarifna oznaka 7411 29 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7411 29 90 – – – drugo:
*7411 29 901 – – – – gibljive bakrene cevi, premera več kot 25,4 mm 6
*7411 29 909 – – – – drugo 6"

56. tarifna oznaka 7604 21 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7604 21 00 – – votli profili:
*7604 21 001 – – – varjeni in perforirani ali vlečeni profili 10
*7604 21 009 – – – drugi 10"

57. tarifna oznaka 7604 29 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7604 29 90 – – – profili:
*7604 29 901 – – – – profili dimenzije 12 x 8 mm in manj 10
*7604 29 909 – – – – drugo 10"

58. tarifna oznaka 7606 91 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7606 91 00 – – iz nelegiranega aluminija:
*7606 91 001 – – – aluminijeva pločevina za litografiranje (litografska pločevina) 10
*7606 91 009 – – – drugo 10"

59. tarifna oznaka 7606 92 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7606 92 00 – – iz aluminijevih zlitin:
*7606 92 001 – – – pobarvana pločevina v kolobarjih 10
*7606 92 009 – – – drugo 10"

60. tarifna oznaka 7608 20 300 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7608 20 30 – – – varjene:
*7608 20 301 – – – – votle okrasne letve, širine 26 in 18 mm za umetniško zastekljevanje 10
*7608 20 309 – – – – drugo 10"
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61. tarifna oznaka 7607 19 990 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7607 19 99 – – – – druge:
*7607 19 991 – – – – – aluminijeva folija za litografiranje (litografska folija) 8
*7607 19 999 – – – – – drugo 8"

62. tarifna oznaka 8207 20 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8207 20 90 – – z delovno površino iz drugih materialov:
*8207 20 901 – – – za izdelavo karoserijskih delov za industrijsko sestavljanje vozil iz tar.št. 8701 do 8705 15
*8207 20 909 – – – drugo 15"

63. za tarifno oznako 8464 90 901 se doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“*8464 90 902– – – stroji za diamantno kronsko vrtanje betona, hlajeni z vodo 15”

64. tarifna oznaka 8308 90 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8308 90 00 – Drugo, vključno z deli:
*8308 90 001 – – zapirala, okovje z zapirali (zaklopke) za smučarsko obutev in rolke 15
*8308 90 009 – – drugo 15"

65. tarifna oznaka 8309 90 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8309 90 90 – – drugo:
*8309 90 901 – – – pokrovi za pločevinke iz tar. pod št. 7310 21 102 15
*8309 90 909 – – – drugo 15"

66. tarifna oznaka 8465 10 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8465 10 90 – – z avtomatskim prenosom obdelovanca med operacijami:
*8465 10 901 – – – numerično krmiljeni obdelovalni center mostovne izvedbe “Point to point” 15
*8465 10 909 – – – drugi 15"

67. tarifna oznaka 8467 11 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8467 11 10 – – – za obdelavo kovin:
*8467 11 101 – – – – orodja za industrijsko sestavo in montažo karoserije vozil iz tar. št. 8701 do 8705 10
*8467 11 109 – – – – drugo 10"

68. pri tarifni oznaki 8479 89 95 se doda nova tarifna oznaka:
“*8479 89 955– – – – – stroji in oprema za industrijsko sestavo in montažo karoserije vozil iz tar. št. 8701 do 8705 5”

69. tarifna oznaka 8504 31 310 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8504 31 31 – – – – – za merjenje napetosti:
*8504 31 311 – – – – – – visokonapetostni merilni transformatorji za napetost od 6,3 kV do 110 kV 7(1)
*8504 31 319 – – – – – – drugo 7(1)”

70. tarifna oznaka 8515 29 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8515 29 90 – – – drugi:
*8515 29 901 – – – – za točkovno varjenje in varilne klešče, ki se uporabljajo v industrijskem sestavljanju karoserij

vozil iz tar. št. 8701 do 8705 15
*8515 29 909 – – – – drugo 15"

71. tarifna oznaka 8535 40 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8535 40 00 – Prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti in dušilni elementi motečih valov:
*8535 40 001 – – kovinsko – oksidni prenapetostni odvodniki vgrajeni v polimerna ohišja in dušilni elementi motečih valov 15
*8535 40 009 – – drugo 15"

72. tarifna oznaka 8546 20 990 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8546 20 99 – – – drugi:
*8546 20 991 – – – – za napetosti nad 72,5 kV 10
*8546 20 999 – – – – drugi 10"

73. tarifna oznaka 8705 90 300 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8705 90 30 – – vozila z betonskimi črpalkami:
*8705 90 301 – – – zmogljivosti nad 85 m3/h in dolžino rok nad 28 m 25
*8705 90 309 – – – drugo 25

74. tarifna oznaka 8716 39 590 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8716 39 59 – – – – – – drugi:
*8716 39 591 – – – – – – – za prevoz osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil s hidravlično dvižno platformo za prevoz

– – – – – – – tovora v dveh nivojih 17
*8716 39 599 – – – – – – – drugi 17"

75. tarifna oznaka 9020 00 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“9020 00 90 – Drugi:
*9020 00 901 – – plinske maske 4(1)
*9020 00 909 – – drugo 4(1)”
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76. tarifna oznaka 9401 90 800 se črta in nadomesti z naslednjim:
“9401 90 80 – – – drugi:
*9401 90 801 – – – – deli sedežev iz tar. pod št. 9401 30 20
*9401 90 809 – – – – drugo 20"

77. tarifna oznaka 9404 90 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“9404 90 90 – – drugo:
*9404 90 901 – – – za avtomobilske sedeže z vgrajenimi magnetki 15
*9404 90 909 – – – drugo 15"

78. tarifna oznaka 9602 00 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“9602 Obdelani materiali rastlinskega ali miniralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov;

izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za
modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča v tar. št. 35.03) in izdelki iz
neutrjene želatine:

*9602 00 001 – kapsule iz želatine za farmacevtske namene 15
*9602 00 009 – drugo  15"

2. člen

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

Št. 424-04/95-11/6-8
Ljubljana, dne 23. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

1742.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3. in 4. členom uredbe
o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu
blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996

1. člen

V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 75/95, 2/96, 14/96, 16/96 in
19/96) se v prilogi 4:

1. pri tarifni oznaki 8507 90 930 in 8507 90 980 za pripadajočim besedilom carinska stopnja “6,8” nadomesti s
stopnjo “pr”.

2. črtajo tarifne oznake 8424 30 100, 8465 10 900 in 9032 10 990 s pripadajočim besedilom.

3. seznam blaga iz priloge 4 k uredbi se dopolni z naslednjim blagom:
1003 00 Ječmen
1003 00 90 – Drug:
1003 00 909 – – drug  pr
1005 Koruza
1005 90 000 – Druga  pr
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti

– Drobljenec in zdrob:
1103 13 – – koruzna:
1103 13 100 – – – pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 ut.%  pr
1103 13 900 – – – druga  pr
2505 10 – Silikatni in kremenov pesek:
2505 10 002 – – kremenčeva moka za glazure v keramični industriji  2,0
2530 Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu:
2530 90 – Drugo:
2530 90 950 – – drugo  2,0

– Drugo:
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2707 91 000 – – kreozotna olja  pr
2835 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati in polifosfati:

– Fosfati:
2835 29 – – drugi:
2835 29 900 – – – drugi  5,0
2840 Borati; peroksiborati (perborati):

– Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):
2840 19 000 – – drug  5,0
2912 Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih; ciklični polimeri aldehidov; paraformaldehid:

– Aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z drugimi kisikovimi funkcijami:
2912 60 000 – Paraformaldehid  5,0
3206 Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203, 3204 ali

32.05; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori, kemično določeni ali nedoločeni:
– Pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida:

3206 19 00 – – drugi:
3206 19 001 – – – koncentrirane disperzije v plastičnih masah “Masterbatch”  5,0
3207 10 000 – Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnenje, pripravljene barve in podobni preparati  5,0
3207 20 – Steklasti emajli in glazure, lošči in podobni preparati:
3207 20 900 – – drugi  5,0
3207 30 000 – Tekoči keramični laki in podobni preparati  5,0
3208 Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih naravnih

polimerov, disperziranih ali raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine, definirane v 4. opombi v tem
poglavju:

