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DRŽAVNI ZBOR

1751.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo
ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in

območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil
bosanskih Srbov (ZIRVS-D)

Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukre-
pe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja
Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov
(ZIRVS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Sloveni-
je na seji dne 16. maja 1996.

Št. 001-22-50/96
Ljubljana, dne 24. maja 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O

IZVAJANJU RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA
OZN, KI DOLOČAJO UKREPE ZOPER REPUBLIKO
SRBIJO, REPUBLIKO ČRNO GORO IN OBMOČJA
BOSNE IN HERCEGOVINE POD NADZOROM SIL

BOSANSKIH SRBOV (ZIRVS-D)

1. člen

V zakonu o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN,
ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno
goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil
bosanskih Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94 in
72/95) se v 17.d členu dodata novi drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:

“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko prav-
ne osebe iz prejšnjega odstavka na podlagi dovoljenja Banke
Slovenije odpirajo nerezidentske tolarske in devizne račune
pri pooblaščenih bankah zaradi opravljanja plačilnega pro-
meta s tujino iz naslova plačila za izvoz in uvoz blaga in
storitev, razen finančnih storitev. Pooblaščene banke so dolž-
ne poročati Banki Slovenije o vsakem prilivu ali odlivu s
takšnega računa.

Banka Slovenije lahko na podlagi pisne prošnje dovoli
pobot terjatev med podjetji s sedežem v Zvezni Republiki
Jugoslaviji in pravnimi osebami s sedežem v Republiki Slo-

veniji pod pogojem, da te terjatve izvirajo iz izvoza in uvoza
oziroma prodaje blaga in storitev, razen finančnih storitev.”

2. člen

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

Št. 713-03/92-6/5
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

1752.

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

 Državnega zbora (PoDZ-B)

1. člen

V poslovniku Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/
93 in 80/94) se členi od 43. do 47. spremenijo tako, da se
glasijo:

“43. člen

Poslanec se je dolžan udeleževati sej Državnega zbora
in njegovih delovnih teles, katerih član je.

44. člen

Poslanec, ki ne more priti na sejo Državnega zbora ali
njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in
o razlogih za to obvestiti predsednika Državnega zbora ozi-
roma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka
seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.

Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje:

– zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih
in zdravstvenem zavarovanju,

– službena odsotnost po odobritvi predsednika Držav-
nega zbora,

– izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom
Državnega zbora oziroma komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve,

– zadržanost zaradi okoliščin, ki se štejejo za višjo silo,

– zadržanost poslanca s seje delovnega telesa zaradi
istočasne udeležbe pri delu drugega delovnega telesa, kate-
rega član je,

– zadržanost poslanca s seje delovnega telesa katerega
član je, če ga po pooblastilu vodje poslanske skupine na seji
nadomesti poslanec iste poslanske skupine,
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– poslansko delo na terenu v dnevih, ki so s programom
dela Državnega zbora zagotovljeni za delo poslancev v volil-
nih enotah,

– odsotnost zaradi napovedane in obrazložene odsotno-
sti vseh članov poslanske skupine, katere član je poslanec,
pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda.

Opravičilo poslanca ni potrebno v primeru iz pete, šeste
in sedme alinee drugega odstavka tega člena. V primeru iz
pete alinee drugega odstavka tega člena zadostuje potrdilo
predsednika delovnega telesa, da se je poslanec udeležil seje
tega delovnega telesa, v primeru iz šeste alinee pa zadostuje
obvestilo iz četrtega odstavka 159. člena tega poslovnika.

44.a člen

Med opravičljive razloge za odsotnost poslanca s seje
Državnega zbora ali delovnega telesa iz drugega odstavka
44. člena tega poslovnika se šteje tudi službena odsotnost, ki
jo je odobril vodja poslanske skupine.

Vodja poslanske skupine lahko odobri odsotnost po
prvem odstavku tega člena le, če zagotovi, da ne bo na seji
Državnega zbora ali delovnega telesa opravičeno odsotnih,
na podlagi 44. in 44.a člena tega poslovnika, več kot ena
tretjina poslancev te poslanske skupine.

Vodja poslanske skupine obvesti predsednika Državne-
ga zbora oziroma delovnega telesa in komisijo za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve o službeni odsotnosti
iz prvega odstavka tega člena do začetka seje Državnega
zbora oziroma delovnega telesa.

44.b člen

Če je poslanec službeno odsoten na podlagi 44.a člena
tega poslovnika, ob tretjem ugotavljanju sklepčnosti oziro-
ma navzočnosti pa na seji ni navzoča večina poslancev nje-
gove poslanske skupine, se opravičljivost njegove odsotno-
sti ugotavlja na podlagi kriterijev iz drugega odstavka 44.
člena tega poslovnika.

44.c člen

Poslanec, ki ni opravičil odsotnosti v skladu s 44. in
44.a členom tega poslovnika, se šteje za neopravičeno odsot-
nega, če je ob ugotavljanju navzočnosti oziroma sklepčnosti
zaradi njegove odsotnosti državni zbor nesklepčen in ne
more delati ali odločati. Neopravičena odsotnost poslanca se
v takem primeru ugotovi ob tretjem ugotavljanju sklepčnosti
iz 62. člena tega poslovnika oziroma navzočnosti iz 85.
člena tega poslovnika.

44.d člen

Generalni sekretar Državnega zbora oziroma sekretar
delovnega telesa po končani seji zbora oziroma delovnega
telesa pisno obvesti komisijo za volitve, imenovanja in ad-
ministrativne zadeve o odsotnostih poslancev s seje Držav-
nega zbora oziroma njegovega delovnega telesa in predloži
računalniški izpisek ali listo prisotnosti poslancev.

Priloženi računalniški izpisek ali lista prisotnosti po-
slancev dokazuje navzočnost oziroma odsotnost poslancev s
seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa v trenutku
ugotavljanja sklepčnosti ali navzočnosti.

45. člen

Na podlagi obvestila o odsotnosti poslanca s seje ter
priloženega računalniškega izpisa glasovanja ali liste prisot-
nosti poslancev, predsednik komisije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve obvesti poslanca, ki je bil neopra-

vičeno odsoten, o ustreznem znižanju njegove plače in dru-
gih osebnih prejemkov.

46. člen

Za dneve neopravičene odsotnosti s seje Državnega
zbora poslancu ne pripada plača, regres za prehrano med
delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela.

Za dneve neopravičene odsotnosti s seje delovnega te-
lesa Državnega zbora poslancu ne pripada polovica plače,
regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za pre-
voz na delo in z dela.

V primeru neupravičene odsotnosti iz 44.c člena tega
poslovnika poslancu ne pripada znesek določen v prejšnjem
odstavku. Ob večkratni neopravičeni odsotnosti istega dne,
poslancu ne pripada znesek, določen v prvem odstavku tega
člena.

47. člen

Zoper obvestilo predsednika komisije iz 45. člena tega
poslovnika ima poslanec pravico ugovora. Pisni ugovor se
pošlje komisiji v 8 dneh po prejemu obvestila.

Ugovor zadrži izvršitev ukrepa.
O ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovo-

ru ugodi in ukrep spremeni ali prekliče, ali pa ugovor zavrne
in potrdi veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih oseb-
nih prejemkov. Komisija poslanca, ki je vložil ugovor, pisno
seznani s sprejeto odločitvijo.

Podrobnejši postopek obveščanja poslanca o njegovi
odsotnosti s seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa,
postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca ter kriterije
za določanje višine denarnih kazni uredi komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve v posebnem aktu.”

2. člen

Na koncu drugega odstavka 62. člena se doda nov
stavek, ki se glasi:

“Če je zbor po prvem ugotavljanju sklepčnosti nesklep-
čen, se sklepčnost ugotavlja še dvakrat. Drugo ugotavljanje
sklepčnosti se opravi takoj po prvem. Če je zbor še vedno
nesklepčen, se tretje ugotavljanje sklepčnosti opravi šele po
preteku petnajstih minut od drugega ugotavljanja sklepčno-
sti.”

3. člen

V 83. členu se črta tretji odstavek.

4. člen

V 84. členu se črta četrti odstavek.

5. člen

V 85. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če je zbor pred odločanjem po prvem ugotavljanju

navzočnosti nesklepčen, se na predlog predsedujočega ugo-
tavljanje ponovi še dvakrat. Drugo ugotavljanje se opravi
takoj po prvem. Če je zbor še vedno nesklepčen, mora pred-
sedujoči pred tretjim ugotavljanjem navzočnosti prekiniti
delo zbora za najmanj deset minut.”

6. člen

V 159. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Predsedujoči ob ugotavljanju navzočnosti ugotovi, kdo

izmed članov ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.”

Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
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7. člen

Spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-25/87
Ljubljana, dne 22. maja 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

1753.

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

O D L O K
o pomilostitvi obsojencev

Izvršitev kazni zapora se odpusti:
Janezu Koprivniku, roj. 15. 7. 1952 v Slovenj Gradcu,

se odpusti nadaljnje izvrševanje kazni 2 let zapora;

Izrečena kazen zapora se zniža:
Helmutu Prosiču, roj. 22. 7. 1940 v Nemčiji, se kazen 2

let in 2 mesecev zapora zniža za 6 mesecev.

Št. 714-02/96-2
Ljubljana, dne 27. maja 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

1754.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 71/94), 408. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94), 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 preoblikovanju Javnega podjetja Elektro - Slovenija,

p.o., v Javno podjetje Elektro - Slovenija, d.o.o.

TEMELJNA DOLOČBA

1. člen

Javno podjetje Elektro - Slovenija, p.o., Ljubljana se
preoblikuje v Javno podjetje Elektro - Slovenija, družbo z
omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: javno podjetje).

Javno podjetje je pravni naslednik podjetja Elektro -
Slovenija, p.o., vpisanega v sodni register pri Okrožnem so-
dišču v Ljubljani pod št. reg. vložka 1-09227-00.

Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republi-
ka Slovenija, ki izvršuje ustanoviteljske pravice preko Vlade
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).

FIRMA IN SEDEŽ

2. člen

Firma javnega podjetja se glasi:

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Skrajšana firma je: ELES, d.o.o., Ljubljana

Sedež javnega podjetja je: Ljubljana, Hajdrihova 2.

DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

3. člen

Dejavnosti javnega podjetja so:

– E/40.104 Prenos elektrike

– F/45.21 Splošna gradbena dela

– F/45.31 Električne inštalacije

– F/45.34 Izdelava TK inštalacij pri gradnji

– I/64.20 Telekomunikacije

– J/65.23 Drugo finančno posredništvo

– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje

– M/80.301 Višješolsko izobraževanje

– M/80.422 Drugo izobraževanje

– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike.

Dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka javno pod-
jetje izvaja kot gospodarsko javno službo.

4. člen

Javno podjetje poleg dejavnosti iz prejšnjega člena oprav-
lja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju
osnovne dejavnosti.

OSNOVNI KAPITAL IN POSLOVNI DELEŽ

5. člen

Po revidirani bilanci stanja na dan 31. decembra 1995
znaša celotni kapital javnega podjetja 53.541,078.990,67 to-
larjev, od tega osnovni kapital 41.972,675.817,13 tolarjev in
druge sestavine kapitala 11.568,403.173,54 tolarjev.

ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA

6. člen

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim
premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastruk-
turne objekte, naprave oziroma omrežje in je namenjeno oprav-
ljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.

Infrastrukturne objekte, naprave oziroma omrežje, ki je
potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno
prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače
odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
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ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

7. člen

Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Za sklepanje poslov v vrednosti nad 80,000.000 tolarjev,

o prometu z nepremičninami in najemanju dolgoročnih kredi-
tov je potrebno soglasje nadzornega sveta.

FINANCIRANJE

8. člen

Javno podjetje pridobiva prihodek:
– z opravljanjem svoje dejavnosti,
– s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sistema financi-

ranja javne porabe,
– iz drugih virov določenih z zakonom.
O delitvi dobička odloča ustanovitelj.
Ustanovitelj pokriva izgubo javnega podjetja, ki je po-

sledica izvajanja gospodarske javne službe.

ORGANI JAVNEGA PODJETJA

9. člen

O upravljanju javnega podjetja odločajo: ustanovitelj,
nadzorni svet in direktor.

10. člen

Ustanovitelj odloča, poleg zadev, za katere je pristojen
po zakonu in tej uredbi, o naslednjih zadevah:

– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
pomeni izvajanje gospodarske javne službe,

– sprejema statut javnega podjetja,

– sprejema finančni načrt javnega podjetja,

– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja,

– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,

– imenuje člane nadzornega sveta,

– imenuje direktorja,

– odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno
odločanje direktorja in nadzornega sveta.

11. člen

Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet,
ki ga sestavlja sedem članov, od katerih je pet članov pred-
stavnikov ustanovitelja in dva člana predstavnika delavcev.

Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in
so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanovi-
telja, izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z
zakonom ali statutom javnega podjetja ni drugače določeno.

12. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,

– obravnava finančni načrt javnega podjetja,

– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,

– predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti ustano-
vitelja,

– odloča o nagradi za delo direktorja, predsednik nadzor-
nega sveta pa sklepa z njima individualno pogodbo,

– daje soglasje k pogodbam iz drugega odstavka 7. člena
te uredbe,

– sprejme poslovnik nadzornega sveta,

– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svo-
jim mnenjem predloži ustanovitelju,

– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kate-
remkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega pod-
jetja,

– odloča o investicijskih vlaganjih v okviru finančnega
načrta,

– imenuje komisije in druge organe javnega podjetja,
– imenuje disciplinsko komisijo za odločanje o disci-

plinski odgovornosti na prvi stopnji,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere

je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu usta-
novitelja in to uredbo.

13. člen

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga
imenuje ustanovitelj za dobo štirih let pod pogoji, na način in
po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.

SPLOŠNI AKTI

14. člen

Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut, v katerem
se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega
podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoje
in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.

Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru
svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Člani sedanjega upravnega odbora nadaljuje z delom kot
člani nadzornega sveta do 31. decembra 1999.

Sedanji vršilec dolžnosti direktorja nadaljuje z delom kot
vršilec dolžnosti direktorja novega javnega podjetja do ime-
novanja novega direktorja, vendar najdlje do 31. oktobra 1996.

16. člen

Ustanovitelj sprejme statut javnega podjetja najkasneje v
šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

17. člen

Do sprejetja novih se uporabljajo doslej veljavni splošni
akti, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.

18. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe
uredbe o ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne
energije in javnih podjetij za distribucijo električne energije
(Uradni list RS, št. 38/90) in uredbe o preoblikovanju podjetij
Elektrogospodarstva v javna podjetja (Uradni list RS, št. 47/
94), ki se nanašajo na Elektro - Slovenija, p.o.

19. člen

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

Št. 312-03/96-10/1-8
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1755.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 71/94), 408. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94), 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 preoblikovanju Javnega podjetja Savske elektrarne

Ljubljana, p.o., v Javno podjetje Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o.

TEMELJNA DOLOČBA

1. člen

Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo električne energije, p.o., Ljubljana se preoblikuje
v Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana, družbo z omeje-
no odgovornostjo (v nadaljevanju: javno podjetje).

Javno podjetje je pravni naslednik podjetja Savske elek-
trarne Ljubljana, p.o., vpisanega v sodni register pri Okrož-
nem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vložka 669/00.

Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republi-
ka Slovenija, ki izvršuje ustanoviteljske pravice preko Vlade
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).

FIRMA IN SEDEŽ

2. člen

Firma javnega podjetja se glasi:
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma je: SEL, d.o.o., Ljubljana
Sedež javnega podjetja je: Ljubljana, Hajdrihova 2.

DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

3. člen

Dejavnosti javnega podjetja so:

– E/40.101 Proizvodnja elektrike v HE

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje

– J/65.23 Drugo finančno posredništvo

Dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka javno pod-
jetje izvaja kot gospodarsko javno službo.

4. člen

Javno podjetje poleg dejavnosti iz prejšnjega člena oprav-
lja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju
osnovne dejavnosti.

OSNOVNI KAPITAL IN POSLOVNI DELEŽ

5. člen

Po revidirani bilanci stanja na dan 31. decembra 1995
znaša celotni kapital javnega podjetja 58.140.517.337,54 to-
larjev, od tega osnovni kapital 45.319,965.411,00 tolarjev in
druge sestavine kapitala 12.820,551.926,54 tolarjev.

ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA

6. člen

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim
premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastruk-
turne objekte, naprave oziroma omrežje in je namenjeno oprav-
ljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.

Infrastrukturne objekte, naprave oziroma omrežje, ki je
potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno
prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače
odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

7. člen

Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Za sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 80,000.000

tolarjev, o prometu z nepremičninami in najemanju dolgoroč-
nih kreditov je potrebno soglasje nadzornega sveta.

FINANCIRANJE

8. člen

Javno podjetje pridobiva prihodek:
– z opravljanjem svoje dejavnosti,
– s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sistema financi-

ranja javne porabe,
– iz drugih virov določenih z zakonom.
O delitvi dobička odloča ustanovitelj.
Ustanovitelj pokriva izgubo javnega podjetja, ki je po-

sledica izvajanja gospodarske javne službe.

ORGANI JAVNEGA PODJETJA

9. člen

O upravljanju javnega podjetja odločajo: ustanovitelj,
nadzorni svet in direktor.

10. člen

Ustanovitelj odloča, poleg zadev, za katere je pristojen
po zakonu in tej uredbi, o naslednjih zadevah:

– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
pomeni izvajanje gospodarske javne službe,

– sprejema statut javnega podjetja,

– sprejema finančni načrt javnega podjetja,

– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja,

– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,

– imenuje člane nadzornega sveta,

– imenuje direktorja,

– odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno
odločanje direktorja in nadzornega sveta.

11. člen

Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet,
ki ga sestavlja sedem članov, od katerih je pet članov pred-
stavnikov ustanovitelja in dva člana predstavnika delavcev.

Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in
so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanovi-
telja, izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z
zakonom ali statutom javnega podjetja ni drugače določeno.
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12. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,

– obravnava finančni načrt javnega podjetja,

– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,

– predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti ustano-
vitelja,

– odloča o nagradi za delo direktorja, predsednik nadzor-
nega sveta pa sklepa z njima individualno pogodbo,

– daje soglasje k pogodbam iz drugega odstavka 7. člena
te uredbe,

– sprejme poslovnik nadzornega sveta,

– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svo-
jim mnenjem predloži ustanovitelju,

– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kate-
remkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega pod-
jetja,

– odloča o investicijskih vlaganjih v okviru finančnega
načrta,

– imenuje komisije in druge organe javnega podjetja,

– imenuje disciplinsko komisijo za odločanje o disci-
plinski odgovornosti na prvi stopnji,

– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere
je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu usta-
novitelja in to uredbo.