3208 10 – Na osnovi poliestrov:
3208 10 90 – – druge:
3208 10 901 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja v prehrambeni, kozmetični

in sorodnih industrijah  4,9
3208 20 – Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:
3208 20 10 – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
3208 20 101 – – – termovarljivi premazi za uporabo v prehrambeni in farmacevtski industriji  4,9
3208 20 90 – – druge:
3208 20 901 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja v prehrambeni, kozmetični

in sorodnih industrijah  4,9
3208 90 – Drugo:
3208 90 10 – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
3208 90 101 – – – zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni in farmacevtski industriji  4,9

– – drugo:
3208 90 91 – – – na osnovi sintetičnih polimerov:
3208 90 911 – – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja v prehrambeni, kozmetični

in sorodnih industrijah 4,9
3214 Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni ometi, druge tesnilne mase, polnila za pleskarsko-barvarska

dela; preparati za površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov, tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni:
3214 10 10 – – steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni cementi, tesnilne mase in drugi kiti:
3214 10 101 – – – na osnovi tesnilne mase na osnovi PVC ali sintetičnega kavčuka 6,5
3214 90 000 – Drugo  6,5
3215 Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali risanje in druga črnila, vključno nekoncentrirana ali v

trdnem stanju:
– Tiskarske barve:

3215 11 00 – – črna:
3215 11 001 – – – za tisk na belo in Alu pločevino  3,5
3215 19 00 – – druge:
3215 19 002 – – – za tisk na belo in Alu pločevino  3,5
3402 Organska površinsko aktivna sredstva (razen mila); površinsko aktivni preparati, preparati za pranje

(tudi pomožni preparati za pranje) in preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez njega, razen tistih iz
tar. št. 3401:

3402 90 – Drugo:
3402 90 100 – – površinsko aktivni preparati  6,2
3601 00 009 – Malodimni  pr
3602 00 001 – Brizantni eksplozivi  pr
3823 Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi

– Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije:
3823 19 – – drugo:
3823 19 100 – – – destilirane maščobne kisline  5,0
3906 Akrilni polimeri v primarnih oblikah
3906 90 00 – Drugi:
3906 90 002 – – Natrijeve soli poliakrilne kisline  5,0
3906 90 003 – – Raztopine akrilnih polimerov v organskih topilih  5,0
3917 Cevi, tulci in pribor zanje (na primer: spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

– Druge cevi in tulci:
3917 31 – – gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa ali več:
3917 31 900 – – – drugo  6,5
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3917 32 – – druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z drugimi materiali, brez pribora:
– – – brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje od največje dimenzije prečnega preseka, površinsko

obdelane ali neobdelane, toda drugače neobdelane:
– – – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično modificiranih

ali nemodificiranih:
3917 32 190 – – – – – drugo  pr

– – – – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
3917 32 390 – – – – – drugo  pr
3917 40 – Pribor:
3917 40 900 – – drugo  8,0
3919 Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne oblike iz plastičnih mas, vključno tudi

tiste v zvitkih
3919 90 – Drugo:
3919 90 61 – – – – iz mehčanega polivinilklorida ali polietilena:
3919 90 611 – – – – – iz mehkega PVC z elektroizolacijskim lepilnim nanosom  6,5
3920 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture, neojačeni,

nelaminirani, brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali
3920 10 – Iz polimerov etilena:
3920 10 80 – – debeline več od 0.125 mm:
3920 10 802 – – – večplastna folija “tuba laminate”  pr
3920 10 809 – – – drugo  pr

– Iz drugih plastičnih mas:
3920 92 000 – – iz poliamidov  6,5
3921 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas

– Celičaste strukture:
3921 11 00 – – iz polimerov stirena:
3921 11 001 – – – iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za toplotno izolacijo (npr. vrsta STYRODUR)  6,5
3921 90 – Drugo:
3921 90 90 – – drugo:
3921 90 901 – – – večplastne koekstrudirane folije  6,5
3925 Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
3925 90 10 – – pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih ali

drugih delih stavb:
3925 90 101 – – – iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi porami in z utori ali žlebovi na robovih za toplotno

izolacijo (npr.vrste STYRODUR)  8,0
3926 Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914
3926 20 000 – Obleka in pribor zanjo (vključno rokavice)  pr
3926 90 – Drugo:

– – drugo:
– – – drugo:

3926 90 99 – – – – drugo:
3926 90 991 – – – – – plastične mreže za zemljine iz polietilena visoke gostote (PEHD) kombinirana ali ne z

geotekstilom iz polipropilena pr
4008 Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz gume, razen iz trde gume

– Iz necelularne gume:
4008 21 – – plošče, listi in trakovi:
4008 21 90 – – – drugo:
4008 21 901 – – – – surova elastika v obliki trakov in nitk  pr
4008 21 902 – – – – tiskarske in lakirne gumi prevleke za aplikacijo tiskarskih barv in lakov na pločevino  5,0
4016 Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume

– Drugo:
4016 99 – – drugo:

– – – drugo:
4016 99 880 – – – – – – drugo  5,0
4413 00 000 Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih ali profilih  pr
4418 40 00 – Opaži za betonska dela:
4418 40 001 – – – kompletni opaži za betonska dela  6,5
4418 90 – Drugo:
4418 90 900 – – drugo  6,5
4504 Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in izdelki iz aglomerirane plute
4504 10 – Bloki, plošče, listi in trakovi; ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom, vključno kolute:

– – Drugo:
4504 10 990 – – – drugo  3,5
4803 00 901 – – papir izdelan po suhem postopku  6,5
4805 Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so navedene v

2. opombi tega poglavja
4805 80 – Drug papir in karton, z maso 225 g/m2 ali več:

– – izdelan iz odpadnega papirja:
4805 80 190 – – – drugo  6,5
4805 80 900 – – drugo  6,5
4808 30 000 – Drug kraft papir, nabran (krep ali plisiran), vključno reliefni ali luknjani  6,5
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4811 Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, premazani, impregnirani, prekriti,
površinsko barvani, površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803,
4809, 4810

4811 29 001 – – – za izdelavo medicinske embalaže mase od 58 do 62 gr/m2 v zvitkih širine od 411 mm do vključno
420 mm z Atestom o kvaliteti za uporabo v medicini  pr

4811 39 001 – – – papir za izdelavo filtrov, impregniran  6,5
4811 90 – Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken:
4811 90 900 – – drugo  pr
5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov
5007 20 – Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več svile ali drugih svilenih odpadkov, razen buretne svile:

– – krep:
5007 20 110 – – – nebeljene, degumirane ali beljene svile  pr
5007 20 590 – – – – barvane  pr
5007 90 900 – – tiskane  pr
5204 Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno
5204 20 000 – Pripravljen za prodajo na drobno  5,9

– Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz česanih vlaken:
5205 42 00 – – številke na eno nit od 232,56 do 714,29 deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na eno nit):
5205 42 001 – – mercerizirana  pr
5205 43 00 – – številke na eno nit od 192,31 do 232,56 deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na eno nit):
5205 43 001 – – mercerizirana  pr
5401 Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljen ali pripravljen za

prodajo na drobno
5401 10 – Iz sintetičnih filamentov:

– – nepripravljen za prodajo na drobno:
5401 10 191 – – – iz sintetičnih filamentov (polipropilena ali akrila)  pr
5402 Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno

sintetične monofilamente številke pod 67 deciteksov
5402 10 – Preja velike trdnosti (iz najlona ali drugih poliamidov):
5402 10 100 – – iz aramidov  pr

– Druga preja, enojna nesukana ali vpredena, do 50 zavojev na meter:
5402 49 – – druga:

– – – drugo:
5402 49 910 – – – – iz propilena  pr
5403 Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno z

umetnimi monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov
– Druga preja, enojna:

5403 33 – – iz celuloznega acetata:
5403 33 100 – – – enojna, brez zavojev ali z največ 250 zavoji na meter  pr
5407 20 – Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih izdelkov:

– – iz polietilena ali polipropilena, širine:
5407 20 11 – – – pod 3 m:
5407 20 111 – – – iz polietilena  pr

– Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več sintetičnih filamentov:
5407 71 00 – – nebeljene ali beljene:
5407 71 001 – – – iz polipropilena  pr
5407 72 00 – – barvane:
5407 72 001 – – – iz polipropilena  pr
5503 40 00 – Iz polipropilena:
5503 40 001 – – 1,7 do 2,2 dtex  pr
5509 Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

– Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:
5509 53 000 – – v mešanici pretežno ali samo z bombažem  pr
6002 Drugi pleteni ali kvačkani materiali
6002 10 – Široki do 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali gume:
6002 10 100 – – ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti  pr
6002 30 – Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali gume:
6002 30 10 – – ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti:
6002 30 101 – – – tiskani  pr
6002 43 – – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

– – – iz sintetičnih vlaken:
6002 43 33 – – – – – barvani:
6002 43 331 – – – – – – za oblačila iz Gorotexa  pr
6002 99 00 – – drugi
6002 99 001 – – – termovelur mase nad 200 g/m2  pr
6211 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke; druga oblačila

– Druga oblačila za moške in dečke:
6211 33 – – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6211 33 10 – – – delovna in poklicna oblačila:
6211 33 101 – – – – pilotski zaščitni telovniki  pr
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6306 Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila, jadralne deske
ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje
– Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene navojnice:

6306 12 00 – – iz sintetičnih vlaken:
6306 12 001 – – – termoizolacijske membranske kritine  8,0
6804 23 000 – – iz naravnega kamna  2,0
6813 Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega materiala (npr. plošče, valji, trakovi, segmenti, koluti,

podstavki, obloge), nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, na bazi azbesta, drugih mineralnih
materialov ali celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom ali drugimi materiali

6813 10 900 – – druge  3,6
6813 90 – Drugo:
6813 90 900 – – drugo  3,6
6909 Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in drugo tehnično rabo; korita in podobne posode, ki se

uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci, kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za transport ali
pakiranje blaga
– Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in drugo tehnično rabo:

6909 19 000 – – drugo  pr
7010 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje

blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla
– Drugo, s prostornino:

7010 94 – – 0,15 l ali manj:
– – – drugo:
– – – – za farmacevtske izdelke, s prostornino:

7010 94 710 – – – – – – –  nad 0,055 litra  pr
7010 94 790 – – – – – – – 0,055 litra ali manj  pr
7015 Stekla za ure in podobna stekla, stekla za nekorektivna ali korektivna očala, izkrivljena, upognjena,

votla in podobno obdelana, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih
stekel

7015 10 000 – Stekla za korektivna očala  pr
7202 Ferozlitine

– Fero-mangan:
7202 11 – – ki vsebuje več kot 2 ut.% ogljika:
7202 11 80 – – – drugo:
7202 11 801 – – – – fero-manganove carbure  6,5
7202 19 00 – – drugo:
7202 19 001 – – – fero-manganove offine  6,5
7220 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm
7220 20 – Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:
7220 20 91 – – – – 2,5% ali več niklja:
7220 20 911 – – – – – širine 13 mm ali manj
 pr
7220 90 – Drugi:

– – širine več kot 500 mm:
7220 90 19 – – – drugi:
7220 90 191 – – – – pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok sijaj  6,8
7223 00 Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

– ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:
7223 00 111 – – – premera 0,8 mm in manj  6,8
7223 00 19 – – druga:
7223 00 191 – – – premera 0,8 mm in manj  6,8
7223 00 91 – – ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot 31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več, vendar ne

več kot 22 ut.%.kroma:
7223 00 911 – – – premera manj kot 0,8 mm  6,8
7307 Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz železa ali jekla

– Liti pribor (fitingi):
7307 11 – – iz netempranega litega železa:
7307 11 10 – – – ki se uporablja v tlačnih sistemih:
7307 11 101 – – – – fazonski kosi za litoželezne cevi  5,6
7307 22 900 – – – spojnice in kolena  5,6
7308 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne

sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje,
pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

7308 40 – Podporniki in drugi elementi za gradbene odre in opaže in podporniki za rudniške jaške:
7308 40 900 – – drugo  5,6
7311 00 Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla
7311 00 10 – Brezšivni:
7311 00 101 – – za tehnične pline  6,8
7312 Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno izolirani
7312 10 – Vpredena žica, vrvi in kabli:
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– – drugi:
– – – drugi, z največjim prečnim prerezom:
– – – – več kot 3 mm:
– – – – – vpredena žica:

7312 10 710 – – – – – – neprevlečena  5,6
7315 Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla
7315 11 – – valjaste verige:
7315 11 100 – – – ki se uporabljajo za kolesa in motorna kolesa  7,0
7318 Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke

(vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali jekla
– Izdelki z navojem:

7318 14 – – samovrezni vijaki:
7318 14 100 – – – iz nerjavnega jekla  5,6
7318 15 – – drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih:

– – – drugi:
– – – – – z glavo:
– – – – – – z ravno ali križno zarezo:

7318 15 510 – – – – – – – iz nerjavnega jekla  5,6
7326 Drugi železni ali jekleni izdelki
7326 19 – – drugi:
7326 19 900 – – – drugo  6,5
7326 90 971 – – – – varilne kabine za izdelavo karoserijskih delov, njihovo industrijsko sestavo in montažo

vozil iz tar. št. 8701 do 8705 pr
7408 Bakrena žica

– Iz bakrovih zlitin:
7408 21 000 – – iz zlitine bakra in cinka (medenina)  3,0
7408 29 000 – – druga  3,0
7409 Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline več kot 0,15 mm

– Iz rafiniranega bakra:
7409 11 000 – – v kolobarjih  3,6
7409 19 000 – – drugo  3,6

– Iz zlitine bakra in cinka (medenina):
7409 21 000 – – v kolobarjih  3,6
7409 29 000 – – drugo  3,6

– Iz zlitine bakra in kositra (brona):
7409 31 000 – – v kolobarjih  3,6
7409 39 000 – – drugo  3,6
7410 Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih

materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)
– Brez podlage:

7410 11 000 – – iz rafiniranega bakra  3,6
7411 Bakrene cevi
7411 10 – Iz rafiniranega bakra:

– – ravne, z debelino sten:
7411 10 110 – – – več kot 0,6 mm  3,6
7411 10 900 – – drugo  3,6

– Iz bakrovih zlitin:
7411 21 – – iz zlitine bakra in cinka (medenina):
7411 21 10 – – – ravne:
7411 21 101 – – – – cevi in zlitine bakra in cinka z debelino stene, manjše od 3 mm 3,6
7411 21 90 – – – drugo:
7411 21 901 – – – – cevi z debelino stene 3 mm in manj  3,6
7411 29 – – druge:
7411 29 90 – – – drugo:
7411 29 901 – – – – gibljive bakrene cevi, premera več kot 25,4mm  3,6
7412 Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr. spojnice, kolena, oglavki)
7412 10 000 – Iz rafiniranega bakra  3,6
7412 20 000 – Iz bakrovih zlitin  3,6

– Žica:
7505 22 000 – – iz nikljevih zlitin  2,0
7604 Aluminijaste palice in profili

– Iz aluminijevih zlitin:
7604 21 00 – – votli profili:
7604 21 001 – – – varjeni in perforirani ali vlečeni profili  5,6
7604 29 – – drugo:
7604 29 90 – – – profili:
7604 29 901 – – – – profili dimenzije 12 x 8 mm in manj  5,6
7606 Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,2 mm