13. člen

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga
imenuje ustanovitelj za dobo štirih let pod pogoji, na način in
po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.

SPLOŠNI AKTI

14. člen

Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut, v katerem
se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega
podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoje
in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.

Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru
svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Člani sedanjega upravnega odbora nadaljujejo z delom
kot člani nadzornega sveta do 31. decembra 1999.

Sedanji vršilec dolžnosti direktorja nadaljuje z delom kot
vršilec dolžnosti direktorja novega javnega podjetja do ime-
novanja novega direktorja, vendar najdlje do 31. oktobra 1996.

16. člen

Ustanovitelj sprejme statut javnega podjetja najkasneje v
šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

17. člen

Do sprejetja novih se uporabljajo doslej veljavni splošni
akti, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.

18. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe
uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna
podjetja (Uradni list RS, št. 47/94), ki se nanašajo na Savske
elektrarne Ljubljana, p.o.

19. člen

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

Št. 312-03/96-8/1-8
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1756.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 71/94), 408. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94), 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 preoblikovanju Javnega podjetja Termoelektrarna

Šoštanj, p.o., v Javno podjetje Termoelektrarna
Šoštanj, d.o.o.

TEMELJNA DOLOČBA

1. člen

Javno podjetje Termoelektrarna Šoštanj, p.o., Šoštanj se
preoblikuje v Javno podjetje Termoelektrarna Šoštanj, družbo
z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: javno podjetje).

Javno podjetje je pravni naslednik podjetja Termoelek-
trarna Šoštanj, p.o., vpisanega v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Celju pod št. reg. vložka 1-511-00.

Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republi-
ka Slovenija, ki izvršuje ustanoviteljske pravice preko Vlade
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).

FIRMA IN SEDEŽ

2. člen

Firma javnega podjetja se glasi:
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Skrajšana firma je: TEŠ, d.o.o., Šoštanj
Sedež javnega podjetja je: Šoštanj, Ulica Ivo-Lola Ri-

bar 18.

DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

3. člen

Dejavnosti javnega podjetja so:

– E/40.102 Proizvodnja elektrike v TE in JE

– E/40.301 Proizvodnja pare in tople vode

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje

– O/93.05 Druge storitvene dejavnosti

– DG/24.11 Proizvodnja tehničnih plinov.

Dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka javno pod-
jetje izvaja kot gospodarsko javno službo.
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4. člen

Javno podjetje poleg dejavnosti iz prejšnjega člena oprav-
lja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju
osnovne dejavnosti.

OSNOVNI KAPITAL IN POSLOVNI DELEŽ

5. člen

Po revidirani bilanci stanja na dan 31. decembra 1995
znaša celotni kapital javnega podjetja 18.525,142.019,58 to-
larjev, od tega osnovni kapital 16.174,093.954,53 tolarjev in
druge sestavine kapitala 2.351,048.065,05 tolarjev.

ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA

6. člen

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim
premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastruk-
turne objekte, naprave oziroma omrežje in je namenjeno oprav-
ljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.

Infrastrukturne objekte, naprave oziroma omrežje, ki je
potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno
prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače
odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

7. člen

Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Za sklepanje poslov v vrednosti nad 80,000.000 tolarjev,

o prometu z nepremičninami in najemanju dolgoročnih kredi-
tov je potrebno soglasje nadzornega sveta.

FINANCIRANJE

8. člen

Javno podjetje pridobiva prihodek:
– z opravljanjem svoje dejavnosti,
– s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sistema financi-

ranja javne porabe,
– iz drugih virov določenih z zakonom.
O delitvi dobička odloča ustanovitelj.
Ustanovitelj pokriva izgubo javnega podjetja, ki je po-

sledica izvajanja gospodarske javne službe.

ORGANI JAVNEGA PODJETJA

9. člen

O upravljanju javnega podjetja odločajo: ustanovitelj,
nadzorni svet in direktor.

10. člen

Ustanovitelj odloča, poleg zadev, za katere je pristojen
po zakonu in tej uredbi, o naslednjih zadevah:

– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
pomeni izvajanje gospodarske javne službe,

– sprejema statut javnega podjetja,
– sprejema finančni načrt javnega podjetja,
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– imenuje člane nadzornega sveta,

– imenuje direktorja,
– odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno

odločanje direktorja in nadzornega sveta.

11. člen

Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet,
ki ga sestavlja sedem članov, od katerih je pet članov pred-
stavnikov ustanovitelja in dva člana predstavnikov delavcev.

Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in
so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanovi-
telja, izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z
zakonom ali statutom javnega podjetja ni drugače določeno.

12. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– obravnava finančni načrt javnega podjetja,

– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
– predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti ustano-

vitelja,
– odloča o nagradi za delo direktorja, predsednik nadzor-

nega sveta pa sklepa z njima individualno pogodbo,
– daje soglasje k pogodbam iz drugega odstavka 7. člena

te uredbe,

– sprejme poslovnik nadzornega sveta,
– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svo-

jim mnenjem predloži ustanovitelju,
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kate-

remkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega pod-
jetja,

– odloča o investicijskih vlaganjih v okviru finančnega
načrta,

– imenuje komisije in druge organe javnega podjetja,
– imenuje disciplinsko komisijo za odločanje o disci-

plinski odgovornosti na prvi stopnji,

– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere
je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu usta-
novitelja in to uredbo.

13. člen

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga
imenuje ustanovitelj za dobo štirih let pod pogoji, na način in
po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.

SPLOŠNI AKTI

14. člen

Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut, v katerem
se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega
podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoje
in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.

Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru
svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Člani sedanjega upravnega odbora nadaljujejo z delom
kot člani nadzornega sveta do 31. decembra 1999.

Sedanji vršilec dolžnosti direktorja nadaljuje z delom kot
vršilec dolžnosti direktorja novega javnega podjetja do ime-
novanja novega direktorja, vendar najdlje do 31. oktobra 1996.
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16. člen

Ustanovitelj sprejme statut javnega podjetja najkasneje v
šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

17. člen

Do sprejetja novih se uporabljajo doslej veljavni splošni
akti, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.

18. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe
uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna
podjetja (Uradni list RS, št. 47/94), ki se nanašajo na Ter-
moelektrarno Šoštanj, p.o.

19. člen

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

Št. 312-03/96-9/1-8
Ljubljana, dne 16. maja 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1757.

Na podlagi 1. in 7. člena odloka o višini nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih Občine Lendava (Urad-
ne objave občin Pomurja, št. 2/87 in 24/90) v zvezi z 99.a
členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list
RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US) uporablja kot
državni predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90, 5/91
ter 46/92 – odločba US in št. 58/95 – odločba US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih na območju Upravne enote

Lendava za leto 1996

1. člen

Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Uprav-
ni enoti Lendava v letu 1996 znaša:

– k.o. Pince 3.000 SIT/ha,

– k.o. Dobrovnik 3.500 SIT/ha,

– k.o. Strehovci 3.500 SIT/ha,

– k.o. Turnišče 2.500 SIT/ha,

– k.o. Renkovci 2.500 SIT/ha.

2. člen

Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Len-
dava izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracij-
skih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stro-

škov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih
in napravah.

Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena
vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lendava
odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na
vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obvez-
nosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lendava
na način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.

3. člen

Upravna enota Lendava predloži Republiški upravi za
javne prihodke – izpostava Lendava seznam zavezancev za
plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o
njihovih površinah na melioracijskem območju, za vzdrže-
vanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.

Upravna enota Lendava odda vzdrževalna dela, ki se
financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o
računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo us-
treznemu izvajalcu.

4. člen

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

Št. 355-01-25/96
Ljubljana, dne 13. maja 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

1758.

Na podlagi 1. člena odloka o zagotavljanju sredstev za
kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav
na melioracijskih območjih Občine Ptuj (Uradni vestnik ob-
čin Ormož in Ptuj, št. 14/86 in 13/89), ki se na podlagi 99.a
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba
US) uporablja kot državni predpis, in na podlagi 110. člena v
zvezi s tretjim odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zem-
ljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list
RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 – odločba US in št. 58/95 – odločba
US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov

za  vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih na območju Upravne enote

Ptuj za leto 1996

1. člen

Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Uprav-
ni enoti Ptuj v letu 1996 znaša na melioracijskem območju:
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– Biš 2.200 SIT/ha

– Ločič 1.500 SIT/ha

– Hvaletinci 2.000 SIT/ha

– Grlinci 1.800 SIT/ha

– Svetinci 1.700 SIT/ha

– Velovlak 2.000 SIT/ha

– Levanjci 1.800 SIT/ha

– Ob Krki – Juršinci 1.200 SIT/ha

– Ob Krki – Mostje 1.700 SIT/ha

– Mostje 1.700 SIT/ha

– Ob Brnci 1.200 SIT/ha

– Ob Brnci – Hlaponci 2.000 SIT/ha

– Strejaci 1.200 SIT/ha

– Drbetinci 1.700 SIT/ha

– Levanjci 1.800 SIT/ha

– Lovrenc 2 1.200 SIT/ha

– Župečja vas – Podlože 1.200 SIT/ha

– Strže 1.200 SIT/ha

– Šturmovec K2 1.200 SIT/ha

– Šturmovec KK 1.500 SIT/ha

– Gajevci 2.000 SIT/ha

– Zamušani 1.500 SIT/ha

– Tibolci 1 1.700 SIT/ha

– Tibolci 2 1.800 SIT/ha

– Tibolci 3 – Brež – Slomi 2.000 SIT/ha

– Tibolci 4 – Zamušani 2.000 SIT/ha

– Formin 2.000 SIT/ha

– Moškanjci – Gorišnica 2.200 SIT/ha

– Pacinje – Sp.Velovlak 1.200 SIT/ha

– Desenci 1.200 SIT/ha

– Dornava – Mezgovci 1.200 SIT/ha

– Gradiščak 1.800 SIT/ha

– Apače 1.700 SIT/ha

– Župečja vas 1.200 SIT/ha

– Mihovce 1 1.200 SIT/ha

– Mihovce 2 2.000 SIT/ha

– Šikole 2.000 SIT/ha

– Pongerce – Gaj 2.000 SIT/ha

– Čreta 1.200 SIT/ha

2. člen

Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ptuj
izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih
območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in na-
pravah.

Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena
vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ptuj odpr-
tega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in in-
formiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na vpla-
čilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obvez-
nosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ptuj na
način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.

3. člen

Upravna enota Ptuj predloži Republiški upravi za javne
prihodke – izpostava Ptuj seznam zavezancev za plačilo
stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o njihovih

površinah na melioracijskem območju, za vzdrževanje kate-
rega se zbirajo sredstva po tej odredbi.

Upravna enota Ptuj odda vzdrževalna dela, ki se finan-
cirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o raču-
novodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo ustrezne-
mu izvajalcu.

4. člen

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

Št. 355-01-23/96
Ljubljana, dne 13. maja 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

1759.

Na podlagi 1. in 2. člena odloka o zagotavljanju sred-
stev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in
naprav na melioracijskih območjih Občine Ormož (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/87), ter 1. in 7. člena
odloka o uvedbi melioracijskega postopka za območje Ruc-
manci-Savci (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/89),
ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95
– odločba US, 9/96 odločba US) uporabljata kot državna
predpisa, in na podlagi 110. člena ter v zvezi s tretjim od-
stavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91
ter 46/92 – odločba US in št. 58/95 – odločba US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih na območju Upravne enote

Ormož za leto 1996

1. člen

Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Uprav-
ni enoti Ormož v letu 1996 znaša na melioracijskem ob-
močju:

– Sejanske doline 2.060 SIT/ha
– Južno od ceste Ormož-Ptuj 1.760 SIT/ha
– Lešniške doline 1.650 SIT/ha
– Rucmanci-Trnovci 1.725 SIT/ha

2. člen

Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Or-
mož izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracij-
skih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroš-
kov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih
in napravah.

Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena
vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož
odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na
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vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obvez-
nosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož na
način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.

3. člen

Upravna enota Ormož predloži Republiški upravi za
javne prihodke – izpostava Ormož seznam zavezancev za
plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o
njihovih površinah na melioracijskem območju, za vzdrže-
vanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.

Upravna enota Ormož odda vzdrževalna dela, ki se
financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o
računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo us-
treznemu izvajalcu.

4. člen

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

Št. 355-01-21/96
Ljubljana, dne 13. maja 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

1760.

Na podlagi 1. in 11. člena odloka o prispevku za kritje
stroškov pri vzdrževalnih delih na skupnih objektih in napra-
vah na melioracijskih območjih v Občini Nova Gorica (Urad-
no glasilo, št. 3/90 in 7/91) ter 2. in 7. člena odloka o uvedbi
melioracijskega postopka v Vipavski dolini na območju ob-
čin Ajdovščina in Nova Gorica (Uradni list SRS, št. 19/83),
ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 odločba US) uporablja kot državni
predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom
7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92
– odločba US in št. 58/95 – odločba US) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih na območju Upravne enote

Nova Gorica za leto 1996

1. člen

Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Uprav-
ni enoti Nova Gorica v letu 1996 znaša za polje:

– Šempas 3.339 SIT/ha
– Šempaske gmajne 4.488 SIT/ha
– Črniče 6.517 SIT/ha
– Dolenje 6.041 SIT/ha
– Lepenje 5.167 SIT/ha
– Podvogrsko 3.993 SIT/ha

– Pod Lokami 8.634 SIT/ha
– Prvačina I, II 4.268 SIT/ha
– Bukovica 5.361 SIT/ha
– Okroglica I, II 5.156 SIT/ha
– Renški Podkraj 7.964 SIT/ha
– Merljaki 6.976 SIT/ha
– Renče  222 SIT/ha
– Bilje-Orehovlje 2.457 SIT/ha

 2. člen

Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Nova
Gorica izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na meliora-
cijskih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroš-
kov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih
in napravah.

Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena
vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Nova Gori-
ca odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na
vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obvez-
nosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Nova Gori-
ca na način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.

3. člen

Upravna enota Nova Gorica predloži Republiški upravi
za javne prihodke – izpostava Nova Gorica seznam zavezan-
cev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podat-
ke o njihovih površinah na melioracijskem območju, za vzdr-
ževanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.

Upravna enota Nova Gorica odda vzdrževalna dela, ki
se financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o
računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo us-
treznemu izvajalcu.

4. člen

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

Št. 301-18/96
Ljubljana, dne 29. aprila 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

1761.

Na podlagi 1. in 4. člena odloka o zagotavljanju sred-
stev pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na meliora-
cijskih območjih Občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS,
št. 7/87), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odločba US) uporablja kot državni
predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom
7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92
– odločba US in št. 58/95 – odločba US) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih na območju Upravne enote

Slovenske Konjice za leto 1996

1. člen

Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Uprav-
ni enoti Slovenske Konjice v letu 1996 znaša:

– Dravinjska dolina na površini 342 ha na delih k.o.
Konjice, k.o. Konjiška vas in k.o. Tepanje = 1.619,20 SIT/ha

– Tepanje – Sp. Grušovje na površini 258 ha na delih
k.o. Tepanje in k.o. Sp. Grušovje = 2.634 SIT/ha

– Sp. Pristava na površini 57 ha na delih k.o. Konjiška
vas in k.o. Žiče = 2.576 SIT/ha.

2. člen

Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slo-
venske Konjice izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na
melioracijskih območjih odločbo o višini nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracij-
skih objektih in napravah.

Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena
vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenske
Konjice odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, iz tega računa pa se sredstva
razporejajo na vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki
države pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje.

Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obvez-
nosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenske
Konjice na način kot to velja za davke od kmetijske dejav-
nosti.

3. člen

Upravna enota Slovenske Konjice predloži Republiški
upravi za javne prihodke – izpostava Slovenske Konjice
seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej
odredbi ter podatke o njihovih površinah na melioracijskem
območju, za vzdrževanje katerega se zbirajo sredstva po tej
odredbi.

Upravna enota Slovenske Konjice odda vzdrževalna
dela, ki se financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s
predpisi o računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v
izvedbo ustreznemu izvajalcu.

4. člen

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

Št. 355-01-12/96
Ljubljana, dne 29. aprila 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

1762.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US RS), v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju

Občine Sevnica

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Sevnica.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:

Mastnak Ivan, Frančiška, Orehovo 18, 8290 Sevnica –
k.o. Ledina

parc. št. 1367/1, 1367/1
Repovž Jože, Šentjanž 14, 8297 Šentjanž – k.o. Kal
parc. št. 230, 230, 230
Celestina Rudi, Zgornje Vodale 13, 8295 Tržišče – k.o.

Tržišče
parc. št. 987/1, 989/1, 999-del
Povšič Franc, Malkovec 41, 8295 Tržišče – k.o. Kresi-

nji vrh
parc. št. 1904-del
Leskošek Marjan, Gabrijela, Mrzla planina 26, 8292

Zabukovje – k.o. Poklek
parc. št. 880-del
Androjna Alojz, Rogačice 10, 8293 Studenec – k.o.

Hubajnica
parc. št. 469
Pinoza Angela, Drožanje 24, 8290 Sevnica – k.o. Metni

vrh
parc. št. 679/5, 679/4-del
Ameršek Branko, Zinka, Metni vrh 1, 8292 Sevnica –

k.o. Metni vrh
parc. št. 1148/1, 1148/1-del
Kozinc Martin, Žurkov dol 49, 8290 Sevnica – k.o.

Žurkov dol
parc. št. 32/4
Kobal Vladimir, Ema, Trnovec 12, 8292 Zabukovje –

k.o. Trnovec
parc. št. 297/1-del, 297/2, 295/2, 264/5-del
Orešek Boris, Erika, Florjanska 4, 8290 Sevnica – k.o.

Boštanj
parc. št. 831/1, 829/1-del
Hrovat Tone, Angelca, Ul. Slavka Gruma 48, 8000

Novo mesto – k.o. Log
parc. št. 272, 273, 280, 280, 274, 277, 276, 283, 299,

300, 300, 300
Gorenjec Helena, Anton, Srednik 27, 8297 Šentjanž –

k.o. Cerovec
parc. št. 492/1, 492/2, 492/2, 495/1, 497/1, 498
Požun Alojz, Marija, Kladje 5a, 8283 Blanca – k.o.