– Drugi:
7606 91 00 – – iz nelegiranega aluminija:
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7606 91 001 – – – aluminijeva pločevina za litografiranje (litografska pločevina) 5,6
7606 92 00 – – iz aluminijevih zlitin:
7606 92 001 – – – pobarvana pločevina v kolobarjih  5,6
7607 Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov),

debeline do vključno 0,2 mm (brez podlage)
7607 19 99 – – – – druge:
7607 19 991 – – – – – aluminijeva folija za litografiranje (litografska folija)  5,0
8202 Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter listi žag brez zob)

– Drugi listi za žage:
8202 99 – – drugi:

– – – z jekleno delovno površino:
8202 99 900 – – – z delovno površino iz drugih materialov  pr
8207 Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne

stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev,
vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje
ali iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in zemlje

8207 20 90 – – z delovno površino iz drugih materialov:
8207 20 901 – – – za izdelavo karoserijskih delov za industrijsko sestavljanje vozil iz tar. št. 8701 do 8705  pr
8207 50 – Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in zemlje:

– – z delovno površino iz drugih materialov:
– – – drugo:

8207 50 900 – – – – drugo  pr
8308 Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z zaponkami, sponke, očesca in podobno, za obleko,

obutev, ročne torbe, potovalne predmete in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz
navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin

8308 90 00 – Drugo, vključno z deli:
8308 90 001 – – zapirala, okovje z zapirali (zaklopke) za smučarsko obutev in rolke  pr
8309 Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni zamaški in zamaški, skozi katere se vliva), čepi za

steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem ali brez njega, zalivke in drug pribor za pakiranje, iz
navadnih kovin

8309 90 – Drugo:
8309 90 90 – – drugo:
8309 90 901 – – – pokrovi za pločevinke iz tar. podšt. 7310 21 102  pr
8401 Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in aparati za

separacijo izotopov
8401 10 000 – Jedrski reaktorji  pr
8401 20 000 – Stroji in aparati za separacijo izotopov in njihovi deli  pr
8401 30 000 – Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani  pr
8401 40 – Deli jedrskih reaktorjev:
8401 40 100 – – odprto utopno kovani  pr
8401 40 900 – – drugi  pr
8407 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

– Pogonski motorji za plovila:
8407 21 – – izvenkrmni motorji:

– – – s prostornino nad 325 cm3:
8407 21 990 – – – – z močjo nad 30 kW  pr
8408 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)
8408 20 – Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:

– – drugi:
– – – za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih, z močjo:

8408 20 310 – – – – do vključno 50 kW  pr
8413 30 – Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne medije batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:
8413 30 100 – – za uporabo v civilnem letalstvu  pr
8413 50 – Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:

– – druge:
– – – druge:

8413 50 500 – – – dozirne in proporcionalne črpalke  pr
– – – – batne črpalke:

8413 50 790 – – – – – druge  pr
8413 60 – Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:

– – druge:
8413 60 300 – – – hidravlične enote  pr

– – – druge:
– – – – zobniške črpalke:

8413 60 410 – – – – – hidravlično gnane  pr
8413 60 490 – – – – – druge  pr

– – – – krilne črpalke:
8413 60 590 – – – – – druge  pr

– Druge črpalke; elevatorji za tekočine:
8413 81 – – črpalke:
8413 81 900 – – – druge  pr
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8414 Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre

8414 80 710 – – – – – vijačni kompresorji  pr
8414 90 – Deli:
8414 90 900 – – drugi  pr
8417 Industrijske in laboratorijske peči, vključno peči za sežiganje, neelektrične
8417 80 – Druge:
8417 80 900 – – druge  pr
8420 10 – Kalandri in drugi stroji za valjanje:
8420 10 500 – – ki se uporabljajo v gumarski industriji in industriji plastičnih mas  pr
8426 Dvigala, vključno kabelska dvigala; ladijski žerjavi; portalna dvigala, luška dvigala in avto dvigala,

opremljena z dvigalom
– Druga dvigala, samovozna:

8426 41 000 – – na pnevmatičnih kolesih  pr
8428 Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala, premične stopnice,

transporterji in žičnice)
– Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali material:

8428 31 000 – – specialno predvideni za uporabo pod zemljo  pr
8428 39 – – drugi:

– – – drugi:
8428 39 930 – – – – avtomatske naprave za transport, rokovanje in shranjevanje polprevodnikov, kaset, škatel

in drugega materijala za polprevodniške naprave  pr
8429 Buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje

in cestni valjarji, samovozni
– Buldožerji in angledozerji:

8429 11 000 – – goseničarji  pr
8451 Stroji (razen strojev iz tar. št. 8450) za pranje, čiščenje, ožemanje (perila), sušenje, likanje (vključno s

stiskalnicami za fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje, dovrševanje, prevlačenje ali impregniranje
tekstilne preje, tkanin, pletenin idr. ali gotovih tekstilnih predmetov in stroji za nanašanje paste na
osnovno tkanino ali drugo podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih oblog, kot je linolej; stroji za
navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto izrezovanje tekstilnih tkanin
– Stroji za sušenje:

8451 29 000 – – drugi  pr
8456 Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst s posnemanjem materiala z laserjem ali drugim svetlobnim

ali fotonskim snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom,
ionskim snopom ali curkom plazme

8456 30 – Z elektroerozijo:
– – numerično krmiljeni:

8456 30 110 – – – žični  pr
8456 30 190 – – – drugi  pr
8456 30 900 – – drugi  pr
8458 Stružnice za obdelavo kovin

– Horizontalne stružnice:
8458 11 – – numerično krmiljene:

– – – avtomatske stružnice:
8458 11 200 – – – stružni centri  pr
8458 11 410 – – – – z enim vretenom  pr
8458 11 490 – – – – z več vreteni  pr
8458 19 200 – – – stružni centri  pr

– Druge stružnice:
8458 99 000 – – druge  pr

– Konzolni rezkalni stroji:
8459 51 000 – – numerično krmiljeni  pr

– Drugi rezkalni stroji:
8459 61 – – numerično krmiljeni:
8461 50 190 – – – drugi  pr

– – – drugi:
8459 61 910 – – – – ploskovno rezkalni stroji  pr
8462 Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v

utopih; obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem, prepogibanjem,
ravnanjem, uravnavanjem, prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s striženjem; stiskalnice za
obdelavo kovin ali kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene
– Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje (vključno s stiskalnicami):

8462 29 – – drugi:
8462 29 100 – – – za obdelavo ploščatih izdelkov  pr
8462 49 – – drugi:
8462 49 909 – – – drugi  pr
8462 99 910 – – – – – za izdelavo kovic, sornikov in vijakov  pr
8463 10 100 – – stroji za vlečenje žice  pr
8463 20 000 – Stroji za valjanje navojev  pr
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8464 Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, cementa in podobnih mineralnih materialov ali za
hladno obdelavo stekla

8464 10 – Strojne žage:
8464 10 900 – – druge  pr
8464 20 – Stroji za brušenje in poliranje:
8464 20 800 – – drugi  pr
8464 90 902 – – – stroji za diamantno kronsko vrtanje betona, hlajeni z vodo  pr
8465 10 – Stroji, s katerimi so mogoče različne vrste strojne obdelave brez zamenjave orodja med takimi obdelavami:
8465 10 90 – – z avtomatskim prenosom obdelovanca med operacijami:
8465 10 901 – – – numerično krmiljeni obdelovalni centri mostovne izvedbe “Point to point”  pr
8467 11 101 – – – – orodja za industrijsko sestavo in montažo karoserije vozil iz tar. št. 8701 do 8705  pr
8470 50 000 – Registrirne blagajne  6,5
8471 90 000 – Drugo  pr
8473 Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za stroje ipd.), ki so izključno ali v glavnem primerni za

uporabo s stroji iz tar. št. 8469 do 8472
8473 40 – Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8472:
8473 40 900 – – drugi  6,5
8474 Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo, pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje zemlje, kamna,

rudnin ali drugih trdnih mineralnih materialov (vključno s prahom ali pasto); stroji za aglomeriranje,
modeliranje ali oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične mase, cementa, sadre ali drugih
mineralnih izdelkov v obliki prahu ali paste; stroji za izdelavo peščenih livarskih kalupov