Žigrski vrh
parc. št. 1100/1-del, 1100/2
Brečko Ciril, Šentjanž 90, 8297 Šentjanž, k.o. Cerovec
parc. št. 1090/1-del, 1088/2-del
Seničar Matija, Marija, Čanje 20, 8290 Sevnica – k.o.

Žigrski vrh
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parc. št. 1039-del, 1045-del
Jazbec Stanislav, Šentjanž 71c, 8297 Šentjanž – k.o.

Cerovec
parc. št. 203/1-del, 203/2-del
Plauštajner Bruno, Ivanka, Glavni trg 45, 8290 Sevnica

– k.o. Podvrh
parc. št. 862
Borštnar Sandi, Bruna vas 15, 8230 Mokronog – k.o.

Malkovec
parc. št. 2833/2
Metelko Frančišek, Studenec 25
parc. št. 1869, 1863, 1998/2, 1929
Bonifer Alojzija, Pod hribom 5, Ljubljana
parc. št. 1897, 1895, 1930, 1532, 1997/4, 1901
Mlakar Ana, Studenec 60
parc. št. 1833, 1751/1, 1694/2, 1695, 1712/1, 1920/1
Sterle Ana, Studenec 26
parc. št. 1964, 1828, 1802, 1998/1, 1998/3, 1992/1,

2003, 1922/1, 1949, 1922/2
Gorenc Jože, Studenec 27
parc. št. 2007/1, 1914/1, 1988/1, 2591/24, 1916, 1837
Petrič Ema, Rovišče 20
parc. št. 1940/1
Žnidaršič Jože, Studenec 20
parc. št. 1948/3, 1975/1, 1977/1, 1977/2, 1948/1, 1979/

2, 1946/2, 1948/2, 1977/3, 1979/1, 1862/1, 2591/7, 1862/2,
818/1

Mlakar Martin, Studenec 56
parc. št. 1679, 1707, 1670, 1671, 1669, 1678, 1681
Lipar Ivan, Studenec 30
parc. št. 1981, 1807, 1528, 1777, 1937/13, 1531, 1526,

1668, 1956, 1824/1, 1547
Hočevar Jožef, Hudo Brezje 26
parc. št. 1954
Jakše Boštjan, Studenec 48
parc. št. 1804, 1840, 2012, 1583, 1584, 1536, 1545,

1513/1, 1586/2, 1576, 1620/1, 1618/1, 1751/2, 1618/2
Novak Justina, Studenec 39
parc. št. 1600, 1595, 1599, 1602, 1727/1, 1727/2
Avsec Alojzij, Studenec 36
parc. št. 1937/14, 1535, 1845/1, 1844, 1852, 1555,

1553,
1845/2
Mlakar Marjan, Studenec 62
parc. št. 1677, 1675, 1534
Novak Martin, Studenec 19
parc. št. 1972, 1594, 1816, 1800, 739/1, 738/3, 738/3,

1769, 1817, 1829, 1952, 1876, 1937/1, 1746, 1537, 1841
Janc Danijela, Studenec 44
parc. št. 1725/1, 742/62, 1732, 1725/2, 742/48, 2591/

24, 1742, 1743/1, 2016, 1739, 1577/3, 1735/1, 1738,1726/5,
1726/4, 742/2, 1731, 1673, 1672, 1614, 1726/1, 1725/3,
1726/3, 1726/2, 1575/1, 1546, 1575/2, 1615/1, 1871/1, 1523/
3, 1893, 1976/5

Bečaj Jožica, Majaronova ul., Ljubljana
parc. št. 1766, 1765
Ratajec Amalija, Studenec 28
parc. št. 1914/2, 1915, 1983/1, 2006
Kuštrin Marija, Studenec 55
parc. št. 1696/2, 1649, 1648, 1701/2, 1660, 1659, 1701/

1, 1638, 1661, 1958, 1874, 1880, 1864/1, 1864/2
Cuzi Stanislava, Studenec 40
parc. št. 1557/1, 1525/1, 1558, 1557/2, 1718, 1729,

1959, 1549, 1513/2, 1719, 1538, 803, 1838, 802, 1856,
1913/1, 1913/2, 1570, 1572/2

Kurnik Janez, Jože, Rovišče 31
parc. št. 783, 782/2, 830/3

Mlakar Stanko, Žadovinek 2
parc. št. 1530/1
Sporar Alojz, Arto 18
parc. št. 1689, 1683, 1686
Novak Franc, Hudo Brezje 15
parc. št. 1481, 1439, 1885/1, 1885/2, 1463, 1462, 2002/

2, 1273/1, 1377, 2002/3, 2010, 1394, 1482
Šterk Jožefa, Hudo Brezje 14
parc. št. 1288/2, 1288/3, 1500, 1397, 1372/1, 1378,

1288/1, 1360, 1361, 1435, 1440, 1434, 1456/2, 1457, 1456/
1, 1480

Mlakar Alojzij, Hudo Brezje 13a
parc. št. 1283, 1508/1, 1301, 1315, 1437, 1374, 2002/1,

1331/4, 1414, 1349, 1427/2, 1427/3, 1427/1
Prah Neža, Hudo Brezje 8
parc. št. 1368/1, 1370/2, 1503, 1306, 1504, 1450, 1505,
1305, 1460, 1391/4, 1502, 1266, 1275, 1292, 1278,

1365, 1293, 1366
Metelko Jernej, Hudo Brezje 9
parc. št. 1419, 1418, 1417, 1512/1, 1449, 1438, 1264,

1445, 1273/2, 1375, 1310, 1302, 1285
Mlakar Božidar, Rovišče 4a
parc. št. 792/2, 822/1, 1524, 1790/1
Metelko Jožef, Hudo Brezje 11
parc. št. 1424, 1357, 1372/4, 1272
Žnidaršič Anton, Hudo Brezje 6
parc. št. 1433/2, 1495/5, 1290/2, 1495/4, 1436/1, 1274/

1, 1271/2, 1271/3, 1878, 1483/1, 1311/2, 1391/1, 1514
Obrč Martin, Hudo Brezje 2
parc. št. 1318/18, 1318/17, 1318/16, 1318/6, 1339/3,

1344, 1318/2, 1318/1
Majcen Marija, Vrhek 7
parc. št. 1860
Mlakar Franc, Hudo Brezje 4
parc. št. 1324, 1321, 1338/2, 1309, 1307, 1442, 1446
Češnovar Anton, Hudo Brezje 3
parc. št. 814, 1333/1, 1331/5, 1331/3, 1515, 1351/1,

1348, 1331/1, 1330/2, 1331/2, 809, 813
Dežman Olga, Dobrna 4, Trbovlje
parc. št. 1468, 1517/2, 1427/4
Skale Rozalija, Zasavska c. 1, Trbovlje
parc. št. 807
Žnidaršič Stanislav, Hudo Brezje 5
parc. št. 1385/4, 1364/2, 1362/1, 1363/2, 1385/6, 1391/

3, 1495/1, 1385/9, 1391/2, 1274/2, 1271/1, 1290/1, 1311/1,
1304, 1318/4, 1351/2, 1870/2, 1316, 1267/2, 1484/2, 1484/
1, 1483/2, 1436/2, 1279

Petrič Ema, Rovišče 20
parc. št. 1568, 739/3
Kokove Anica, Rovišče 21
parc. št. 1523/2, 827, 750
Mikolič Franc, Rovišče 24
parc. št. 798/2, 838/2, 769/2
Mlakar Matija, Rovišče 25
parc. št. 787/1, 838/1, 818/3, 816, 774, 769/1, 823/1
Kokove Franc, Rovišče 7
parc. št. 1650/2, 778, 811, 740/3, 1650/3, 740/4, 806,

742/47, 742/46
Zalokar Vladimir, Rovišče 10
parc. št. 742/65, 1518, 766/1, 782/1
Mlakar Ana, Rovišče 11
parc. št. 834/1, 739/2
Žibert Justin, Rovišče 30
parc. št. 797, 828, 829
Selak Vinko, Rovišče 2
parc. št. 817/2, 1522/1, 819, 796, 815/3, 817/1, 822/2
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Gramec Jožef, Ponikve 12
parc. št. 1944/1
Rimsko katoliško žup. Studenec
parc. št. 1611, 1609/1, 1653/2, 1617, 1596/1, 1604,

1653/2, 1606
Gorenc Frančišek, Planina 27
parc. št. 1328, 1850/1, 830/4, 1327/1
Metelko Gabrijela, Hudo Brezje 7
parc. št. 1497/2, 1497/1, 2008, 791/3, 790, 1946/1,

1385/7, 1945, 1474
Železnikar Frančišek, Studenec 11
parc. št. 1987/2, 1987/1, 1832/1, 1992/3, 1818, 1819,

1936/8
Mlakar Rudolf, Hudo Brezje 17
parc. št. 1347, 1350, 1345, 1346
Tomažin Frančišek, Studenec 4
parc. št. 1965, 1948/5, 1946/4, 1948/6
Avsec Stanislav, Studenec 10
parc. št. 1907/1
Mrgole Milena, Studenec 46
parc. št. 1624/2, 1637/2, 742/18, 1581, 1839, 1579,

1629/2, 765, 1626, 764
Selak Marija, Studenec 51
parc. št. 1629/3, 1624/4, 1631/2, 1631/1, 1574/1, 1629/1
Štojs Jožef, Prežihova ul. 62, Celje
parc. št. 1963, 1937/12, 1554, 1937/11, 1589, 1951,

1950
Mlakar Jožef, Studenec 29
parc. št. 1639, 1806, 1577/2, 1577/1, 1578, 1884, 1635,

1540, 1597, 1886, 1887
Pavkovič Jožef, Raka 78
parc. št. 1849/2
Šega Alojz, Studenec 43
parc. št. 2591/24
Ogorevc Marija, Rovišče 28
parc. št. 767, 830/1, 831/1
Žertuž Henrik, Mariborska 149, Celje
parc. št. 1937/16
Ratajc Jožef, Rovišče 22
parc. št. 776/5, 798/1, 825
Tičar Janez, Koritnica 2
parc. št. 1520
Tomič-Zobec Marija, Zavratec 9
parc. št. 742/1, 742/51, 742/5, 742/3
Kranjc Albin, Studenec 17
parc. št. 1910/2, 1935/2, 1985
Gorenc Marija, Hudo Brezje 29
parc. št. 812, 1263
Hribšek Angela, Ponikve 17
parc. št. 1953
Žnidaršič Neža, Studenec 41
parc. št. 1654/2, 1747/3, 1752
Avsec Alojzija, Studenec 6
parc. št. 1592, 1591, 1588
Ajdnik Angela, Hudo Brezje 10
parc. št. 1487, 1488, 1380, 1423, 1422/1, 1354, 1312,

1269, 1420, 1401, 1282, 1384, 1491, 1308, 1382, 1421,
1318/11, 1392, 1359

Metelko Marjana, Lancovo 18
parc. št. 1478/1
Kožar Milena, C. 1. maja 14, Senovo
parc. št. 1712/2, 1714, 1857
Klanšek Vili, Brezje 76a
parc. št. 742/6, 742/22
Štojs Alojzija, Trg svobode 32, Sevnica
parc. št. 1941, 1924/1

Kobe Anica, Rovišče 1
parc. št. 804, 815/1, 805, 777, 776/8, 780/1, 793, 818/2,

766/2
Črtalič Rudolf, Studenec 58
parc. št. 1722
Smerdel Zvonko, Studenec 50a
parc. št. 1654/1, 1652, 1650/1, 1651
Žibert Ludvik, Studenec 9
parc. št. 1944/2, 1937/8, 1937/7
Ogrin Jožef, Lomno 3
parc. št. 1402, 1403
Mlakar Matija, Studenec 47
parc. št. 2011/2, 1573, 1563, 1562, 1560/1, 1624/3,

1619/1, 1710, 1711, 1699, 1709/1
Kocjan Rudolf, Dolenji Boštanj 87
parc. št. 1749, 1747/1
Mlakar Bogomir, Studenec 3
parc. št. 1966
Avsec Rudolf, Stare Ogeče 2, Rimske Toplice
parc. št. 1868
Bizjak Alojz, Rovišče 1
parc. št. 815/2, 773, 779
Češnovar Karol, Studenec 14
parc. št. 1937/15, 1955/3
Šterk Zofija, Hudo Brezje 13
parc. št. 1313/1, 1415, 1443
Tomšič Kristina, Zavratec 9
parc. št. 1318/1, 1318/15
Kuštrin Martin, Ponikve 1
parc. št. 2013, 2011/1, 2020/3, 2001
Metelko Jernej, Hudo Brezje 9
parc. št. 1492, 1494
Brinovec Franc, Kvedrova 2, Senovo
parc. št. 1992/2, 1937/2, 1937/9
Metelko Mihael, Hudo Brezje 16
parc. št. 1356, 1385/8, 1882/2, 1469/1, 1385/3, 1364/1,

1472, 1879, 1910/1, 1961, 1910/3
Hočevar Anton, Ponikve 21a
parc. št. 1530/2
Levstik Angela, Studenec 31
parc. št. 1544, 1560/2
Amigoni Jožefa, Gospodinjska ul., Ljubljana
parc. št. 1937/6, 1955/2
Vovk Elizabeta, obrtniška 4, Trebnje
parc. št. 1955/1
Levstik Jožefa, Studenec 38b
parc. št. 1815, 1586/1, 1586/3, 1556/2
Metelko Rozalija, Studenec 36b
parc. št. 1820
Metelko Franc, Orešje 8
parc. št. 1892, 1896/1
Golob Marija, Mekinje, Nevelska pot 15
parc. št. 1906, 1925
Smerdel Alojz, Trdinova 7, Krško
parc. št. 742/53, 742/54
Mlakar Matilda, Hudo Brezje 6a
parc. št. 1295/2, 1297
Žabkar Viljem, Breg 119
parc. št. 1898, 1900
Rupar Peter, Lapajnetova 5, Krško
parc. št. 1655, 1702
Mlakar Božidar, Studenec 70
parc. št. 1704/2, 1704/3
Marinčič Frančiška, Kolonija 1. maja, Trbovlje
parc. št. 1441
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Valant Branko, D.Boštanj 53c
parc. št. 1628
Osredkar Janez, Saleška c. 16, Velenje
parc. št. 1408, 1404/2, 1407, 1406, 1404/1
Osredkar Nada, Seleška 20a, Velenje
parc. št. 1393, 1398
Smerdel Ida, Brežice, B. Kraigherja
parc. št. 1647, 1646, 1656, 1657/1
Žnidaršič Frančišek, Gorenja vas 176
parc. št. 1644, 1645, 1643
Mlakar Alojz, Studenec 42
parc. št. 1747/2
Mlakar Antonija, Trg Franca Fakina 2, Trbovlje
parc. št. 1908
Kralj Boža, Studenec 69
parc. št. 1704/4, 1539
Cizerle Marija, Hudo Brezje 28
parc. št. 1704/1
Mlakar Anton, Sevnica, Pot na zajčjo goro 13
parc. št. 1666, 1665, 1667
Hočevar Alojzij, Studenec 32
parc. št. 1582
Pšeničnik Vinko, Studenec 61
parc. št. 1654/3, 1709/2, 1692/2
Povhe Mihaela, Rovišče 1b
parc. št. 776/6, 837
Mlakar Matija, Studenc 47a
parc. št. 1542, 1624/5
Mlakar Jožefa, Rovišče 27
parc. št. 834/2
Ratajc Marjan, Rovišče 29
parc. št. 830/2
Cizerle Jože, Hudo Brezje 23
parc. št. 1339/1
Zalokar Ivana, Arto 15
parc. št. 1370/1
Metelko Jožefa, Pečje 2
parc. št. 826
Lipar Jože, Pristava pri Lesk. 1
parc. št. 1825
Lazinski Ivica, Gorenja vas 176
parc. št. 1697
Rebolj Marija, Litija, Kidričeva 29
parc. št. 1824/2
Novak Tomaž, Studenec 1a
parc. št. 1974/1
Cizerle Ana, Hudo Brezje 23
parc. št. 2590/108, 2590/104
Cizerle Marija, Hudo Brezje 28
parc. št. 2277/2, 2276, 2272, 2274
Mlakar Justin, Hudo Brezje 19
parc. št. 2265, 2263, 2264, 2257, 2260, 2259/1, 2268,

2266
Jesenšek Katarina, Hudo Brezje 21
parc. št. 2590/182, 2590/102, 2590/103
Mlakar Rudolf, Hudo Brezje 17
parc. št. 2590/189, 2590/194, 2590/227, 2590/226,

2590/188, 2590/193, 2590/205, 2590/197, 2590/229
Judež Franc, Florjanska 122, Sevnica
parc. št. 2590/106
Pirc Marija, Hudo Brezje 25
parc. št. 2590/196, 2590/101
Avsec Justina, Hudo Brezje 27
parc. št. 2590/19
Matko Marija, Studenec 64
parc. št. 2659/1, 2659/2, 2661, 2660/1, 2660/2, 2656,

2654/1, 2658, 2653/2

Hočevar Terezija, Hudo Brezje 26
parc. št. 2590/97, 2590/98, 2590/211
Metelko Mihael, Hudo Brezje 16
parc. št. 2590/13
Mavrič Frančiška, Kolonija 1. maja, Trbovlje
parc. št. 2590/109
Gričar Magdalena, Hudo Brezje 23a
parc. št. 2590/105
Žirovec Štefanija, Bednja vas 84
parc. št. 2590/93
Mlakar Božo, Hudo Brezje 20
parc. št. 2259/2
Trinkaus Janko, Osredek 2
parc. št. 307, 311, 313, 317, 322, 310
Orešnik Janez, Ana, Osredek 1
parc. št. 777/1, 777/2, 783, 785, 787, 808, 810/1, 811/1,

816, 817, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 819, 396/2, 778, 779/
1, 784, 811/1

Jan Anica, Osredek 2
parc. št. 770, 771, 772, 781, 782, 790/1, 793, 794, 795,

796, 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 429, 769, 774, 791
Kos Marija, Osredek 4
parc. št. 750, 751, 754, 755/1, 755/2, 756, 757, 757,

758, 759, 765, 766/1, 767, 749/1, 752, 76/1, 746, 747, 748,
749/2

Povše Anton, Osredek 5
parc. št. 358, 384, 399/1, 399/2, 708, 709, 710/1, 710/2,

710/3, 711, 713/1, 713/2, 714, 717, 718, 739/1, 360, 389,
708, 716, 397/1

Podlogar Pavel, Osredek 6
parc. št. 698, 700, 701, 703, 704/1, 704/2, 705, 707,

719, 720, 721, 722, 723, 724, 730, 732, 734, 736, 737, 738,
739/2, 741, 743, 725, 728

Žužek Ivanka, Osredek 18
parc. št. 536, 537, 538, 540/1, 541, 533/1, 539/1, 539/2,

542
Bec Marija, Franc, Osredek 8
parc. št. 611, 617, 618/2, 625, 633, 634, 644, 650/1,

654, 655, 672/2, 682, 683, 635, 643, 681, 680
Kuselj Vinko, Cilka, Osredek 9
parc. št. 609, 621/2, 631/1 632/2, 638, 637, 645, 647,

653/1, 653/2, 661/1, 665, 685
Povše Miran, Ana, Osredek 13
parc. št. 480, 481, 511, 519, 520, 547, 577, 581, 455,

491, 576, 599
Repovž Stanislav, Osredek 20
parc. št. 2, 12, 13, 516, 517, 521, 522/1, 522/2, 522/3,

523/1, 523/2, 524, 525/2, 527, 550, 523/1, 526
Sladič Alojz, Osredek 17
parc. št. 420, 424, 500/3, 419/2, 421, 422/2, 423, 425
Orešnik Andrej, Osredek 18
parc. št. 11, 413, 415, 465, 466, 468, 469, 470, 471,

488, 489, 497, 502, 512, 528, 531, 554, 555, 583, 590, 414,
417, 467, 487/2, 557

Turenšek Tomaž, Osredek 19
parc. št. 479, 492/1, 492/3, 493, 507, 508, 513, 514/1,

515, 530, 532, 587, 602, 493, 600
Vidmar Srečko, Šentjanž 79
parc. št. 3, 4/1, 6/1, 7, 8/1, 8/3, 8/5, 9/1, 14, 15, 16, 559
Završnik Urša, Osredek 9
parc. št. 448, 449, 450, 451
Žgajnar Julijan, Šentjanž 36
parc. št. 403, 409, 545, 364, 546
Lazar Jože, Leskovec 2
parc. št. 382, 383, 621/1, 621/4, 621/5, 621/6, 624, 646,

392/2
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Sladič Angela, Drušče 7
parc. št. 326, 332, 333, 334, 336, 337, 339, 341, 342,

345, 347, 362, 378/2, 343, 344, 361, 629
Kramžar Franc, Osredek 44
parc. št. 292, 295, 296, 298, 301, 302, 815, 838, 289,

291, 299, 300, 839
Trinkaus Alojzij, Osredek 46
parc. št. 826, 827, 828, 836, 864, 865, 1478, 829, 930,

931, 932, 833, 834, 835, 836, 866, 1479
Šebenik Alojzija, Notranje Gorice 72
parc. št. 437
Lamovšek Milan, Marija, Osredek 31
parc. št. 381, 393, 406, 363, 379, 380
Kišek Jožefa, Osredek 25
parc. št. 452, 445, 446, 453
Bevc Franc, Loke 11
parc. št. 444, 438, 439, 443/1, 459, 461
Čerček Jože, Osredek 36
parc. št. 305, 365, 366, 367, 368
Zajec Ivan, Osredek 35
parc. št. 385, 387, 388, 386, 389, 390, 82/3
Bajt Ivan, Leskovec 10
parc. št. 518
Kumelj Franc, Osredek 3
parc. št. 810/2, 811/2, 812
Jančič Vida, Grošljeva 3, Ljubljana
parc. št. 400
Lamovšek Frančišek, Osredek 41
parc. št. 627, 630
Sladič Janez, Kunaverjeva ul., Ljubljana
parc. št. 472, 473, 478, 482, 484/2, 485/2
Kramžar Erika, Osredek 44
parc. št. 349/2, 350, 352/1, 352/3, 352/4, 352/6, 352/2,

352/5, 354, 356, 422/1
Škornik Vida, Osredek 10
parc. št. 613/1, 613/2, 614/1
Lamovšek Ana, Osredek 29
parc. št. 428, 427
Vidmar Ciril, Osredek 11
parc. št. 591/1, 591/2, 619, 620, 623/2, 804, 622, 615/1,

615/2
Trinkaus Marija, Osredek 42
parc. št. 286, 287/2, 288
Podlogar Ivana, Osredek 15
parc. št. 474, 495, 509, 510, 529/1, 529/2, 533/3, 534/1,

535, 575, 533/2, 533/3, 534/2, 543
Vozel Anton, Avstralija
parc. št. 648, 650/2, 671
Lipovšek Marjan, Linhartova 7, Vir pri Domžalah
parc. št. 823, 844, 851, 852, 854, 868, 869, 870, 820/2,

843, 845, 849, 850, 852, 853, 859/2
Krznar Anica, Osredek 14
parc. št. 494, 570, 571, 574, 612, 639, 640, 641
Žgajnar Janez, Gabrca
parc. št. 369, 370, 372
Lazar Jožef, Osredek 34
parc. št. 375, 376, 377/1, 636
Strehar Janez, Osredek 24
parc. št. 603/2, 603/3
Dolinšek Ivan, Osredek 36a
parc. št. 374/1, 374/2, 378/1
Odlazek Marija, Osredek 12
parc. št. 592/1, 592/3, 618/1, 626, 631/2
Molan Sonja, Kovinarska 5/d, Krško
parc. št. 462, 464, 410, 411, 463

Završnik Franc, Osredek 33
parc. št. 402, 395, 401/1, 401/2
Poljanec Anica, Jamska 4, Mirna
parc. št. 498, 484/1, 484/3
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih

katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljublja-
na, oddelek Novo mesto, Enota za kmetijsko svetovanje
Sevnica.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navede-
nem agromelioracijskem območju.

3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.

člena te odredbe, ki so lahko zastopani po svojem poobla-
ščencu, ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo ali za to pooblastijo
lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te
odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki del sredstev lahko
pridobijo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi jav-
nega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kme-
tijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem
programu, ki zajema:

a) pri agromelioracijah trajnih nasadov
– čiščenje zaraslih površin ali krčitev starega vinograda,
– izravnava zemljišč,

– čiščenje kamenja,
– rigolanje ali globoko oranje,
– kalcifikacija in založno gnojenje,
– humifikacija,
– sajenje s kakovostnimi trsnimi cepljenkami,
– postavitev opore,
– nega do rodnosti;
b) pri drugih agromelioracijah
– čiščenje zarasti na obstoječih kmetijskih površinah,
– odstranitev posameznih skalnih samic na njivskih in

travniških površinah,

– planiranje kmetijskih površin po odstranitvi zarasti in
kamenja,

– ureditev poti,
– založno gnojenje skladno z gnojilnim načrtom.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih ob-

močjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kme-
tijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicij-
skih programih za posamezno investicijo.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz
investicijskega programa, odredi Upravna enota Sevnica, v
skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izved-
bo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih
zemljišč iz 2. člena te odredbe.

Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s
predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija
opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
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6. člen

Raba kmetijskih zemljišč mora po dokončani izvedbi
agromelioracijskih del, ki so predvidena s to odredbo, zago-
toviti novo kakovost zemljišča in ustrezati vsem predpisom
o dobrem gospodarju.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovit-
nost melioriranih zemljišč.

7. člen

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

Št. 355-03-37/96
Ljubljana, dne 15. maja 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

1763.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91, ter 46/92 in 58/95 – odl. US RS), v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega

postopka na območju Občine Šentilj

1. člen

V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na
območju Občine Šentilj (Uradni list RS, št. 24/96) se v
prvem odstavku 2. člena

– pri k.o. Sp. Velka napiše vejico in dodajo številke
“741/4, 749/17”.

2. člen

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

Št. 355-03-18/96
Ljubljana, dne 15. maja 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega

postopka na območju Občine Pesnica

1. člen

V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na
območju Občine Pesnica (Uradni list RS, št. 24/96) se v
prvem odstavku 2. člena

– pri k.o. Vukovski Vrh beseda “parcelni” nadomesti s
“parcele”, na koncu napiše vejico in dodajo številke “9/2,
8/1d, 7d”

– pri k.o. Ročica na koncu napiše vejico in dodajo
številke “257/1, 258/1, 258/2, 258/3, 128/1”

– na koncu odstavka doda Jareninski Dol parc. št. “9/2,
8/1d, 7d”.

2. člen

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

Št. 355-03-18/96
Ljubljana, dne 15. maja 1996.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

1764.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1 /79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS,
št. 9/90 in 5/91, ter 46/92 in 58/95 – odl. US RS), v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1765.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika:

TU SEM DOMA I, DOMAČA POKRAJINA,
ki so ga napisale

Olga Janša-Zorn, Marija Košak, Maja Umek

Učbenik TU SEM DOMA I, DOMAČA POKRAJINA,

se potrdi za pouk pri predmetu spoznavanje družbe v 4.

razredu osnovne šole.

Št. 601-180/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.
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1766.

Na podlagi 16. lena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika:

TU SEM DOMA II, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE,
ki so ga napisale

Olga Janša-Zorn, Marija Košak, Maja Umek

Učbenik TU SEM DOMA II, NARAVNE ENOTE

SLOVENIJE, se potrdi za pouk pri predmetu spoznavanje

družbe v 5. razredu osnovne šole.

Št. 601-181/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1767.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika:

PRESEČIŠČE. MATEMATIKA ZA OSNOVNO ŠOLO.
MNOŽICE,

ki ga je napisala
Milena Strnad

Učbenik PRESEČIŠČE. MATEMATIKA ZA OSNOV-

NO ŠOLO. MNOŽICE se potrdi za pouk matematike v viš-

jih razredih osnovne šole.

Št. 601-182/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1768.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi priročnika:

KAKO DO BOLJŠEGA BRANJA – VAJE ZA
IZBOLJŠANJE BRALNE UČINKOVITOSTI Z

NAVODILI,
ki sta ga napisali

Nataša Holy-Šinkovec, Sonja Pečjak

Priročnik KAKO DO BOLJŠEGA BRANJA – VAJE

ZA IZBOLJŠANJE BRALNE UČINKOVITOSTI Z NA-

VODILI, se potrdi kot priročnik za učitelje na razredni stop-

nji v osnovni šoli.

Št. 601-183/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1769.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o ponovni potrditvi učbenika za dve leti:

SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE 1,
ki ga je napisala
Jelica Mesesnel

Učbenik SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE 1,

se potrdi za dve leti za pouk v 1. razredu osnovne šole.

Št. 601-184/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
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1770.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o ponovni potrditvi učbenika za tri leta:

KEMIJA 7,
ki sta ga napisala

Saša A. Glažar, Tatjana Pretnar

Učbenik KEMIJA 7 se potrdi za tri leta za pouk kemije

v 7. razredu osnovne šole.

Št. 601-185/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1771.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o ponovni potrditvi učbenika:

MATEMATIKA TRETJI LETNIK. KOTNE
FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA,

ki ga je napisal
Peter Legiša

Učbenik MATEMATIKA TRETJI LETNIK. KOTNE

FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA, se potrdi za pouk mate-

matike v 3. letniku srednje šole.

Št. 601-186/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1772.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o ponovni potrditvi učbenika:

MATEMATIKA TRETJI LETNIK. POLINOMI.
RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE

DRUGEGA REDA,
ki ga je napisal

Peter Legiša

Učbenik MATEMATIKA TRETJI LETNIK. POLINO-

MI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE DRUGEGA

REDA se potrdi za pouk matematike v 3. letniku srednje

šole.

Št. 601-187/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1773.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o ponovni potrditvi učbenika:
KEMIJSKO RAČUNANJE,

ki ga je napisala
Jelka Sodja Božič

Učbenik z grafičnimi listi KEMIJSKO RAČUNANJE

se potrdi za pouk v 2. letniku srednjih šol v programu kemij-

ski tehnik in v 3. letnem programu kemijska dejavnost.

Št. 601-188/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.
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1774.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o ponovni potrditvi zbirke nalog:

KEMIJSKO RAČUNANJE,
ki ga je napisala

Jelka Sodja Božič

Zbirka nalog KEMIJSKO RAČUNANJE se potrdi za

pouk v 2. letniku srednjih šol v programu kemijski tehnik in

v 3. letnem programu kemijska dejavnost.

Št. 601-189/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1775.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika:
RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ,

ki ga je napisal
Andrej Podobnik

Poskusni učbenik RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ se

potrdi za pouk biologije v 1. letniku srednje šole.

Št. 601-190/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1776.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika:

IZ ŽIVLJENJA RASTLIN,
ki ga je napisala

Nada Gogala

Poskusni učbenik IZ ŽIVLJENJA RASTLIN se potrdi

za pouk biologije v 1. letniku srednje šole.

Št. 601-191/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1777.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika:

CELICA,
ki sta ga napisala

Peter Stušek, Andrej Podobnik

Poskusni učbenik CELICA se potrdi za pouk biologije

v 1. letniku srednje šole.

Št. 601-192/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
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1778.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi berila:

IRODALMI OLVASÓKÖNYV,
ki so ga napisali

Kalocsai J., Kiss G., Szabóné T. É.

Berilo IRODALMI OLVASÓKÖNYV se potrdi za pouk

madžarščine kot materinega jezika v 5. razredu dvojezične

osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-193/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1779.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika:
A MAGYAR NYELV KÖNYVE,

ki ga je napisal
Takács E.

Učbenik A MAGYAR NYELV KÖNYVE se potrdi za

pouk madžarščine kot materinega jezika v 5. in 6. razredu

dvojezične osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-194/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1780.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega delovnega zvezka:

MAGYAR NYELV MUNKAFÜZET,
ki sta ga napisala

Takács E., Török I.

Delovni zvezek MAGYAR NYELV MUNKAFÜZET

se potrdi za pouk madžarščine kot materinega jezika v 5.

razredu dvojezične osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-195/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1781.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega berila:

IRODALMI OLVASÓKÖNYV,
ki so ga napisali

Goda I., Horváth Zs., Boda E., Takács E.

Berilo IRODALMI OLVASÓKÖNYV se potrdi za pouk

madžarščine kot materinega jezika v 6. razredu dvojezične

osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-196/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.
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1782.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega delovnega zvezka:

MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET,
ki so ga napisali

Goda I., Horváth Zs., Boda E., Takács E.

Delovni zvezek MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET

se potrdi za pouk madžarščine kot materinega jezika v 6.

razredu dvojezične osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-197/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1783.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega berila:

IRODALMI OLVASÓKÖNYV,
ki sta ga napisala
Goda I., Boda E.

Berilo IRODALMI OLVASÓKÖNYV se potrdi za pouk

madžarščine kot materinega jezika v 7. razredu dvojezične

osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-198/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1784.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika:
A MAGYAR NYELV KÖNYVE,

ki ga je napisala
Takács E.

Učbenik A MAGYAR NYELV KÖNYVE se potrdi za

pouk madžarščine kot materinega jezika v 7. in 8. razredu

dvojezične osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-199/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1785.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika

MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET,
ki sta ga pisala

Takács E., Török I.

Učbenik MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET se po-

trdi za pouk madžarščine kot materinega jezika v 7. razredu

dvojezične osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-200/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
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1786.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega berila:

IRODALMI OLVASÓKÖNYV AZ ÁTALÁNOS
ISKOLA

8. OZSTÁLYA SZÁMÁRA,
ki ga je napisal
Dobcsányi F.

Berilo IRODALMI OLVASÓKÖNYV AZ

ÁTALÁNOS ISKOLA 8. OZSTÁLYA SZÁMÁRA se potr-

di za pouk madžarščine kot materinega jezika v 8. razredu

dvojezične osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-201/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1787.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka:

A MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET,
ki sta ga napisala

Takács E., Török I.

Delovni zvezek A MAGYAR NYELVI MUNKA-

FÜZET se potrdi za pouk madžarščine kot materinega jezika

v 8. razredu dvojezične osnovne šole v Prekmurju.

Št. 601-202/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1788.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega pripomočka:

DIDAKTIČNI KOMPLET ZA SPOZNAVANJE
DRUŽBE,

avtorja
Slavka Brinovca

Učni pripomoček DIDAKTIČNI KOMPLET ZA SPO-

ZNAVANJE DRUŽBE se potrdi za uporabo za učitelje pred-

meta spoznavanje družbe v 4. razredu osnovne šole.

Št. 601-203/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1789.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka:

ABC, POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-
BEREMO, 1. DEL,

ki ga je napisala
Marija Grginič

Delovni zvezek z didaktičnim gradivom za začetno opi-

smenjevanje ABC, POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-

BEREMO, 1. DEL se potrdi za pouk slovenskega jezika v 1.

razredu osnovne šole.

Št. 601-204/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.
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1790.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka:

ABC, POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-
BEREMO, 2. DEL,

ki ga je napisala
Marija Grginič

Delovni zvezek z didaktičnim gradivom za začetno opi-

smenjevanje ABC, POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-

BEREMO, 2. DEL se potrdi za pouk slovenskega jezika v 1.

razredu osnovne šole.

Št. 601-205/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1791.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi berila:

O DOMOVINA, TI SI KAKOR ZDRAVJE,
ki sta ga napisala

Gregor Kocijan, Stanko Šimenc

Berilo O DOMOVINA, TI SI KAKOR ZDRAVJE se

potrdi za pouk slovenskega jezika in književnosti v 6. razre-

du osnovne šole.

Št. 601-206/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1792.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika:

ŠOLA ZA VIOLONČELO,
ki ga je napisala

Ksenja Trotovšek Brlek

Učbenik ŠOLA ZA VIOLONČELO se potrdi za pouk

violončela v osnovnih glasbenih šolah.

Št. 601-207/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1793.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika:

MLADI KITARIST II, SKLADBE, 1. del,
ki ga je napisal
Tomaž Šegula

Učbenik MLADI KITARIST II, SKLADBE, 1. del, se

potrdi za pouk v 3. razredu osnovne glasbene šole.

Št. 601-208/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
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1794.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi vaj:

VAJE ZA DRUGOŠOLCA,
ki so ga napisale

Egidija Novljan, Mara Šemrl, Terezija Uran

Vaje VAJE ZA DRUGOŠOLCA se potrdijo za pouk

matematike v 2. razredu osnovne šole s prilagojenim progra-

mom in so sestavni del učbenika Učimo se računati 2.