8474 20 000 – Stroji za drobljenje ali mletje  pr
8475 Stroji za montiranje električnih ali elektronskih žarnic, sijalk ali elektronk ali bliskovnih žarnic v

steklene plašče; stroji za proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in steklenih izdelkov
8475 90 000 – Deli  pr
8477 Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso navedeni in

ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
8477 30 000 – Stroji za oblikovanje s pihanjem  pr

– Drugi stroji in mehanske naprave:
8479 81 000 – – za obdelovanje kovin, vključno z napravami za navijanje električne žice  pr
8479 89 955 – – – – – stroji in oprema za industrijsko sestavo in montažo karoserije vozil iz tar.št. 8701 do 8705  pr
8481 Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno z

redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili
8481 10 – Redukcijski ventili:

– – drugi:
8481 10 910 – – – kombinirani s filtri ali mazalci  5,6
8481 10 990 – – – drugi  5,6
8481 80 – Druge naprave:

– – pipe, ventili in podobne naprave za odtoke, pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje
in podobne instalacije:

8481 80 190 – – – drugi  pr
– – druge:
– – – procesno upravljalni ventili:

8481 80 590 – – – – drugi  5,9
8482 Kotalni ležaji
8482 10 – Kroglični ležaji:
8482 10 900 – – drugi  6,5

– Deli:
8482 91 – – kroglice, iglice in valjčki:
8482 91 900 – – – drugi  pr
8501 Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)
8501 10 – Motorji z močjo do 37,5 W:

– – drugi:
8501 10 910 – – – univerzalni motorji na izmenični ali enosmerni tok  pr
8502 Električni generatorski agregati in rotacijski konvertorji (pretvorniki)

– Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselski ali
poldieselski motorji):

8502 13 – – z močjo nad 375 kVA:
– – – drugi:

8502 13 910 – – – – z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA  pr
8502 13 990 – – – – z močjo nad 750 kVA  pr

– – drugi:
8502 20 910 – – – z močjo do vključno 7,5 kVA  pr
8502 20 990 – – – z močjo nad 7,5 kVA  pr
8504 10 990 – – – druge  pr
8504 40 990 – – – – – drugi  pr
8504 90 – Deli:
8504 90 190 – – – drugo  5,4
8506 Primarne celice in primarne baterije
8506 50 – Litijeve:
8506 50 100 – – cilindrične celice  6,5
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8506 90 000 – Deli  pr
8507 Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi
8507 10 100 – – za uporabo v civilnem letalstvu  pr
8507 30 100 – – za uporabo v civilnem letalstvu  pr
8507 80 – Drugi akumulatorji:

– – drugi
8507 80 910 – – – nikelj-hidridni  8,3
8511 30 – Razdelilniki; vžigalne tuljave:
8511 30 900 – – drugi  7,1
8514 20 – Indukcijske ali dielektrične peči:
8514 20 100 – – indukcijske peči in pečice  pr

– Drugi stroji in aparati:
8515 29 90 – – – drugi:
8515 29 901 – – – – za točkovno varjenje in varilne klešče, ki se uporabljajo v industrijskem sestavljanju karoserij

vozil iz tar. št. 8701 do 8705 pr
8515 80 990 – – drugi  pr
8517 Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo, vključno telefonski aparati z brezžično slušalko ter

telekomunikacijski aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za digitalne žične sisteme
8517 80 – Drugi aparati:
8517 80 100 – – domofonski sistemi  pr
8517 80 900 – – drugi  pr
8518 30 – Naglavne slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z mikrofonom:
8518 30 900 – – drugo  pr
8525 10 – Oddajniki:
8525 10 900 – – drugi  pr
8525 20 – Oddajniki z vdelanim sprejemnikom:
8525 20 100 – – radiotelegrafski ali radiotelefonski aparati, za uporabo v civilnem letalstvu  pr
8525 20 910 – – – za mobilno telefonijo  pr
8525 20 990 – – – drugi  pr
8525 40 – Video kamere za snemanje posamičnih slik in druge video snemalne kamere:
8525 40 100 – – video kamere za snemanje posamičnih slik  5,0

– – drugi video snemalniki:
8525 40 910 – – – ki lahko posnamejo zvok ali sliko, posneto s televizijsko kamero  5,0
8525 40 990 – – – drugi  5,0

– Drugo:
8526 91 – – naprave za radionavigacijo:
8526 91 900 – – – druge  pr
8528 Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali

aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorji
– Video monitorji:

8528 30 100 – – barvni  pr
8528 30 900 – – črno-beli in drugi enobarvni  pr
8529 Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528
8529 10 – Antene in antenski raflektorji vseh vrst; deli, namenjeni za uporabo z njimi:
8529 10 100 – – za uporabo v civilnem letalstvu  pr

– – drugi:
– – – antene:
– – – – zunanje antene za radijske ali televizijske difuzne sprejemnike:

8529 10 390 – – – – – druge  pr
8529 10 500 – – – – druge  pr
8529 10 900 – – – drugo  pr
8529 90 – Drugo:
8529 90 100 – – sklopi in podsklopi, ki so sestavljeni iz dveh ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tar.

podšt. 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 in 8526 92 10, za uporabo v civilnem letalstvu  pr
8529 90 700 – – – elektronski sklopi  pr
8529 90 890 – – – – drugi
8530 80 000 – Druga oprema  pr
8531 Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni

aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512 in 8530
8531 90 – Deli:
8531 90 900 – – drugi  pr

– Drugi konstantni kondenzatorji:
8532 24 – – keramični, večplastni:
8532 24 900 – – – drugi  pr
8535 30 900 – – drugi  pr
8535 40 00 – Prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti in dušilni elementi motečih valov:
8535 40 001 – – kovinsko-oksidni prenapetostni odvodniki vgrajeni v polimerna ohišja in dušilni elementi motečih valov  pr
8536 50 900 – – druga  7,4

– Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
8536 69 – – drugi:
8536 69 100 – – – za koaksialne kable  7,4
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8537 10 990 – – – drugo  pr
8538 Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8535, 8536 in 8537
8538 90 – Drugi:
8538 90 900 – – drugi  pr

– Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
8539 22 – – druge, z močjo do vključno 200 W in za napetosti nad 100 V:
8539 22 900 – – – druge 6,5
8539 29 – – druge:
8539 29 980 – – – – do vključno 100 V  6,2

– Žarnice na razelektrenje, razen ultravijoličnih žarnic:
8539 39 000 – – druge  6,8
8539 90 – Deli:
8539 90 900 – – drugo  6,5
8541 Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi; fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno

fotonapetostne celice, sestavljene v module ali plošče ali ne; diode za sevanje svetlobe; montirani
piezoelektrični kristali

8541 10 – Diode, razen fotoobčutljivih diod in diod za sevanje svetlobe:
8541 10 910 – – – močnostne usmerniške diode  5,0

– Tranzistorji, razen fotoobčutljivih:
8541 21 – – z disipacijo (izgubljeno močjo), manjšo od 1 W:
8541 21 900 – – – drugi  5,0
8541 30 – Tiristorji, diac in triac elementi, razen fotoobčutljivih elementov:
8541 30 900 – – drugi  5,0
8541 40 – Fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno fotonapetostne celice, sestavljene v module ali

plošče ali ne; diode za sevanje svetlobe:
– – diode za sevanje svetlobe:

8541 40 190 – – – druge  5,0
8541 60 000 – Montirani piezoelektrični kristali  5,6

– Drugi električni vodniki, za napetosti nad 80 do vključno 1000 V:
8544 30 900 – – drugi  6,5

– Drugi električni vodniki, za napetosti nad 80 do vključno 1000 V:
8544 51 000 – – s konektorji  4,5
8544 59 – – drugi:

– – – drugi:
8544 59 800 – – – – za napetost nad 80 V, vendar manj kot 1.000 V  5,0
8544 60 – Drugi električni vodniki, za napetost nad 1.000 V:
8544 60 100 – – z bakrenimi vodniki  6,5
8546 Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala
8546 20 99 – – – drugi:
8546 20 991 – – – – za napetosti nad 72,5 kV  PR
8546 90 – Drugi:
8546 90 900 – – drugi  5,9
8547 Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z

manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi
vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin,
obložene z izolirnim materialom