Št. 601-209/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1795.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi priročnika:

METODIČNI NAPOTKI 2,
ki sta ga napisali

Egidija Novljan, Marija Šemrl

Priročnik METODIČNI NAPOTKI 2 se potrdi kot me-

todični priročnik za učitelje v osnovnih šolah s prilagojenim

programom k učbeniku Učimo se računati 2.

Št. 601-210/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1796.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi didaktičnega kompleta:

LOOK AHEAD 1., Classroom course,
ki so ga napisali

Andy Hopkins, Jocelyn Potter,
Madeleine Du Vivier, Diane Hall, I. Naunton

Didaktični komplet LOOK AHEAD 1., Classroom cour-

se se potrdi za pouk angleščine kot drugega oziroma tretjega

tujega jezika v srednjih šolah, v 3-letnih poklicnih šolah in

za pouk angleščine kot prvega tujega jezika v srednjih teh-

niških šolah.

Št. 601-211/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1797.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi didaktičnega kompleta:

LOOK AHEAD 2., Classroom course,
ki so ga napisali

Andy Hopkins, Jocelyn Potter,
Madeleine Du Vivier, Diane Hall, I. Naunton

Didaktični komplet LOOK AHEAD 2., Classroom cour-

se se potrdi za pouk angleščine kot drugega oziroma tretjega

tujega jezika v srednjih šolah, v 3-letnih poklicnih šolah in

za pouk angleščine kot prvega tujega jezika v srednjih teh-

niških šolah.

Št. 601-212/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
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1798.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi didaktičnega kompleta:

LOOK AHEAD 3, Classroom course,
ki so ga napisali

Andy Hopkins, Jocelyn Potter,
Madeleine Du Vivier, Diane Hall, I. Naunton

Didaktični komplet LOOK AHEAD 3., Classroom cour-

se se potrdi za pouk angleščine kot drugega oziroma tretjega

tujega jezika v srednjih šolah, v 3-letnih poklicnih šolah in

za pouk angleščine kot prvega tujega jezika v srednjih teh-

niških šolah.

Št. 601-213/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1799.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi didaktičnega kompleta:

LOOK AHEAD 4., Classroom course,
ki so ga napisali

Andy Hopkins, Jocelyn Potter,
Madeleine Du Vivier, Diane Hall, I. Naunton

Didaktični komplet LOOK AHEAD 4., Classroom cour-

se se potrdi za pouk angleščine kot drugega oziroma tretjega

tujega jezika v srednjih šolah, v 3-letnih poklicnih šolah in

za pouk angleščine kot prvega tujega jezika v srednjih teh-

niških šolah.

Št. 601-214/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1800.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi didaktičnega kompleta:

BRAVO!,
ki sta ga napisala

Katerin Katerinov, Maria Clotilde Boriosi Katerinov

Didaktični komplet BRAVO! se potrdi za pouk italijan-

skega jezika od 1. do 4. letnika gimnazije in za oddelke

srednjih strokovnih šol, ki se pripravljajo na maturo.

Št. 601-215/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1801.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi priročnika:

2O ALI O2, KEMIJSKO RAČUNANJE
ZA SREDNJE ŠOLE,

ki sta ga napisala
Nataša Bukovec, Ivan Leban

Priročnik 2O ali O2, Kemijsko računanje za srednje

šole se potrdi kot priročnik k učbeniku Splošna in anorgan-

ska kemija za 1./2. letnik za dijake v 1. in 2. letnikih srednjih

šol.

Št. 601-216/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2330 Št. 28 – 30. V. 1996

1802.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika:

REWARD, Pre-intermediate,
ki so ga napisali

Simon Greenall s sodelavci

Poskusni učbenik REWARD, Pre-intermediate, se potr-

di kot didaktični komplet za pouk angleškega jezika kot

prvega tujega jezika v 1. letniku 4-letnih srednjih šol.

Št. 601-217/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1803.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika:

REWARD, Intermediate,
ki so ga napisali

Simon Greenall s sodelavci

Poskusni učbenik REWARD, Intermediate, se potrdi

kot didaktični komplet za pouk angleškega jezika kot prvega

tujega jezika v 2. letniku 4-letnih srednjih šol.

Št. 601-218/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1804.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega učbenika:
REWARD, Upper – intermediate,

ki so ga napisali
Simon Greenall s sodelavci

Poskusni učbenik REWARD, Upper – intermediate, se

potrdi kot didaktični komplet za pouk angleškega jezika kot

prvega tujega jezika v 3. in 4. letniku 4-letnih srednjih šol.

Št. 601-219/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.

1805.

Na podlagi 16. člena pravilnika o učbenikih (Uradni list

RS, št. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Sloveni-

je za vzgojo in izobraževanje na 28. seji, dne 11. 4. 1996,

sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva:

VSEVED Z BAZO ZNANJA IZ BIOLOGIJE,
ki ga je napisala
Andreja Slapnik

Učno sredstvo VSEVED Z BAZO ZNANJA IZ BIO-

LOGIJE se potrdi kot učilo – računalnški program za upora-

bo pri pouku biologije od 6.-8. razreda osnovne šole.

Št. 601-220/96

Ljubljana, dne 18. aprila 1996.

Predsednik

Strokovnega sveta

Republike Slovenije za

vzgojo in izobraževanje

izred. prof. dr. Veljko Troha  l. r.
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S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu

za plinifikacijo Mestne občine Slovenj Gradec

I

Javno se razgrne lokacijski načrt za plinifikacijo Mest-
ne občine Slovenj Gradec, ki ga je izdelala uprava za ureja-
nje prostora in varstvo okolja.

II

Osnutek iz I. točke tega sklepa bo razgrnjen v prostorih
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gra-
dec.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

III

Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve.

IV

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 35102-149/96
Slovenj Gradec, dne 16. maja 1996.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

SLOVENSKE KONJICE

1808.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
14/95) na 14. seji dne 24. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev

za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč
v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme sprememba prostorskih ure-
ditvenih pogojev za območje gozdov in 1. območje kmetij-

BLED

1806.

Na podlagi četrte alinee točke d) 14. člena in druge
alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Urad-
ni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 15. seji
dne 23. maja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o začasni prepovedi
izvajanja zazidalnega načrta za centralno turistično

področje Bleda

1. člen

1. člen odloka o začasni prepovedi izvajanja zazidalne-
ga načrta za centralno turistično področje Bleda (Uradni list
RS, št. 72/95) se spremeni tako, da se glasi:

Zaradi preprečevanja posegov v neposredno bližino je-
zerske sklede se s tem odlokom začasno, do sprejetja novega
zazidalnega načrta, prepove izvajanje zazidalnega načrta za
Centralno turistično področje Bleda (UVG, št. 12/82).

2. člen

Za 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi:
V času veljavnosti tega odloka se gostinskim obratom

znotraj obravnavanega območja ne sme spreminjati namem-
bnost, določena z veljavnim zazidalnim načrtom za CTP
Bled.

Kot sprememba namembnosti se šteje prodaja in obno-
va nepremičnin, v nasprotju z namenom opravljanja gostin-
skih storitev.

3. člen

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

Št. 014-2/96-11-03
Bled, dne 23. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

SLOVENJ GRADEC

1807.

Na podlagi 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 na podlagi 8. člena
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 41/95 in 1/96) je župan Mestne občine Slovenj Gradec
dne 16. 5. 1996 sprejel

OBČINE



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2332 Št. 28 – 30. V. 1996

skih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje
Škalce (v nadaljevanju besedila: PUP za območje Škalce), ki
jih je izdelal Profil d.o.o., Velenje pod št. proj. 116/95 v
maju 1995.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usme-
ritvami določajo:

– meje in funkcije območja urejanja,
– splošna merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
– merila za določanje parcel in funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za komunalno urejanje zemljišč,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena

območja,
– merila in pogoje za varovanje in izboljšanje bivalne-

ga okolja.

3. člen

Za vse posege v prostor po tem odloku izda lokacijsko
dovoljenje upravni organ na podlagi lokacijske dokumenta-
cije.

Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za objekte, ki so
opredeljeni v odloku o določitvi objektov za potrebe obča-
nov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 30/86 in 82/94),
za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje oziroma se lahko
postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljene urbani-
stične odločbe.

4. člen

Za posamičen poseg ali več posegov se lahko pred
izdelavo lokacijske dokumentacije zahteva podrobna analiza
prostorskih pogojev kolikor je to potrebno za:

– ugotovitev in odpravo motenj, ki jih bo investitor
povzročil s predvideno dejavnostjo,

– ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev,
ki bodo nastali skozi daljše obdobje,

– zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede raz-
reševanja njihovih prostorskih potreb glede racionalne rabe
prostora,

– zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.

II. MEJA OBMOČJA

5. člen

Ureditveno območje Škalce predstavlja zaključena ce-
lota zemljišč – vinogradov na severu ureditvenega območja
naselja Slovenske Konjice.

Meja ureditvenega območja je razvidna na graf. prilo-
gah v projektu iz 1. člena tega odloka, kjer je vrisana do
parcelne meje natančno.

Opis meje ureditvenega območja PUP Škalce je podan
v smeri urinega kazalca. Začetna točka opisa meje T1 je v
vzhodnem vogalu parc. št. 1440. Od tu dalje je meja iden-
tična meji ureditvenega območja naselja Slovenske Konji-
ce in poteka proti zahodu po (južnih) robovih parcel: 1440,
1380, 1426, 1422/1, 888, 895/3, 909, 837, 829/2, 876,
865/1, 870, 866 del, 855/2, 858, 860, 799/2 in 799/1. Od tu
dalje se meja ureditvenega območja Škalce loči od meje
ureditvenega območja naselja Slovenske Konjice ter pote-
ka v smeri proti severozahodu in severu po (zahodnih)
robovih parcel: 803/1 del, 803/2, 805/2, 952/2, 852/1,
1502/1, 967/1, 961, 966, 959, 963, 946, 1214, 1213, 1236,
1210, 1208/1, 1249, 1253/2, 1150, 1151, 1152, 1156,
1145/1, 1145/2 in seka parc. št. 1145/4. Tu se meja obrne in
poteka v smeri proti vzhodu in jugozahodu po (severnih in

vzhodnih) robovih parcel št. 1591/1, 1277/2, 1277/3, 1280,
1281, 1287/1, 1295/3, 1315, 1334, 1337/1, 1339/2, 1339/1,
seka parc. št. 1339/3, se nadaljuje po robu parc. št. 1459,
1457/1, spet 1459, nato 1450, 1445, 1591/2, 1440 in se
zaključi v začetni točki T1. Vse parcele znotraj opisane
meje so v k.o. Škalce.

6. člen

Ureditveno območje Škalce zajema naslednje parcele v
katastrski občin Škalce:

stavbišča:
*72, *73, *74, *75, *77,*81/1, *85, *86, *106/1,

*106/2, *107, *112, *113/1, *113/2, *119, *128/1, *130,
*131, *133, *140, *146, *148, *216, *231, *237/1, *237/2,
*259, *321, *809

parcele št.:
795/1, 795/2, 795/4, 796, 797, 799/1, 799/2,
803/1, 803/2, 805/1, 805/2, 806, 807/1, 808, 814,
820, 823, 825, 826, 827, 829/1, 829/2,
830/1, 830/2, 832/1, 832/3, 836, 837, 838, 839,
850, 855/2, 856/1, 858, 859, 860, 865/1, 866,
870, 875, 876, 888, 893, 894, 895/3, 898,
901/1, 909, 915, 920, 923, 928,
930, 931, 933, 935/2, 938/1, 939,
941/4, 944/1, 945, 946, 948, 948/3,
950/1, 950/3, 950/5, 952/1, 952/2, 956, 957, 958, 959,
961, 962, 963, 964/1, 966, 967/1,
1145/1, 1145/5, 1146, 1147, 1148, 1149,
1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156,
1206, 1208/1, 1209,
1210, 1213, 1214, 1216/1, 1216/2, 1217, 1219, 1220,
1231, 1234, 1236, 1237,
1242, 1243, 1244, 1245, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249,
1251, 1253/1, 1253/2, 1254, 1256/1, 1256/2, 1258/1,

1258/2, 1259,
1261, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1263/2, 1264/1, 1265/1,

1265/2, 1266, 1267,
1271, 1272, 1273, 1276, 1277/2, 1277/3, 1277/4,

1277/5, 1277/6, 1278
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287/1,

1293/1, 1295/3, 1298/1,
1311, 1313, 1315, 1318/1, 1318/2, 1322/1, 1334,

1337/1, 1337/2, 1339/1, 1339/2,
1341, 1342, 1344/1, 1344/2, 1346, 1349,
1350, 1351/1, 1352, 1353, 1354/2, 1354/3, 1354/4,

1355, 1358/1, 1364,
1370, 1379, 1380/1, 1380/2, 1398, 1405,
1415/1, 1415/2, 1419/2, 1419/3, 1421, 1422/1, 1426,
1432/4, 1435, 1440, 1444/1, 1444/4, 1445, 1449,
1450, 1454, 1457/1, 1459, 1460, 1464, 1465, 1476,
1502/1, 1588/1, 1591/1, 1591/2, 1601.

III. FUNKCIJA OBMOČJA IN VRSTE POSEGOV
V PROSTOR

7. člen

Ureditveno območje Škalce je členjeno v 3 osnovne
skupine:

a) varovana območja, kjer niso dovoljene gradnje:
– 1. območja kmetijskih zemljišč,
– območja vinogradov,
– druga kmetijska zemljišča,
– območje gozda;
b) 18 območij stavbišč, kjer so možni posegi v prostor

pod določenimi pogoji:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2333Št. 28 – 30. V. 1996

Evid. št. Stavbišče */ parcela št. (vse k. o. Škalce)

1 * 806
2 * 137/1, *137/2, 809, 812del
3 *148, 807/1del, 950/1del
4 *133, 1216/2
5 *140, 875del
6 *128/1, *128/2, 825del
7 *131, 1237del
8 106/1, *106/2, 1351/1del
9 *73, *74, 1246del, 1247/1del, 1247/2del, 1259del,

1261del, 1284/5,1591/1del
10 *75, 1156del
11 *259, 1311
12 *83, 1318/4
13 *107, 1358/1del
14 *113/1, *113/2, 894del
15 *119
16 *112, 1354/2del, 1380/2del, 1460del.
17 1380/1del, 1432/4del
18 *261, 945, 946del.

c) območja posebnih ureditev:

Evid. št. Parcela št. (vse k.o. Škalce) Predvidena ureditev

19 799/1del, 799/2del območje nove vinske kleti

20a 1464del urejeno kompostišče

20b 1379del “

21 909 del posebne zasaditve.

22 1265del, 1322/1del, 1342del ureditev ribnika

Pogoji za določanje vrst posegov v prostor

8. člen

Za določanje vrst posegov v prostor ureditvenega ob-
močja Škalce veljajo naslednje načelne opredelitve:

– primarna namembnost območja je vinogradništvo;
– dovoljena je preureditev objektov za nove dejavnosti

skladno z opredelitvami za nove namembnosti iz 9. člena
tega odloka;

– dovoljene so ureditve in vzdrževalna dela (cestno
omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV zvez, elektropre-
nosno omrežje, komunalno omrežje in naprave), ki so po-
membna za ureditveno območje in so skladni z opredelitva-
mi iz planskih aktov Občine Slovenske Konjice, na osnov
meril iz PUP ter predpisanih z lokacijsko dokumentacijo in
kolikor s PUP ni drugače določeno;

– dovoljene so adaptacije ter komunalne ureditve in
vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, sklad-
no z določili tega PUP.

9. člen

Znotraj posameznih opredeljenih stavbišč – funkcio-
nalnih zemljišč v 7.b členu tega odloka so dovoljeni še
naslednji posegi:

a) Za območja 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 17 in 18 je dovoljeno:
namembnosti objektov:
– stanovanjske enote, gospodarski in pomožni objekti

(brez garaž) za potrebe kmetijstva
posegi:
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov ter

dozidave k obstoječim objektom (do 30% osnovnega tlorisa).
b) Za območji 4 in 10 je dovoljeno:
namembnosti objektov:
– stanovanjske enote, gospodarski in pomožni objekti

(brez garaž) za potrebe kmetijstva
posegi:
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov ter

nadomestna gradnja na mestu obstoječega objekta in sklad-
no z oblikovalskimi pogoji.

c) Za objekte 5, 7, 8, 13, 14, 15 in 16 je dovoljeno:
namembnosti objektov:
– ureditev prostorov v objektih ali objekt v celoti za

dejavnosti, ki imajo naslednje funkcije:
– kulturno – turistična (npr. galerija, slikarski atelje,

specializirana trgovinica, prostor za komorne prireditve),
– turistična: ureditev 4–6 apartmajev za goste v objektu 16,
– dejavnosti v povezavi z vinogradništvom (npr. vino-

toč, vinoteka, vinska klet),
– historično pričevalna funkcija (n. pr. prikaz obrti v

povezavi z vinogradništvom, ureditev prostorov / rekon-
strukcija v stilu meščanskih zidanic),

– stanovanjska funkcija, kot dopolnitev prej navedenih
funkcij,

posegi:
– vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije obsto-

ječih objektov pod nadzorom pristojne spomeniško varstve-
ne službe,

– izjemoma in le enkrat prizidek k objektu 13 za uredi-
tev gostinskega prostora (do 80 sedežev) skladno s pogoji in
pod nadzorom pristojne spomeniško varstvene službe,

– v primeru, da je objekt nemogoče ohraniti, je dovolje-
na nadomestna gradnja objekta na isti lokaciji; nova gradnja
mora biti ponovitev obstoječega objekta na osnovi poprej
izdelanega posnetka; priprava projektne dokumentacije za
nadomestno gradnjo ter graditev objekta morata potekati
skladno s pogoji ter pod nadzorom pristojne spomeniško
varstvene službe.

č) Za območja posebnih ureditev je dovoljeno:
č.1) V območju 19 je dovoljena gradnja vinske kleti s

polnilnico, upravnimi in skladiščnimi prostori; zunanje po-
vršine so namenjene za dovozno cesto in parkirnih prostorov
za osebne avtomobile.

Priprava projektne dokumentacije objekt in zunanjo
ureditev ter izvajanje gradnje in zunanje ureditve morata
potekati skladno s predhodnimi pogoji ter pod nadzorom
pristojne spomeniško varstvene službe.

č.2) V območjih 20 a in 20b je dovoljena ureditev kom-
postišč za odlaganje organskih odpadkov, ki nastajajo pri
vinogradništvu (tropine, zelena masa).

č.3) V območju 21 je dovoljena manjša parkovna uredi-
tev s počivališči (klopmi) na osnovi prej izdelanega projekta
ureditve in zasaditve.

č.4) V območju 22 je dovoljena ureditev ribnika veliko-
sti ca. 2000m2 na osnovi prej izdelanega projekta ureditve.

Pogoji za spremembo namembnosti objektov

10. člen

Sprememba namembnosti objekta je načeloma dovolje-
na, vendar objekt z novo namembnostjo ne sme motilno
vplivati na bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje
in krajinske značilnosti prostora. Nove namembnosti objek-
tov in površin morajo biti v skladu z namembnostmi območij
kot so opredeljena po posameznih območjih v 9. členu tega
odloka.

IV. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE NA OBJEKTIH
IN DRUGE POSEGE V PROSTOR

Merila in pogoji za lociranje objektov in določanje
funkcionalnih zemljišč

11. člen

Funkcionalna zemljišča morajo ostati v mejah kot so
določene na graf. prilogi št. 8. v projektu iz 1. člena tega
odloka.
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12. člen

Novi objekti in prizidani deli objektov morajo biti od-
maknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja
posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani
drugi varstveni pogoji.

Odmiki novih objektov ter prizidanih delov objektov
od parcelnih mej morajo biti najmanj 4 m, od sosednjih
objektov pa najmanj 8 m. Manjši odmiki so dopustni, če so
zagotovljeni požarno-varnostni in sanitarni pogoji ter s so-
glasjem sosedov.

Odmiki od javnih cest morajo biti pri prizidanih objek-
tih usklajeni z določili zakona o cestah. Odmiki od nekate-
goriziranih cest praviloma ne smejo biti manjši od 4 m.

Odmiki od tras komunalnih vodov morajo biti v skladu
z veljavnimi predpisi za vse vrste komunalnih vodov in
naprav.

Merila in pogoji za oblikovanje objektov

13. člen

Morebitne dozidave tlorisno ne smejo presegati 30%
osnovnega tlorisa objekta. Prilagojene morajo biti okoliškim
objektom po površini in gradbeni črti, naklonu streh in sme-
reh slemen, videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni
za fasade in strehe, po zasnovi izrabe funkcionalnega zem-
ljišča in merilih arhitekturnih elementov, kolikor so vsi ti
elementi na okoliških objektih skladni s pogoji za oblikova-
nje iz tega odloka.

Nove namembnosti v objektih morajo biti skladne z
usmeritvami, ki jih predpisujejo določila iz te obrazložitve.
Izraba zemljišča naj bo prilagojena obstoječi izrabi v okolici.

Dovoljena so tekoča vzdrževalna dela in notranje adap-
tacije, kolikor to ni drugače določeno.

Za vse posege na objektih, ki so opredeljeni v 9. členu
tega odloka in morebitno nadomestno gradnjo za te objekte,
je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo po navodilih
pristojne spomeniškovarstvene službe. V projektni doku-
mentaciji mora biti obdelana tudi ureditev / namembnost
funkcionalnega zemljišča.

V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE
PROMETNEGA OMREŽJA

14. člen

Preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrež-
ja in naprav mora biti usklajeno s predpisi, ki urejajo to
področje ter v skladu s pogoji za varovanje območij in ob-
jektov, ki jih urejajo ti prostorski ureditveni pogoji.

Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti ureje-
ni tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in da se ne
poškoduje cesta in cestni objekti.

Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno
prometno omrežje s skupnim priključkom, če je to možno.
Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pri-
stojne službe za vzdrževanje cest.

Pri graditvi ali rekonstrukciji cest, stavb in naprav ob
cestah se priključki na cestno mrežo predvidijo v projektih
za graditev ali rekonstrukcijo.

Gradnja prizidkov in nadomestnih objektov ni možna,
kolikor ni zagotovljen dovoz do parcele, na kateri je predvi-
den poseg.

Novim lokalnim cestam so določeni varovalni pasovi
4 m. Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v
nasprotju z njenimi koristmi.

Rekonstruirane obstoječe ali nove prometnice, ki jim še
ni določen dokončni potek ali tehnične značilnosti na osnovi
projektne dokumentacije, imajo rezervat, kjer so na obstoje-
čih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela
ter posegi za komunalno urejanje naselja.

VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

1. Splošni pogoji za komunalno urejanje

15. člen

Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziro-
ma na novozgrajeno komunalno omrežje. Za komunalno
opremljenost stavbnega zemljišča skrbi investitor.

Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in na-
prave za oskrbo s pitno vodo, kanalizacijsko mrežo za odva-
janje odpadnih vod z zagotovljenim ustreznim čiščenjem,
oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega
prometa in zvez. Kjer kanalizacijska mreža za odvajanje
odpadnih vod še ni urejena, se odvajanje rešuje z ustreznimi
individualnimi napravami. Praznjenje greznic mora biti or-
ganizirano po načelu komunalne storitve.

Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove,
ki so jih izdelale pooblaščene organizacije, ter določila in
predpise, ki so veljavni na območju Občine Slovenske Ko-
njice. Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrez-
no izpolnjevanje obrambno-zaščitnih zahtev (varstvo pred
požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogrože-
nosti itd.).

2. Oskrba z vodo

16. člen

Pri oskrbi z vodo je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– vsi objekti morajo biti priključeni na vodovodno

omrežje v skladu s pogoji upravljalca,
– za objekte, kjer je predvidena večja poraba vode, je

potrebno predhodno preučiti možnost za zagotavljanje us-
treznih količin vode,

– kolikor se oceni, da vodovodno omrežje in naprave
ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno
urediti ustrezne namenske požarne zbiralnike vode po pogo-
jih ki jih določi pristojna požarnovarnostna inšpekcijska služ-
ba.

– načeloma ni dovoljeno zasipavanje obstoječih vod-
njakov. Lastnik vodnjaka je dolžan vodnjak ustrezno vzdrže-
vati. Posamezne vodnjake je dovoljeno zasipati le v primeru,
da tako odloči posebna občinska komisija za pregled obsto-
ječih vodnjakov.

3. Odvajanje odpadnih vod

17. člen

Za odvajanje odpadnih vod veljajo naslednji pogoji:
– delih ureditvenega območja, kjer ni kanalizacije, je

odvod odpadnih vod potrebno reševati z individualnimi ali
skupinskimi greznicami. Vrsto greznice in način praznjenja
se določi za vsak objekt posebej na osnovi geoloških pogo-
jev ter ob upoštevanju določil iz navodila o urejanju gnojišč
in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85) oziroma skladno s
pogoji pristojne inšpekcije,
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– pri objektih za kmetijsko dejavnost je potrebno uredi-
ti gnojne jame skladno z določili navodila o urejenju gnojišč
in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85) oziroma skladno s
pogoji pristojne sanitarne inšpekcije.

4. Odpadki

18. člen

Za odstranjevanje komunalnim odpadkov veljajo na-
slednji pogoji:

– vrsta komunalnih odpadkov, zbiranje, odvoz in odla-
ganje ter urejanje in oskrbovanje javnega sanitarnega odla-
gališča za odpadke v Občini Slovenske Konjice je določeno
s predpisi, ki urejajo to področje ter z občinskim odlokom
ravnanju z odpadki,

– neurejena odlagališča je potrebno sanirati tako, da se
odpadki odstranijo in deponirajo na ustrezno odlagališče,
zemljišče pa uredi in vzpostavi prvotno stanje in na-
membnost. Znotraj ureditvenega območja smejo biti le take
dejavnosti, kjer ne nastajajo posebni odpadki,

– organske odpadke, ki nastajajo pri vinogradništvu, je
potrebno odlagati na za to določeni kompostišči v območjih
20a in 20b znotraj ureditvenega območja.

5. Energetska oskrba

19. člen

Za oskrbo z električno energijo veljajo naslednji po-
goji:

– na področju oskrbe z električno energijo je potrebno
upoštevati veljavne predpise za to področje ter planirano
zasnovo elektroomrežja,

– upravljalec mora zagotavljati ustrezne napetostne raz-
mere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti na osnovi izpol-
nitve tehničnih pogojev, ki jih predpiše investitorjem v elek-
troenergetskem soglasju pred izdajo dovoljenja za gradnjo,

– priključitev adaptiranih in rekonstruiranih objektov
na elektroenergetsko omrežje je možna v skladu s pogoji
upravljalca, pri tem pa je potrebno upoštevati pogoj, da mora
biti priključek izveden z zemeljskim kablom,

– nove dejavnosti, za katere je predvidena poraba več-
jih količin električne energije, je dopustna le v primeru, da se
predhodno zagotovijo ustrezni pogoji, ki jih predpiše ustrez-
na strokovna služba.

VII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
TER NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

20. člen

Pri poseganju v prostor ureditvenega območja Škalce
(kmetijska dejavnost, prenova objektov, vzdrževanje zele-
nja) je potrebno upoštevati pogoje varovanja naravnih prvin:

– ohranjanje krajinskega vzorca naravnih prvin in nje-
govih površinskih in volumenskih razmerij,

– ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture rabe prosto-
ra in značilnosti prostora.

Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja
(sanacije plazov, preprečevanje erozije ipd.), vsi posegi v
prostor pa morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi
strukturam v prostoru in obstoječi rabi.

Okolica objektov se lahko zasadi le z domačimi vrstami
rastlinja, ki bodo podrejene glavni kulturi znotraj ureditve-
nega območja (trta).

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pri posegih v prostor,
je potrebno deponirati in jo uporabiti za izvedbo brežin
oziroma ureditev novih zelenih površin.

Vsi viri vseh vrst onesnaženja zraka, tal in podtalnice
morajo biti izvedeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne
izpuščajo v okolje večjih koncentracij škodljivih snovi kot je
dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje varovanja.

Lastniki in druge pravne osebe morajo stalno nadzoro-
vati onesnaženje, ki ga povzročajo viri onesnaženja zraka v
njihovih objektih in napravah na način, kot je predpisan s
splošnim aktom, sprejetim v soglasju s pristojno inšpekcij-
sko službo.

V območjih, kjer prevladuje stanovanjska funkcija so
dopustne le take dodatne dejavnosti, ki ne povzročajo preko-
mernega hrupa.

21. člen

Za ureditveno območje Škalce je predlagan režim varst-
va kulturne krajine in objektov, zato so posegi v ta prostor
dovoljeni le po predhodnem soglasju in pod pogoji in nadzo-
rom pristojne spomeniškovarstvene službe.

VIII. UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO
IN ZAŠČITO

22. člen

Za zagotovitev varstva pred požari je pri izdelavi loka-
cijske in druge dokumentacije za posamezne posege upošte-
vati požarnovarnostne predpise in pogoje iz soglasij pristoj-
ne požarnovarnostne inšpekcije.

Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upošte-
vati temeljne pogoje in normative iz veljavnih zakonov,
predpisov in standardov za področje varstva pred požari.

Interese in potrebe glede zaklanjanja in zavarovanja
prebivalcev in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati
skladno z veljavnimi predpisi za to področje.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1.
območja kmetijskih zemljišč in gozdove (Uradni list SRS, št.
28/89 in Uradni list RS, št. 82/94) za parcele, ki so navedene
v 6. členu tega odloka.

24. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

25. člen

Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri pristoj-
nih organih Občine Slovenske Konjice.

26. člen

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

Št. 351-20/94-8
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.
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1809.

Na podlagi 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 34/95) in 12. člena zakona o cestah
(Uradni list SRS, št. 2/82) je Občinski svet občine Slovenske
Konjice na 14. redni seji dne 24. 4. 1996 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I

S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v
splošni rabi parc. št. 1194/3 pot v izmeri 272 m2 in parc.
št. 1194/4 pot v izmeri 106 m2, vpisani v seznam javnega
dobra ceste pota S009 k. o. Bezina. Ti parceli postaneta
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občina Sloven-
ske Konjice in se obe parcelni številki odpišeta od zem-
ljiškoknjižnega vložka IX. k. o. Bezina in se zanju odpre nov
vložek v isti k. o.

II

Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah po
uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino
na zemljišču, ki je navedeno v I. točki tega sklepa.

III

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

Št. 46103-2/96-9202
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

1810.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. člena statuta občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Šentjur pri Celju na 14. seji dne 15. aprila 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Šentjur pri Celju za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-
ne Šentjur pri Celju za leto 1995.

2. člen

Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
– prihodki 876,615.782 SIT
– odhodki 876,615.782 SIT
– stalna proračunska rezerva 4,249.048 SIT

3. člen

Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve
je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna.

4. člen

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

Št. 012-24/96-2
Šentjur pri Celju, dne 25. aprila 1996.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1811.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. člena statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Šentjur pri Celju na 14. seji dne 15. aprila 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1996

1. člen

S proračunom Občine Šentjur pri Celju za leto 1996 (v
nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financi-
ranje javne porabe v Občini Šentjur pri Celju.

2. člen

Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo
881,700.000 SIT, od tega 24,000.000 SIT namenskih sred-
stev od stanovanjskega gospodarstva.

Za tekočo proračunsko rezervo razporedimo 3,180.000
SIT in za obvezno rezervo 1,000.000 SIT.

Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve
je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
proračuna.

3. člen

Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zago-
tovljena v proračunu uporabljati le za namene, za katere so
jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so
sestavni del odloka.

4. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

5. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve obči-
ne ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačana do konca proračunskega leta.

6. člen

Uporabniki proračuna smejo financirati svoje naloge v
mejah postavk proračuna: dela izvajalcem nad 1,000.000
SIT ter nabava raznih osnovnih sredstev nad 500.000 SIT se
odda na osnovi javnega razpisa ali razpisa najmanj trem
ponudnikom.

7. člen

O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan. O
stalni proračunski rezervi odloča občinski svet.
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1812.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi
3. točke prvega odstavka 3. člena zakona o prekrških (Urad-
ni 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 Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 35/95) na seji dne 22. aprila
1996 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Šentjur pri Celju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje
javnega reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza
naselij ter zelenih površin in ukrepi za varstvo ljudi in njiho-
vega premoženja v Občini Šentjur pri Celju ter prekrški in
zanje predpisane kazni.

2. člen

Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe,
ki se nahajajo v Občini Šentjur pri Celju.

3. člen

Starši, skrbniki in druge osebe, ki vzgajajo mladoletni-
ke, so odgovorni za prekrške, ki jih le ti storijo.

II. VARSTVO REDA IN MIRU

4. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi
zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnih shodih
in prireditvah ter v javnih lokalih odgovarja vodja shoda,
oziroma prireditve, poslovodja ali druga odgovorna oseba v
gostinskem lokalu in je dolžan:

1. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti in osebe
pod skrbništvom po 22. uri ne zadržujejo brez spremstva
staršev, skrbnikov, rejnikov, oziroma tistih, ki jim je zaupa-
no varstvo, poskrbeti za oskrbo in vzgojo le-teh na javnih
shodih in javnih prireditvah ali v gostinskih lokalih;

2. zaključiti javni shod ali javno prireditev ob uri, ki je
navedena v odločbi o dovolitvi javne prireditve oziroma v
potrdilu o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve ozi-
roma zapreti in izprazniti lokal po izteku obratovalnega časa;

3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in jav-
nih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila
tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v
cestnem prometu in poskrbeti za varnost parkiranih vozil;

4. po končanem javnem shodu oziroma javni prireditvi
takoj očistiti prostor in odstraniti postavljene objekte ter
druge predmete, ki so bili uporabljeni za prireditev;

5. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo
občane;

6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz od-
ločbe o dovolitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega
shoda oziroma javne prireditve.

5. člen

Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki

niso določeni za točenje alkoholnih pijač;
3. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je to z

napisom prepovedano;
4. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani

prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratoval-
nem času;

5. motiti ali ovirati organizirane sprevode, javne shode,
zborovanja, sestanke ali druge javne prireditve;

6. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop
prepovedan;

7. prenočevati na avtobusnih in železniških postajah in
drugih za to neprimernih prostorih;

8. vznemirjati ljudi z močnimi poki;
9. z vpitjem, prepevanjem ali uporabo zvočnih aparatov

in glasbil motiti okolico;
10. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
11. voditi pse in druge živali v javne lokale (z izjemo

psov, ki vodijo slepe);
12. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v

strnjenih naseljih več kot tri minute;
13. v strnjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob

nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavno-
sti, ki povzročajo hrup. Kmetijska sezonska opravila so pri
tem izvzeta;

14. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske
programe;

15. na javnih prostorih reklamirati in prodajati porno-
grafski tisk na vsiljiv način;

16. ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so
jim namenjene;

17. imeti v bivalnem okolju živali, ki s hrupom, smra-
dom ali kako drugače motijo okolico;

18. dopustiti živalim, da z iztrebki onesnažujejo pašni-
ke in travnike, ki so v tuji zasebni lasti, površine, kjer se
igrajo otroci, parke in druge javne površine;

19. rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj pro-
storov, ki so namenjeni za rejo;

20. motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na jav-
nem kopališču.

Za kršitve iz 1., 2., 3. in 4. točke tega člena so soodgo-
vorni lastniki oziroma upravljalci lokalov oziroma javnih
prostorov.

6. člen

Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izje-
moma trajajo tudi med 22. in 6. uro naslednjega dne na
podlagi predhodnega dovoljenja za uporabo zvočnih naprav
na javni prireditvi, ki ga izda Oddelek za okolje in prostor
občine Šentjur pri Celju.

Vlogo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena mora organizator prireditve vložiti najmanj 10 dni pred
prireditvijo.

8. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 1996.