8547 90 000 – Drugo  3,0
8705 90 – Druga:
8705 90 30 – – vozila z betonskimi črpalkami:
8705 90 301 – – – zmogljivosti nad 85 m3/h in dolžino rok nad 28 m  pr
8714 Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713

– Drugi:
8714 92 – – platišča in napere koles:
8714 92 100 – – – platišča  7,4
8714 93 – – pesta, razen pest z zavoro in zavor za pesta, in prosta verižna kolesa:
8714 93 100 – – – pesta brez zaviralnih naprav ali prostih verižnih koles  7,4
8714 93 900 – – – prosta verižna kolesa  7,4
8714 94 – – zavore, vključno pesta z zavoro in zavore za pesta, in njihovi deli:
8714 94 300 – – – druge zavore  7,4
8714 96 – – pedala in prestave v pestu ter njihovi deli:
8714 96 100 – – – pedala  7,4
8714 96 300 – – – prestave v pestu  7,4
8714 96 900 – – – deli  7,4
8714 99 – – drugo:
8714 99 100 – – – ročice  7,4
8714 99 500 – – – prednje in zadnje verižne prestave (“derailleur” menjalniki) .. 7,4
8714 99 900 – – – drugo; deli  7,4
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8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, nesamovozna; njihovi deli
– Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga:

8716 39 – – drugi:
– – – drugi:
– – – – novi:
– – – – – drugi:

8716 39 59 – – – – – – drugi:
8716 39 591 – – – – – – – za prevoz osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil s hidravlično dvižno platformo

za prevoz tovora v dveh nivojih pr
8716 39 591 – – – – – – – za prevoz osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil s hidravlično dvižno platformo

za prevoz tovora v dveh nivojih pr
8803 10 – Propelerji in rotorji ter njihovi deli:
8803 10 900 – – drugi  pr
8803 20 – Podvozja in njihovi deli:
8803 20 900 – – drugi  pr
8803 30 – Drugi deli letal ali helikopterjev:
8803 30 900 – – drugi  pr
9001 Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli z optičnih vlaken (nevgrajeni in neoplaščeni), razen tistih

iz tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme,
zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih
steklenih elementov

9001 40 – Steklene leče za očala:
9001 40 200 – – ki niso namenjene izboljšanju vida  6,5
9001 40 800 – – – druge  6,5
9020 00 901 – – plinske maske  pr
9013 10 000 – Teleskopske namerilne naprave za orožje; periskopi; teleskopi za stroje, naprave, instrumente ali aparate

iz tega poglavja ali XVI. oddelka  pr
9017 20 190 – – – drugi  pr
9022 12 000 – – aparati za računalniško tomografijo  pr

– Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti:
9023 00 Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (npr. pri pouku ali na razstavah), ki niso

primerni za kaj drugega
9023 00 100 – Ki se uporabljajo za poučevanje fizike, kemije ali tehničnih predmetov  pr
9025 11 990 – – – – drugi  6,5
9026 10 – Za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja tekočine:

– – – drugi:
9026 10 990 – – – – drugi  5,0
9026 20 900 – – – – drugi  pr
9028 90 – Deli in pribor:
9028 90 100 – – za električne števce  6,5
9031 80 – Drugi instrumenti, aparati in stroji:
9031 80 100 – – za uporabo v civilnem letalstvu  pr
9033 00 000 Deli in pribor (ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave,

instrumente ali aparate iz 90. poglavja 6,5
9114 Drugi deli ur
9114 20 000 – Ležajni kamen  7,4
9305 90 900 – – drugo  pr
9401 90 – Deli:
9401 90 80 – – – drugi:
9401 90 801 – – – – deli sedežev iz tar. podšt. 9401.30  pr
9403 Drugo pohištvo in njegovi deli
9403 90 – Deli:
9403 90 900 – – iz drugih materialov  6,8
9405 Svetilke in druga svetila, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem

mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in
njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

9405 40 – Druge električne svetilke in druga svetila:
– – drugo:
– – – iz drugih materialov:

9405 40 990 – – – – drugo  6,8
9506 70 – Drsalke in kotalke, vključno s čevlji s pritrjenimi drsalkami ali kotalkami:
9506 70 900 – – deli in pribor  6,5
9602 Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki,

oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje,
in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; obdelana,
neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča v tar. št. 35.03) in izdelki iz neutrjene želatine:

9602 00 001 – kapsule iz želatine za farmacevtske namene  pr
9603 50 000 – Druge ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil  6,5
9611 00 000 Ročni datumski pečati, žigi, numeratorji in podobno (vključno priprave za tiskanje ali vtiskovanje na

nalepkah); ročni vrstičniki in garniture za tiskanje, ki imajo take vrstičnike  pr
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1743.

Na podlagi tretjega odstavka zakona o carinski tarifi
(Uradni list RS, št. 74/95), uredbe o natančnejših kriterijih za
določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske
stopnje ali stopnje “prosto” pri uvozu blaga (Uradni list RS, št.
75/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe

znižane carinske stopnje in stopnje ‘prosto’

1. člen

V prilogi k uredbi o določitvi znižane carinske stopnje in
stopnje “prosto” (Uradni list RS, št. 75/95, 15/96 in 17/96) se:

1. črtajo:
– celotna tarifna oznaka 8517 in pripadajoče podštevilke

8517 80, 8517 80 100 in 8517 80 900.

2. pri tarifnih oznakah 1004 00 009, 2929 10 100,
2831 10 000, 2831 90 000, 2904 10 000, 2916 12 900,
3102 10 100, 3102 10 900, 3404 90 900, 3702 43 000,
3707 10 000, 3707 90 900, 3813 00 000, 3913 10 000,
3901 90 000, 3916 90 110, 3910 00 000, 3907 99 900,
4805 60 900, 5407 43 000, 5407 92 000, 5503 20 000,
5503 30 000, 5504 10 000, 5402 49 100, 6903 10 000 in
6902 20 910 se za pripadajočim besedilom in enoto mere
pripadajoča carinska stopnja nadomesti s stopnjo “prosto”.

3. za tarifno oznako 8502 39 990 doda:
“– Drugi transformatorji:

8504 31 – – z močjo do vključno 1 kVA:
– – – drugi:
– – – – merilni transformatorji

8504 31 31 – – – – – – za merjenje napetosti:
8504 31 311 – – – – – – – visokonapetostni

merilni transformatorji za napetost
od 6,3 kV do 100 kV pr

8504 31 390 – – – – – drugi pr”

4. za tarifno oznako 8428 33 900 se doda:
“8428 39 980 – – – – drugi pr”

2. člen

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

Št. 424-03/95-18/4-4
Ljubljana, dne 23. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

1744.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in v zvezi z deveto alineo
19. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah odloka o določitvi višine in načina

plačevanja cestnine

1. člen

V odloku o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
(Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92 in 52/92) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:

‘1. člen

Cestnina se plačuje za uporabo naslednjih cest, zgrajenih
s prometnotehničnimi elementi polne ali polovične avtoceste:

– za avtomobilsko cesto (popolno) Ljubljana-Razdrto-Di-
vača;

2. člen

1. Seznam blaga iz priloge 5 se dopolni z naslednjim blagom:
8536 49 000 Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z

električnimi tokokrogi
Ex. Plinski releji

2. za seznamom blaga se doda:
“Opomba: Če so v tej prilogi poleg 4 ali 6-mestnih tarifnih oznak navedene 9-mestne tarifne oznake, se upošteva le blago

iz te izrecno navedene 9-mestne tarifne oznake.
Če je poleg 9-mestne tarifne oznake navedeno določeno blago z oznako”ex.” se šteje, da predmet uredbe ni vse blago, ki

se uvršča v to 9-mestno tarifno oznako, ampak le izrecno navedeno blago.”

3. člen

Seznam blaga iz priloge 2 k uredbi se dopolni z naslednjim blagom:
“8413 91 900 Deli črpalk, drugi
8414 90 900 Deli drugi
8419 90 950 Deli drugi”

4. člen

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

Št. 424-01/95-15/7-8
Ljubljana, dne 23. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.

Podpredsednik
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– za avtomobilsko cesto (polovično) Hoče - Arja vas;

– za avtomobilsko cesto (kombinirano, popolno in polo-
vično) Ljubljana - Naklo;

– za avtomobilsko cesto (popolno) Selo - Vrtojba.’

2. člen

Na koncu drugega odstavka 8. člena se za besedo ‘Toro-
vo’ črta pika in doda naslednje besedilo:

‘ter avtomobilske ceste Selo - Vrtojba oziroma Vrtojba -
Selo na vstopno - izstopni postaji Bazara.’

3. člen

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

Št. 420-05/96-6/1-8
Ljubljana, dne 23. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

1745.

Na podlagi 10. člena zakona o družbenem varstvu du-
ševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83) je
Vlada Republike Slovenije na 199. seji dne 23. maja 1996
sprejela

S K L E P
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi

dodatka za tujo nego in pomoč

I

Nadomestilo za invalidnost znaša od 1. aprila 1996 dalje
24.952,90 tolarjev.

II

Dodatek za tujo nego in pomoč znaša od 1. aprila 1996
dalje:

– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri oprav-
ljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 14.258,80 tolarjev,

– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri oprav-
ljanju večine osnovnih življenjskih potreb 7.129,40 tolarjev.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 1996
dalje.

Št. 192-03/93-1/9-8
Ljubljana, dne 23. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

1746.

Na podlagi devete alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) ter na podlagi
99. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uporabe govejih možgan, hrbtenjače,

vranice, priželjca, črevesja in vidnega limfatičnega tkiva
za prehrano ljudi

I

Zaradi preventivnih ukrepov pred govejo spongiform-
no encefalopatijo je treba možgane, hrbtenjačo v celoti, vra-
nico, priželjc, črevesje od dvanajstnika do zadnjika in vidno
limfatično tkivo govedi oceniti kot higiensko oporečne za
prehrano ljudi ter jih narediti neškodljivo.

II

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

Št. 323-01-065/96
Ljubljana, dne 17. maja 1996.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

1747.

Na podlagi devete alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) ter 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uporabe mesno-kostne moke v prehrani

prežvekovalcev

I

Da bi preprečili pojav goveje spongiformne encefalo-
patije v Republiki Sloveniji, se prepoveduje uporaba mesno-
kostne moke in krmnih mešanic, v katerih je mesno-kostna
moka, v prehrani za prežvekovalce.

II

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

Št. 323-01-066/96
Ljubljana, dne 17. maja 1996.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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1748.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmer-
jih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokal-
ne skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za
šolstvo in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in
socialne zadeve in ministrom za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem
šolstvu v nazive

1. člen

V 23. členu pravilnika o napredovanju zaposlenih v
osnovnem in srednjem šolstvu v nazive (Uradni list RS, št.
41/94 in 49/95) se drugi odstavek nadomesti z novimi dru-
gim, tretjim, četrtim in petim odstavkom, ki se glasijo:

Osnova za ovrednotenje programa izobraževanja z eno
točko je tridnevni program v skupnem trajanju šestnajst ur.

Programski svet za strokovno izobraževanje in uspo-
sabljanje (v nadaljnjem besedilu: programski svet) imenuje
minister za dobo štirih let. Programski svet šteje sedemnajst
članov, od katerih predlaga:

– tri predstavnike Nacionalna kulikularna komisija,

– tri predstavnike visokošolski zavodi, ki izobražujejo
kadre za delo v vzgoji in izobraževanju,

– dva predstavnika Zavod Republike Slovenije za šol-
stvo,

– enega predstavnika Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje,

– enega predstavnika Andragoški center Republike Slo-
venije,

– tri predstavnike Ministrstvo za šolstvo in šport, od
tega dva predstavnika Urad Republike Slovenije za šolstvo,

– enega predstavnika skupnost vzgojnovarstvenih za-
vodov,

– enega predstavnika Združenje ravnateljev osnovnih
šol,

– enega predstavnika Združenje ravnateljev srednjih šol,

– enega predstavnika Šola za ravnatelje.

Minister izmed imenovanih kandidatov imenuje pred-
sednika programskega sveta.

Programski svet lahko imenuje za izbiro in vrednotenje
programov strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanje programske sosvete. Programski svet in sos-
veti si lahko pridobijo pred odločitvijo o izbiri programa
strokovnega izobraževanja tudi mnenje ustreznih strokov-
njakov.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dru-
gi odstavek 15. člena in 16. člen pravilnika o napredovanju v
nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Uradni list RS, št.
39/92, 42/92 in 54/93).

3. člen

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

Št. 131-3/96
Ljubljana, dne 22. maja 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport
Soglašam!

mag. Tone Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

1749.

Na podlagi drugega odstavka 75. člena zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št 54/92 in 42/94 - odločba US)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o nagradah in priznanjih na

področju socialnega varstva

1. člen

Prvi odstavek 4. člena pravilnika o nagradah in prizna-
njih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.
35/94) se spremeni tako, da se glasi:

“Vsako leto se podeli najmanj tri enakovredne nagrade
in najmanj pet priznanj.”

2. člen

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

Št. 01701/0009/96
Ljubljana, dne 21. maja 1996.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

BANKA SLOVENIJE

1750.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 11. člena zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in uredbe o
določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo pri-
ložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja Svet
Banke Slovenije
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S K L E P
o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok

1

Banka Slovenije bo 27. maja 1996 dala v prodajo pri-
ložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob 150-letnici želez-
nic na Slovenskem, z znamenji, ki so določena z uredbo o
obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih pri-
ložnostnih kovancev ob 150-letnici železnic na Slovenskem
(Uradni list RS, št. 26/96).

2

Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo
prodajali po ceni, ki je večja od njihove nominalne vred-
nosti.

3

Banka Slovenije bo 27. maja 1996 izročila v obtok tudi
priložnostne kovance za 5 tolarjev, izdelane iz kovin, iz
katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, in z znamenji, ki so
določena z uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 150-letnici
železnic na Slovenskem (Uradni list RS, št. 26/96). Kovanci
bodo izročeni v obtok po njihovi nominalni vrednosti.

4

Vsi priložnostni kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so
zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki
je označena na njih.

5

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 37/96
Ljubljana, dne 21. maja 1996.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 25/96 z dne 16. maja 1996, je
prišlo do tehnične napake:

od strani 2072 do 2108 se popravi številka in datum
Uradnega lista Republike Slovenije in pravilno glasi:
Št. 25–16. V. 1996.

Uredništvo

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1648. Odlok o razrešitvi ministra za zunanje za-

deve 2189
1649. Sprememba poročila o gospodarskih druž-

bah, podjetjih ali zavodih 2189
1650. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-

čil poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije in delavcev služb Državnega zbo-
ra Republike Slovenije 2189

VLADA
1739. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi fi-

nančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnjo hrane za leto
1996 2280

1740. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za kate-
re se ob uvozu plačuje posebna dajatev 2280

1741. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o kombinirani nomenklaturi carinske ta-
rife 2281

1742. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o določitvi carinskih kontingentov pri
uvozu blaga v letu 1996 2287

1743. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
določitvi uporabe znižane carinske stopnje
in stopnje “prosto” 2299

1744. Odlok o spremembah odloka o določitvi vi-
šine in načina plačevanja cestnine 2299

1745. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalid-
nost in določitvi dodatka za tujo nego in
pomoč 2300

MINISTRSTVA
1651. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugo-

tovitev vrednosti stanovanja 2190
1746. Odredba o prepovedi uporabe govejih mož-

gan, hrbtenjače, vranice, priželjca, črevesja
in vidnega limfatičnega tkiva za prehrano
ljudi 2300

1747. Odredba o prepovedi uporabe mesno-kost-
ne moke v prehrani prežvekovalcev 2300

1748. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju zaposlenih v os-
novnem in srednjem šolstvu v nazive 2301