Št. 012-25/96-2
Šentjur pri Celju, dne 25. aprila 1996.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.
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III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

7. člen

Prepovedano je:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in

površine, ki so javnega pomena;
2. zažigati odpadke ali kuriti v bližini stavb ali drugih

objektov tako, da to moti okolico s smradom ali dimom;
3. metati kamenje ali druge predmete in streljati s samo-

strelom, lokom ali fračo na krajih, kjer je ogrožena varnost
ljudi ali premoženja;

4. ovirati promet na pločnikih in drugih javnih poteh s
kurivom ali drugimi predmeti dalj časa, kot je potrebno, da
se odstranijo;

5. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna
kolesa k stenam ali na druge kraje, če to lahko povzroča
škodo ali ovira promet;

6. voziti kolo z motorjem, kolo ali motorno vozilo po
pločnikih, igriščih in drugih površinah, ki so namenjene samo
za pešce, čeprav to s prometnim znakom ni prepovedano;

7. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na promet-
nih površinah, bazenih ali drugih nevarnih mestih;

8. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati
se na javnih prometnih površinah;

9. kopati se v vodah, kjer je prepoved jasno označena;
10. imeti v strnjenem stanovanjskem naselju domače

živali, ki bi lahko ogrozile javni red in mir ali zdravje ljudi;
11. opuščati opozorila “HUD PES”, če je pri hiši pes;
12. dražiti, plašiti in ščuvati živali;
13. organizirati tekmovanja, vaje in treninge v strelja-

nju z orožjem zunaj organiziranih strelišč;
14. nepooblaščenim osebam na javnih shodih, priredi-

tvah in v javnih lokalih nositi orožje in predmete, s katerimi
se lahko prizadene telesna poškodba;

15. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati ljudi in pročelja stavb;

16. odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne
table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter dru-
ge predmete, ki služijo javnemu namenu;

17. krošnjariti, prodajati ali vsiljevati predmete ali sto-
ritve brez dovoljenja po stanovanjih ali na javnih krajih;

18. nadlegovati občane s širjenjem in vsiljevanjem idej
in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih;

19. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali
uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in
vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali
pobirati les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih in
umetnih vodotokov;

20. vleči hlodovino po lokalnih in krajevnih cestah;
21. voditi, pasti ali puščati živali na površinah, ki so v

uporabi šol ali zavodov ter na zelenicah;
22. v strnjenih naseljih ljubiteljsko ali intenzivno rediti

kopitarje, parkljarje, kunce, kokoši ali druge male živali brez
soglasja sosedov – mejašev in inšpekcijske službe;

23. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez
soglasja pristojne lovske družine in sosedov – mejašev;

24. rediti golobe drugje kot v golobnjaku, ki mora biti
redno čiščen in vsaj dvakrat letno razkužen.

Vsako rejo iz 22., 23. in 24. alinee prvega odstavka tega
člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi oziro-
ma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

8. člen

Prepovedano je:
1. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim;
2. odlagati predmete, snovi in odpadke v reke, potoke,

jezera, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove

ali na druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgovo-
ren tudi lastnik zemljišča;

3. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških posta-
jah in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;

4. pustiti greznice, odtočne kanale in smetiščne jame
odprte ali opustiti pravočasno izpraznjevanje;

5. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije v vozilih, ki
niso ustrezno zaprta;

6. prevažati odpadke z neustreznimi prevoznimi sred-
stvi tako, da odpadki onesnažujejo okolico;

7. prati motorna vozila, kmetijske in druge stroje ob
neposredni bližini ribnikov, jezer, potokov in drugih voda;

8. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju ali v
delavnici, da to moti okolico ali utegne škodovati zdravju ljudi;

9. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako,
da je ogroženo zdravje ljudi;

10. stepati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar
povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi;

11. kopati živali v vodah, kjer se kopajo ljudje;
12. dopustiti, da male domače živali onesnažujejo skup-

ne stanovanjske prostore in javne površine;
13. odlagati gnoj v nasprotju s strokovnim navodilom o

urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85);
14. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-

stih nameščene smetnjake ali klopi;
15. v mestnem območju gnojiti vrtove, sadovnjake ali

travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi tako, da
to moti občane;

16. puščati odpadke v zaščitenih območjih vodnih zaje-
tij ali jih kakorkoli onesnaževati.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA KRAJA

9. člen

Prepovedano je:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske

prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih,
ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega
organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljalca zem-
ljišča in pristojne inšpekcijske službe;

2. puščati neuporabno motorno vozilo na parkirnem
prostoru, zeleni površini ali na drugi javni površini;

3. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kme-
tijskih zemljiščih;

4. nameščati lepake in druge oglase na stavbe in izlož-
bena okna brez predhodnega soglasja lastnika oziroma uprav-
ljalca stavbe ali izložbenega okna oziroma puščati lepake in
druge oglase izobešene več kot 24 ur po prenehanju razloga,
zaradi katerega so bili izobešeni;

5. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti
drevje, grmičevje in trgati cvetje.

Lastnik motornega vozila iz 2. točke prvega odstavka tega
člena oziroma lastnik zemljišča je dolžan vozilo odstraniti v
osmih dneh od ugotovitve prekrška, sicer pristojni organ odredi
odstranitev na stroške lastnika oziroma lastnika zemljišča.

10. člen

Upravljalci stanovanjskih in drugih zgradb, upravljalci
javnih površin, lastniki ter imetniki stanovanjske pravice, so
dolžni:

1. odstraniti s pločnikov, z dohodov k hišam, iz kanali-
zacijskih jaškov ali hidrantov sneg, ki je ponoči zapadel ali
padel s strehe, najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa so ga
dolžni odstranjevati sproti tako, da je mogoč dostop;

2. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče;

3. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma dru-
gih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem;

4. poskrbeti, da so na objektih ob cestah in poteh na-
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meščeni in vzdrževani žlebovi, odtoki meteornih voda, snež-
ni ščitniki, strešne kritine in podobne naprave.

11. člen

Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,
kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti
javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh
vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih
površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem,
prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah
mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.

12. člen

Občinski svet občine Šentjur pri Celju določi, ob kate-
rih priložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih
mestih v Občini Šentjur pri Celju.

Na stavbi občinske zgradbe je vedno izobešena šentjur-
ska zastava.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

13. člen

Z denarno kaznijo od 7.500 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje posameznik, ki krši določbe 4., 5., 7., 8., 9., 10. in
11. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 7.500 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje posameznik, ki krši določbe 2. do 20. točke 5. člena,
7., 8. in 9. člena v zvezi s 3. členom tega odloka.

14. člen

Z denarno kaznijo od 30.000 do 360.000 SIT se kaznu-
je pravna oseba, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti krši določila 4. člena; 1. in 13. točke 5. člena;
6. člena; 2., 13., 17. in 20. točke 7. člena; 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 13. in 16. točke 8. člena; 4. točke 9. člena; 10. člena in
11. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 7.500 do 60.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

15. člen

Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se lahko na kraju
samem kaznuje posameznih, ki krši določila iz 4., 5., 7., 8.,
9., 10. in 11. člena tega odloka.

Za prekrške iz 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega
odloka lahko izterja kazen na kraju samem policist ali inš-
pektor, ki izda potrdilo o plačilu.

VII. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Za primere po 3. členu tega odloka se zoper tam naštete
osebe uvede postopek o prekršku.

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga
policijska postaja, pristojna inšpekcija ali oškodovanec.

17. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o javnem redu in miru v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list
RS, št. 7/91 in 60/93).

18. člen

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

Št. 012-26/96-2
Šentjur pri Celju, dne 22. aprila 1996.

Predsednica
Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju

Tatjana Oset, prof. l. r.

ŠKOFLJICA

1813.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. člena o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 10. in
18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96)
je Občinski svet občine Škofljica na 12. seji dne 23. 4. 1996
sprejel

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

1. člen

S proračunom Občine Škofljica (v nadaljevanju: občin-
ski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne
porabe v Občini Škofljica.

2. člen

Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-
ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.

3. člen

Občinski proračun za leto 1996 se določa v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov Račun financiranja
in odhodkov SIT
SIT

Prihodki 419,446.238 –
Odhodki 419,446.238 –
Primanjkljaj
Presežek

Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotov-
ljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog občine.

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov, račun financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del proračuna.

4. člen

Od vseh prihodkov občinskega proračuna se v stalno in
tekočo proračunsko rezervo izloča najmanj 0,50% sredstev.

5. člen

Sredstva tekoče proračunske rezerve se razporejajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

6. člen

Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med
letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z
likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim
aktom ne določi drugače.

7. člen

Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava
opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
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8. člen

Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namen-
skostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinske-
ga proračuna, morajo uporabniki sredstev občinskemu svetu:

– dostaviti finančni načrt in zaključni račun,
– najmanj četrtletno, na zahtevo občinskega sveta pa

tudi večkrat letno poročati o izvršitvi posameznih nalog, za
katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.

9. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen, da:

– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je
namenjen za financiranje nepredvidenih proračunskih od-
hodkov;

– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine 500.000
SIT, v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o
financiranju občin;

– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela ob-
činskega proračuna;

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti;

– odloča o najetju posojila, vendar le do višine 5%
občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca tega
proračunskega leta;

– v primeru neenakomernega priliva sredstev ali ugo-
tovljene neracionalne porabe dodeljenih sredstev pri posa-
meznem proračunskem porabniku, začasno zadrži ali zmanj-
ša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v
proračunu; o ukrepih je župan dolžan obvestiti občinski svet
ter uporabnike sredstev in po potrebi predlagati spremembo
občinskega proračuna.

10. člen

Občina lahko najame posojilo za namene in v višini, ki
jo dopušča zakon o financiranju občin. O zadolževanju pro-
računa odloča župan, mora pa si predhodno pridobiti soglas-
je občinskega sveta.

11. člen

Občinski svet sprejme na predlog župana premoženjsko
bilanco občine po stanju na dan 31. 12. 1996, najkasneje do
30. 9. 1997.

12. člen

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

Št. 1545/96
Škofljica, dne 3. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

ŠKOFJA LOKA

1814.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Škofja
Loka na 12. seji dne 18. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1996

1. člen

S proračunom občine Škofja Loka za leto 1996 se zago-
tavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.

2. člen

Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki
iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o
financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi
zakoni.

3. člen

Proračun občine Škofja Loka za leto 1996 obsega:
prihodke v višini 1.224,449.762 SIT
odhodke v višini 1.269,913.460 SIT
primanjkljaj v višini 45,463.698 SIT
Primanjkljaj je pokrit z zadolžitvijo občine v višini

45,463.698 SIT in prikazan v računu financiranja.

4. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavno-
sti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v
skladu z zakoni.

5. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse upo-
rabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti.

6. člen

V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od vseh
prihodkov proračuna, v redno tekočo rezervo pa 1% od vseh
prihodkov proračuna.

7. člen

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za
katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi
oziroma razpolaganju z njimi.

8. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi,
da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poob-
laščena oseba.

9. člen

Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in

višino sredstev posameznim proračunskim postavkam naj-
več do 20%, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog
za katere so bila zagotovljena sredstva,

– odloča o razporejanju sredstev proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne rezerve do višine

10% obvezne rezerve za posamezni namen,
– odloči o začasni zagotovitvi sredstev obvezne rezerve

proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenako-
merno,

– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti
občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
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– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih
pravnih oseb, vendar največ do 5% obsega zagotovljene
porabe proračuna.

10. člen

Oddelek za občo upravo in proračun:

– izvaja finančno poslovanje proračuna,

– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabni-
kih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamezni-
mi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– po pooblastilu župana razpolaga s tekočo proračun-
sko rezervo do določenega zneska,

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,

– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna.

11. člen

Zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financira-
jo iz občinskega proračuna, obračunajo amortizacijo v viši-
ni, kot jo zagotavlja občinski proračun.

12. člen

Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega raz-
pisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 tolarjev.

13. člen

Uporabniki so dolžni predložiti zaključni račun za leto
1995 in finančni načrt za leto 1996 najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka. Uporabniki so dolžni do 31. 7. 1996
predložiti programe in predloge finančnih načrtov za delo
organa in izvajanje dejavnosti za leti 1997 in 1998, za inve-
sticije pa za celotno dobo financiranja.

14. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporedi-
tvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.

15. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996.

Št. 401-1/96
Škofja Loka, dne 18. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1815.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 64/95) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja
Loka na seji dne 18. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o izvajanju gospodarskih javnih služb

s podelitvijo koncesije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se sklad-
no s 33. členom zakona o gospodarskih javnih službah opre-
delijo dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe,
območje izvajanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesio-
nar, trajanje koncesije in vse druge sestavine, potrebne za
izvajanje gospodarskih javnih služb na podlagi koncesije.

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen

Občina Škofja Loka s podelitvijo koncesije po tem
odloku zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih
služb:

– oskrba s pitno in tehnološko vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilstvo,
– oskrba s plinom ter upravljanje in vzdrževanje plino-

vodne infrastrukture,
– upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
– javna razsvetljava,
– urejanje ulic, trgov in cest, za katere skrbi občina.

III. OBSEG IN OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

3. člen

Izvajanje gospodarskih javnih služb navedenih v 2.
členu tega odloka obsega:

1. vzdrževanje celotnih infrastrukturnih in drugih siste-
mov, objektov in naprav, ki so last koncedenta,

2. izdajanje soglasij k lokaciji in gradnji za priključitev
porabnikov na infrastrukturne sisteme, objekte in naprave,
katerih vzdrževalec je koncesionar,

3. opravljanje strokovno-tehničnih in razvojnih nalog v
smislu priprave predlogov strokovnih usmeritev za razvoj
posamezne gospodarske javne službe na podlagi odločitev
koncedenta.

Obseg in območje izvajanja koncesije se ne nanašata na
investicijsko vzdrževanje.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR

4. člen

Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:

– biti mora ustrezno strokovno, tehnično in organizacij-
sko usposobljen za samostojno opravljanje nalog, ki so pred-
met koncesije, da s tem uporabnikom kontinuirano in kvali-
tetno zagotavlja dobrine in storitve;

– razpolagati mora s premoženjem v vrednosti najmanj
5% od predvidenega letnega prometa ali predložiti garancijo
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banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu
lahko poravnal eventuelno škodo, nastalo pri izvajanju konce-
sije, za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar.

Merilo strokovnosti iz dosedanjih izkušenj so pred-
vsem reference in doseženi rezultati dosedanjega dela na
področjih, ki so predmet koncesije.

Podrobnejša opredelitev pogojev iz tega člena, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar, bo določena v javnem razpisu.

V. JAVNA POOBLASTILA

5. člen

Koncedent daje koncesionarju naslednja javna poobla-
stila:

– pravico in dolžnost upravljanja in vzdrževanja objek-
tov, naprav, omrežij in drugih sredstev, ki so last koncedenta
ter skrb za strokovno tehnično podlago razvoja le-teh;

– pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembo
cen javnih dobrin oziroma storitev in po soglasju koncedenta
zaračunavanje le-teh;

– pravico sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije;

– pravico obračunavati in pobirati pristojbine in pris-
pevke;

– pravico dajati soglasja in dovoljenja za priključitev
uporabnikov na obstoječe omrežje in naprave, ki so predmet
koncesije;

– pravico prekiniti dobavo javnih dobrin neplačnikom
v skladu s predpisi.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE

6. člen

Koncesionar mora:
– zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav, omrežij,

ki so vezana na predmet koncesije,
– v okviru tehničnih in finančnih možnosti koncedenta

izdajati soglasja za priključitev na objekte, naprave in omrež-
ja, ki so last koncedenta,

– opravljati strokovno tehnične podlage za razvojne
naloge v soglasju s koncedentom, vse s ciljem, da so uporab-
nikom kontinuirano in kvalitetno zagotovljene javne dobrine
oziroma pravočasno in kvalitetno zagotovljene storitve,

– upoštevati tehnične, sanitarne in druge standarde in
normative, povezane z izvajanjem koncesije,

– omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije s strani
koncedenta.

VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA

7. člen

Koncesionar ima izključno pravico opravljati naloge,
ki so kot predmet koncesije, določene v 2. in 3. členu tega
odloka.

Koncedent in koncesionar se lahko dogovorita za pre-
nos dela koncesije na podizvajalca, pri čemer vrsto in obseg
prenosa določita s koncesijsko pogodbo.

VIII. VIRI FINANCIRANJA, DELOVANJA IN
RAZVOJA

8. člen

Viri financiranja gospodarskih javnih služb so:
– cene proizvodov in storitev,

– proračun občine,
– prispevki za priključek,
– takse, nadomestila in povračila,
– krediti,
– nepovratna sredstva.

IX. CENE PROIZVODOV IN STORITEV
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

9. člen

Koncesionar izoblikuje ceno posamezne javne dobrine
ali storitve na osnovi:

– deleža materialnih stroškov, upoštevajoč normative
in standarde dobrine ali storitve ter načela dobrega gospo-
darjenja,

– deleža plač neposredno zaposlenih pri izvajanju kon-
cesije,

– deleža za vračilo kreditov, najetih za financiranje
razvoja dejavnosti po koncesijski pogodbi,

– deleža obračunane amortizacije,
– izjemoma tudi delež kalkulativnega dobička.
H kalkulacijam daje soglasje od sveta pooblaščeni od-

bor sveta, cene pa potrjuje občinski svet.

X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJU

10. člen

Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane de-
javnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom
in je odgovoren za izterjavo zaračunanih zneskov.

Konsecionar zaračunava vkalkulirano amortizacijo za
račun koncedenta.

Koncesionar ima pravico do dodatnega financiranja,
če:

– koncedent ni dal pravočasno soglasja k upravičeni
ceni dobrine ali storitve, ali če so cene pod nadzorom države,

– koncedent zahteva hitrejši razvoj s koncesijo oprede-
ljene dejavnosti.

V takem primeru zagotovi koncedent potrebna dodatna
sredstva iz proračuna ali iz drugih virov.

XI. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
KONCESIONARJA

11. člen

Koncesionar je skladno z zakonom odgovoren za ško-
do, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije
povzroči koncedentu, uporabnikom ali drugim pravnim ozi-
roma fizičnim osebam.

XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

12. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja župan obči-
ne in od njega imenovana komisija ter občinski nadzorni
odbor.

XIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

13. člen

Koncesijsko razmerje se vzpostavi z dnem obojestran-
skega podpisa koncesijske pogodbe.
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Doba trajanja se določi z javnim razpisom. Postopek
javnega razpisa se mora začeti vsaj 6 mesecev pred iztekom
koncesijske pogodbe.

XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

14. člen

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne služ-

be v režijo,
– z odkupom koncesije.

15. člen

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če jo pogod-

beni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje,

medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski
pogodbi.

16. člen

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ali
jo prevzame v režijo:

– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesije v
dogovorjenem roku,

– če koncesionar ne izvaja koncesije po lastni krivdi in
zato nastajajo motnje pri oskrbi uporabnikov,

– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu
povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo,

– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost
preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot konce-
sionirana gospodarska javna služba.

XV. IZBOR KONCESIONARJA IN SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE

17. člen

Koncesionarja izbere posebna komisija, ki jo imenuje
občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Po končanem postopku pripravi komisija iz prvega od-
stavka tega člena predlog za izbor koncesionarja, ki ga po-
sreduje občinskemu svetu, ta pa odloči z upravno odločbo.

Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogod-
bo župan občine v imenu in za račun občine.