1749. Pravilnik o spremembah pravilnika o na-
gradah in priznanjih na področju socialne-
ga varstva 2301

USTAVNO SODIŠČE
1652. Odločba o razveljavitvi statuta Agencije Re-

publike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje 2190

1653. Odločba o ugotovitvi, da zakon o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o Agenciji Re-
publike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje ni v neskladju z
ustavo 2191

BANKA SLOVENIJE
1750. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v

prodajo in obtok 2301

Stran
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1654. Poročilo o gibanju plač za marec 1996 2198
1655. Sklep o zaključnem računu Zavoda za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije za leto 1995 2199

1656. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1996 2199
1657. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okva-

ro 2200
1658. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in naj-

nižji pokojnini za polno pokojninsko dobo 2200
1659. Sklep o najvišji pokojninski osnovi 2200
1660. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in po-

strežbo 2201
1661. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 2201
1662. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o

preživninskem varstvu kmetov 2201
1663. Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na

strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole 2201

OBČINE
1664. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka

za naselje Mala Polana – zaselek Bukovje v
Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci) 2202

1665. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za naselje Mala
Polana – zaselek Bukovje v Krajevni skup-
nosti Polana (Črenšovci) 2203

1666. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Črnomelj 2203

1667. Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črno-
melj – 1. faza 2204

1668. Odlok o davku od premoženja v Občini Do-
brepolje 2208

1669. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vred-
nosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž
ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo
na območju Občine Dobrepolje 2208

1670. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovar-
stvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ci-
ciban Kompolje” v Kompoljah (Dobrepolje) 2208

1671. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi pris-
pevka za investicije v šolstvo, otroško vars-
tvo in modernizacijo krajevnih cest za ob-
močje Občine Dobrepolje 2209

1672. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Dol pri Ljubljani 2209

1673. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka
za območje Občine Dornava – v naseljih:
Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci,
Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Pre-
rad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku
in Žamenci 2209

1674. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu dne 21. 4. 1996 o uvedbi občinskega
samoprispevka v denarju na območju Ob-
čine Dornava v naseljih: Bratislavci, Bre-
zovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pe-
snici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi,
Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci 2210

1675. Poročilo o izidu volitev (Dornava) 2211
1676. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb

zazidalnega načrta “Industrijska cona Gor-
nja Radgona” 2211

1677. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Gornji Petrovci 2211

1678. Pravilnik o finančnih intervencijah progra-
ma za pospeševanje proizvodnje hrane v I.
polletju leta 1996 (Gornji Petrovci) 2215

1679. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Kamnik za leto 1995 2216

1680. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto
1996 2217

1681. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš-
ča (Kamnik) 2218

1682. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj
in povprečnih stroških komunalnega ureja-
nja stavbnega zemljišča in vrednosti stavb-
nega zemljišča na območju Občine Kamnik
za leto 1996 2218

1683. Sklep o povišanju ekonomske cene vzgojno-
varstvenih storitev in valorizacije prispev-
kov staršev (Kamnik) 2219

1684. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka za območje Krajev-
ne skupnosti Pšajnovica (Kamnik) 2219

1685. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka za območje KS Tu-
hinj (Kamnik) 2220

1686. Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško
polje (Kranj) 2221

1687. Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditvena območja
Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Svar-
je (Kranj) 2221

1688. Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribov-
je (Kranj) 2222

1689. Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Dobrave (Kranj) 2222

1690. Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditveno območje
Kranja 2222

1691. Spremembe dolgoročnega plana Občine
Kranj za obdobje 1986–2000 2223

1692. Spremembe družbenega plana Občine
Kranj za obdobje 1986–1990 2223

1693. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delo-
vanju zaščite in reševanja v Občini Krško 2224

1694. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
(Krško) 2228

1695. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Lendava 2229

1696. Poročilo Volilne komisije KS Lendava o izi-
du glasovanja na referendumu dne 21. 4.
1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje KS Lendava 2230

1697. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajev-
nih skupnosti Občine Lendava 2230

1698. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Litija za leto 1995 2231

1699. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1996 2231
1700. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo do-

datnega krajevnega samoprispevka za na-
selji Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS
Logarovci-Berkovci (Ljutomer) 2233

1701. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Majšperk za leto 1995 2234

StranStran
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se

ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,

št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

1702. Odlok o proračunu Občine Majšperk za le-
to 1996 2234

1703. Odlok o merilih in kriterijih za povračila za
nove priključke in povečanje kapacitete ob-
stoječih priključkov na vodovodno in kana-
lizacijsko omrežje (Majšperk) 2235

1704. Odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in
povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode
v Občini Majšperk 2236

1705. Odlok o urejanju pokopališč, pokopališki
in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk 2237

1706. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Majšperk v letu 1996 2240

1707. Sklep o načinu financiranja političnih
strank v Občini Majšperk 2240

1708. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
(Majšperk) 2241

1709. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
volitvah za predsednike svetov KS Občine
Metlika 2242

1710. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
volitvah za člane svetov KS Občine Metlika 2244

1711. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Mislinja za leto 1995 2247

1712. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobra-
ževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
(Mislinja) 2248

1713. Sklep o razrešitvi dosedanje Občinske volil-
ne komisije občine Mislinja in o imenova-
nju Občinske volilne komisije občine Misli-
nja 2250

1714. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda razvoj-
ni center za pospeševanje malega gospo-
darstva v Mestni občini Murska Sobota 2250

1715. Sklep o povprečni gradbeni ceni in pov-
prečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč ter koristi za razlaščeno
stavbno zemljišče v Mestni občini Murska
Sobota za leto 1996 2252

1716. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje v Mest-
ni občini Murska Sobota za leto 1996 2252

1717. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Mestne občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopol-
njenega v letih od 1990 do 1996 ter prostor-
skih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Mestne občine Novo mesto za obdob-
je od leta 1986 do 1990, dopolnjenega v
letih od 1990 do 1996 za območje agrome-
lioracije Mirna Peč 2253

1718. Razpis naknadnih volitev za enega člana
sveta KS Sv. Tomaž v 1. volilni enoti, ki

obsega območje Gornjih Ključarovcev in
dva člana sveta KS Kog, ki obsega območje
Gomile, Koga, Lačevesi, Jastrebcev, Vitana
in Vodrancev (Ormož) 2253

1719. Odlok o sprejemu zaključnega računa pro-
računa Občine Pivka za leto 1995 2253

1720. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Pivka 2254

1721. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Pivka 2256

1722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostor-
skih ureditvenih pogojev za naselja Občine
Pivka 2257

1723. Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Postojna 2257

1724. Odlok o spremembi odloka o začasnem fi-
nanciranju proračuna Občine Postojna v
letu 1996 2259

1725. Sklep o sprejetju zaključnega računa pro-
računa Občine Postojna za leto 1995 2259

1726. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slati-
na za leto 1996 2260

1727. Odlok o krajevnih skupnostih (Rogaška Sla-
tina) 2262

1728. Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Rogaška Slatina 2264

1729. Odlok o krajevni turistični taksi (Rogaška
Slatina) 2265

1730. Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega
plinovodnega omrežja v Občini Rogaška
Slatina 2266

1731. Spremembe statuta Občine Rogaška Slati-
na 2269

1732. Sklep o ukinitvi nepremičnine v splošni ra-
bi (Rogaška Slatina) 2269

1733. Sklep o ustanovitvi poravnalnega sveta (Ro-
gaška Slatina) 2270

1734. Sklep o ustanovitvi Komisije o raziskova-
nju povojnih pobojev, pravno dvomljivih
procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti
(Rogaška Slatina) 2270

1735. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem pli-
na iz distribucijskega sistema Rogaška Sla-
tina 2270

1736. Tarifni sistem ter merila in kriteriji za obli-
kovanje cen mestnega plina in višine pri-
ključnine na plinovodno omrežje v Rogaški
Slatini 2276

1737. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto
1996 2278

1738. Program priprave prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Rogatec 2279
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