XVI. KONČNA DOLOČBA

18. člen

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

Št. 301-73/94
Škofja Loka, dne 18. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1816.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86), 21. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94 14/95, 20/95 in 9/96) 11. in 18. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) ter na predlog Ljub-
ljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine je Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne
18. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o razglasitvi Rdečega znamenja v Smrečju pri

Crngrobu in stavbe na Mestnem trgu 31 v Škofji Loki
za kulturni in zgodovinski spomenik

1. člen

S tem odlokom se na predlog Ljubljanskega regional-
nega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine razgla-
ša Rdeče znamenje v Smrečju pri Crngrobu in stavba na
Mestnem trgu 31 v Škofji Loki za kulturni in zgodovinski
spomenik z značilnimi arhitekturnimi in umetnostno zgodo-
vinskimi lastnostmi.

I. PREDSTAVITEV OBJEKTOV IN VARSTVENI
REŽIMI

1. Rdeče znamenje v Smrečju pri Crngrobu

2. člen

Rdeče znamenje stoji ob poti v gozdu južno od Crngro-
ba. Uvrščamo ga med slopasta znamenja; znamenje ima kva-
draten tloris, zidano je na skalo, pokrito s piramidasto deska-
sto streho. Znamenje je v celoti poslikano s freskami iz
začetka 16. stoletja. Na vseh štirih straneh so spodaj večje
vdolbine s segmentnimi loki, nad njimi pa so v steno pravo-
kotno vrezane manjše vdolbine.

Poslikava je večinoma figuralna z nabožno tematiko, v
vdolbinah pa se pojavlja bogata poznogotska dekoracija z
naslikanimi krogovičji.

V celoti gre za poznogotsko poslikavo z določenimi
renesančnimi potezami, v gracioznosti figur se kažejo itali-
janski vplivi.

Znamenje uvrščamo med najstarejša znamenja na Slo-
venskem, ne samo na osnovi poslikave, temveč tudi po vrsti
vrezanih romarskih podpisov, od katerih je najstarejši iz leta
1529.

3. člen

Objekt iz prejšnjega člena stoji na par. št. 48, (kapela)
k. o. Pevno, z. k. vložek št. 45. Imetnik objekta (kapele) je
Rimokatoliško župnijstvo v Stari Loki (sedaj: Župnijski urad
Stara Loka).

4. člen

Za objekt velja varstveni režim, ki varuje kulturne,
zgodovinske in estetske vrednote, kar pomeni stalno in red-
no vzdrževanje še ohranjenih ter sanacijo ogroženih in pro-
padajočih prvin. Posegi morajo služiti izključno strokovni
konservaciji, sanaciji in rekonstrukciji spomenika. Pred vsa-
kim posegom morajo biti opravljene vse potrebne raziskave
in izdelane konservatorske smernice.
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2. Stavba na Mestnem trgu 31 v Škofji Loki

5. člen

Hiša stoji v strnjenem nizu stavb zahodnega dela Mest-
nega trga. Hiša je kot dopolnilo nekdanje stražnice ob preho-
du med Mestnim trgom in Klobovsovo ulico zrastla v notra-
njost ozke in dolge parcele v začetku 19. stoletja
(Franciscejski kataster iz leta 1826 parcelo zaznamuje kot
stavbno).

Od stavbnih elementov poznogotskega obdobja je del-
no ohranjen portal ob Mestnem trgu; portal je bil nekdaj del
zidu, ki je zapiral prehod med Mestnim trgom in Klobovso-
vo ulico (votivna podoba Škofje Loke iz Sopotnice, 1698;
Loški muzej).

Iz istega obdobja sta še kamnita poznogotska portala,
eden v zidu ob Klobovsovi ulici in drugi v zidu med vrtoma.

Poleg omenjenih stavbnih elementov v sklopu hiše va-
rujemo še:

– kamnit poznobaročno oblikovan steber na dvoriščni
strani,

– lesen profiliran strop iz 19. stoletja v I. nadstropju,
– fasada hiše ob Mestnem trgu,
– naklon strešine in strešno okno ob Mestnem trgu ter

vrsta kritine (skril).

6. člen

Objekt iz prejšnjega člena stoji na parc. št. 557 k. o.
Škofja Loka z.k. vložek št. 198. Imetnik pravice uporabe je
Alpetour turistično hotelsko podjetje Škofja Loka, p.o., Ka-
pucinski trg 9, Škofja Loka.

7. člen

Za stavbo na Mestnem trgu 31 velja varstveni režim II.
stopnje za arhitekturne spomenike, ki določa:

– varovanje stavbne gmote, strešnega naklona, rastra in
barve strešne kritine,

– varovanje tlorisne zasnove objekta,
– varovanje strukture fasade, fasadne členitve ter posa-

meznih arhitekturnih detajlov.
Z varstvenim režimom varujemo kulturne, zgodovinske

in estetske vrednote z namenom, da bi dosegli stalno in
redno vzdrževanje še ohranjenih ter sanacijo ogroženih in
propadajočih prvin. Posegi morajo služiti izključno strokov-
ni konservaciji, sanaciji in rekonstrukciji spomenika. Pred
vsakim posegom morajo biti opravljene vse potrebne razi-
skave in izdelane konservatorske smernice.

8. člen

Sestavni del tega odloka je grafični prikaz objektov
vrisan na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 za objekt iz 2.
člena tega odloka in za objekt iz 5. člena v merilu 1:1000.

II. KONČNE DOLOČBE

9. člen

Oddelek Občine Škofja Loka pristojen za premoženj-
sko pravne zadeve, poda predlog za vpis spomenikov v
zemljiško knjigo.

10. člen

V skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona o
naravni in kulturni dediščini se razglašena spomenika ozna-
čita na način, kot ga predpisuje pravilnik o obliki in namesti-
tvi oznak spomenikov in znamenitosti (Uradni list SRS,
št. 33/85).

11. člen

Občina in inšpekcijski organi morajo preprečevati po-
sege, s katerimi bi se utegnile spremeniti v tem odloku
opredeljene lastnosti spomenikov. Za posege, ki niso v skla-
du z varstvenim režimom in spreminjajo lastnosti spomenika
je povzročitelj odgovoren po zakonu.

12. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov oprav-
lja pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

13. člen

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

Št. 617-2/96
Škofja Loka, dne 18. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

TREBNJE

1817.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in na
podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na 15. seji dne
8. 5. 1996 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna

Občine Trebnje za leto 1995

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje
za leto 1995, ki obsega:

Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja

SIT SIT

Prihodke 945,467.231,33 –
Odhodke 907,220.866,06 64,970.353,08
Presežek 38,246.365,27 –
Primanjkljaj – 64,970.353,08

2. člen

Neto primanjkljaj znaša 26,723.987,81 SIT in se prena-
ša med odhodke proračuna Občine Trebnje za leto 1996.

3. člen

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

Št. 401-2/95-10
Trebnje, dne 8. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.
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1818.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95),
je Občinski svet občine Trebnje na 15. seji dne 10. 5. 1996
sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o spremembi odloka

o zazidalnem načrtu T6-2-Obrtna cona Trebnje

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha v Občini Treb-
nje veljati odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
T6-2-Obrtna cona Trebnje (Skupščinski Dolenjski list,
št. 11/90).

2. člen

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

Št. 350-04/86-10
Trebnje, dne 10. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

VODICE

1819.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 79. člena statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Vodice na
16. seji dne 25. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Vodice za leto 1995

1. člen

Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Vodice za
leto 1995.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki so po zaključnem računu
za leto 1995 znašali:

SIT
Prihodki 14,567.870,41
Odhodki 14,490.348,10
Presežek prihodkov nad odhodki 77.486,31
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega

odloka.

3. člen

Presežek prihodkov in odhodkov v višini 77.486,31
SIT se prenese v leto 1996.

4. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 949/96
Vodice, dne 25. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

VRHNIKA

1820.

Na podlagi statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS,
št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji 25. 4. 1996
sprejel naslednji

S K L E P

I

Zemljišče parc. št. 2017/3 pot – 179 m2 k.o. Log prene-
ha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni
vložek, ki je družbena lastnina imetnice pravice uporabe
Občine Vrhnika.

II

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 11/3-011/96
Vrhnika, dne 10. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

1821.

Na podlagi sklepa o določitvi vrednosti točke za odme-
ro nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 20/95) objavljamo

V R E D N O S T  T O Č K E
za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na

območju Občine Vrhnika

Vrednost točke je 0,0225 SIT in se uporablja od 1. 4.
1996.

Št. 3/7-420-01/65
Vrhnika, dne 14. maja 1996.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.
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ZREČE

1822.

Na podlagi 8. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95)
in na podlagi 20. in 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni
list RS. št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 25. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles

Občinskega sveta občine Zreče

1. člen

V odloku o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Zreče (Uradni list RS, št. 57/95), se v 2. členu
4. točka spremeni in glasi:

“4. Komisija za okolje in prostor.”
Ta naziv komisije se uporablja v celotnem besedilu

odloka.

2. člen

V 14. členu se v drugem odstavku besedilo spremeni in
glasi:

“Statutarno pravna komisija ima predsednika in štiri
člane, ki jih imenuje občinski svet.”

3. člen

V 17. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
“Komisija lahko za področje športa in kulture imenuje

podkomisije, ki jih vodijo člani komisije za določeno po-
dročje.”

4. člen

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

Št. 061-10/95
Zreče, dne 25. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

1823.

Občinski svet občine Zreče je na podlagi 12. in
20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun pro-
metne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 20. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) na seji dne
25. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v
Občini Zreče

1. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine zmanjšane za povprečne stroške komunalnega ure-

janja in za vrednost zemljišča, znaša na dan 31. 12. 1995 na
območju Občine Zreče 105.468 SIT/m2.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč znašajo 18% od povprečne gradbene cene m2 koristne
stanovanjske površine.

3. člen

Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-
prečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka in znaša 0,9%
povprečne gradbene cene.

4. člen

Cena, določena v 1. točki tega odloka, se med letom
valorizira z indeksom podražitve, ki ga na koncu vsakega mese-
ca posebej objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Sekcija
za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala RS.

Omenjeni elementi služijo kot pripomoček pri delu
upravnih organov za leto 1996.

5. člen

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

Št. 012-17/96-1
Zreče, dne 25. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

1824.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95) in na
podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih
(Uradni list RS, 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, in 4/93), zača-
snega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količ-
nika za za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini
(Uradni list RS, št. 21/95) ter 20. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 25. aprila 1996 sprejel

P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem in

članom delovnih teles Občine Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa višino in način določanja plače, sej-
nin in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionar-
jih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon), pripadajo
poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Zreče.

2. člen

V skladu s statutom Občine Zreče opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji: župan, podžu-
pan, predsednik občinskega sveta in člani občinskega sveta.

Poklicno opravlja svojo funkcijo tajnik Občine Zreče.
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II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

3. člen

Občinski funkcionarji imajo pravico do nadomestila
plače oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače
določene za funkcijo, ter do povračila stroškov, ki jih imajo
pri delu in v zvezi z delom.

III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

4. člen

Občinskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje
funkcije prizna del plače, ki je sorazmerna obsegu opravlje-
nega dela.

5. člen

Skladno s sklepom o razvrstitvi občin in zakonom o
funkcionarjih se županu občine za opravljanje funkcije priz-
na 33% plače od količnika 7, ki je določen za najvišjo
funkcijo v občini, upoštevajoč delovno dobo in delovno
uspešnost, ki bi mu pripadala za poklicno opravljanje funk-
cije za poln delovni čas.

6. člen

Tako določeno nadomestilo predstavlja izhodiščno os-
novo za ostale funkcije in sicer:

– podžupan občine: 15% od osnovnega količnika, ki je
določen za najvišjo funkcijo,

– predsednik občinskega sveta: 15% od osnovnega ko-
ličnika, ki je določen za najvišjo funkcijo.

7. člen

Za tajnika občine kot poklicnega funkcionarja se določi
količnik za osnovno plačo največ v višini, ki ne presega
količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.

8. člen

Občinski funkcionarji so upravičeni do delovne uspe-
šnosti oziroma funkcijskega dodatka, ki lahko znaša največ
do 50% osnove.

Delovno uspešnost oziroma funkcijski dodatek nepo-
klicnim funkcionarjem določa komisija za mandatna vpraša-
nja volitve in imenovanja, tajniku občine pa župan.

Delovno uspešnost oziroma funkcijski dodatek se dolo-
ča v skladu z odgovornostjo in obsegom del za posamezno
funkcijo in uspešnega opravljanja le-te. Delovno uspešnost
oziroma funkcijski dodatek se določa trimesečno.

9. člen

Občinski funkcionarji so upravičeni do dela plače iz
naslova minulega dela, in sicer za vsako začeto leto delovne
dobe 0,5%, vendar največ do 20%, odstotek se za ženske, ki
imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za
vsako začetno leto delovne dobe nad 25 let.

10. člen

Članom občinskega sveta se za opravljanje funkcije
prizna sejnina (znesek na sejo), ki znaša 30% izhodiščne
plače za organe lokalne skupnosti.

Člani občinskega sveta prejemajo sejnino po kriteriju
prisotnosti na seji občinskega sveta.

11. člen

Predsednikom delovnih teles se za opravljanje funkcije
prizna sejnina (znesek na sejo) v višini nadomestila, kot je
določeno za člane občinskega sveta.

Članom delovnih teles se za opravljanje funkcije prizna
sejnina (znesek na sejo), ki znaša tripetine nadomestila iz
prvega odstavka tega člena.

Predsednik in člani delovnih teles prejemajo sejnino po
kriteriju prisotnosti na seji.

IV. DRUGE PRAVICE

12. člen

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadome-
stil in drugih prejemkov v skladu z predpisi, ki urejajo pravice.

13. člen

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje in
povračilo stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravlja-
nju funkcije ali v zvezi z njo.

Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih
določi Vlada Republike Slovenije in so mesečno objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen

Pravice iz 13. člena funkcionar uveljavlja le na podlagi
predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda
župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine. Kolikor gre
za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen

Sredstva za izplačevanje plač in sejnin, določenih za
funkcijo, in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcio-
narji, se zagotavljajo v proračunu Občine Zreče.

16. člen

Plače in sejnine funkcionarjev po normativih se obraču-
navajo in izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 1. v mesecu
za pretekli mesec.

Sejnine se članom občinskega sveta in članom delovnih
teles izplačajo na podlagi evidence o prisotnosti na seji pra-
viloma trimesečno.

Povračila stroškov iz 13. člena se funkcionarjem izpla-
čajo po opravljenem službenem potovanju.

17. člen

Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, se uskla-
jujejo skladno s spremembo osnove za obračun plač in dru-
gih prejemkov, ki se uporabljajo kot izhodiščne v državnih
organih in organih lokalnih skupnosti. Zneski sejnin veljajo
na podlagi meril za povprečno trajanje seje do 4 ure.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen

Prejemki, določeni na način, ki ga določa ta pravilnik
ter plače in sejnine funkcionarjev iz prvega odstavka 16.
člena se izplačujejo po uveljavitvi pravilnika.

19. člen

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

Št. 012-18/96-1
Zreče, dne 25. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.
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1825.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92) in pravilnika o merilih za dodelitev socialnih sta-
novanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92), je Občinski svet
občine Zreče na seji dne 25. 4. 1996 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo:
– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem,
– normativi in standardi za socialna stanovanja,
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer,
– postopek za uveljavljanje pravic do pridobitve social-

nega stanovanja v najem.

II. SPLOŠNI POGOJI

2. člen

Upravičenci do najemnega socialnega stanovanja so
občani in družine z nižjimi dohodki, ki nimajo ustreznega
stanovanja in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje tega
pravilnika, občani in družine oziroma mlade družine, ki ni-
majo pogojev, da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje v
podjetju, prav tako si ne morejo rešiti stanovanjskega prob-
lema v lastninsko pravnih odnosih pri starših, če so le-ti
lastniki stanovanjske hiše.

Upravičenci do pridobitve občinskega socialnega sta-
novanja v najem niso občani, ki so stanovanje odkupili po
stanovanjskem zakonu in ga na trgu prodali.

3. člen

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je
upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Zreče in na tem

naslovu tudi dejansko prebiva,
– da skupni prihodek na člana družine ne presega viši-

ne, ki jo za upravičenost do denarnega dodatka določajo
predpisi s področja socialnega varstva,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma
lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimer-
nega stanovanja,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše
ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinski
članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti pri-
mernega stanovanja,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega vpra-
šanja oziroma vrnil izpraznjeno stanovanje ali zamenjal primer-
no stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja.

4. člen

Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec ali oseba, ki s prosilcem živi v dalj časa

trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 1 leto
pred objavo razpisa),

– otroci oziroma posvojenci prosilca ali osebe, ki s
prosilcem živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,

– starši in posvojitelji prosilca ali osebe, ki s prosilcem
živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,

– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih dolžan preživljati.

III. POSEBNI POGOJI

5. člen

Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanova-
nja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana
družine ne presega višine:

– za otroke do dopolnjega 6. leta starosti 29% povpreč-
ne plače,

– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta
34% povprečne plače,

– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega
šolanja 42% povprečne plače,

– za odrasle osebe 52% povprečne plače.

6. člen

Glede na število družinskih članov, upravičenec prido-
bi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih
površinskih normativov:

štev. druž.
članov

stanovanjska
površina

vrsta stanovanja

1 24 m2 soba ali garsonjera

2 30 m2 garsonjera ali enosobno

3 55 m2 enosobno ali dvosobno

4 65 m2 dvosobno s kabinetom

ali trisobno

5 70 m2 trisobno ali trisobno
s kabinetom

Za vsakega naslednjega družinskega člana se stano-
vanjska površina lahko poveča največ do 4m2.

7. člen

Od površinskih standardov se pri dodeljevanju social-
nih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem do-
datnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to
zahtevajo družinske ali socialne zdravstvene razmere (tri
generacije v družini, težja bolezen, ki terja trajno nego in
podobno).

8. člen

Od površinskih standardov se pri dodeljevanju social-
nih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da
po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanova-
nja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpolož-
ljivim stanovanjem.

O odstopanju od površinskih normativov odloča občin-
ski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, upoštevaje pred-
hodno mnenje Centra za socialno delo Slovenske Konjice.

9. člen

Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z
invalidnim članom, ki mu je oteženo oziroma preprečeno
normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati
potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma
pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površi-
ne za gibanje z invalidskim vozičkom.

Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stano-
vanje, ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede na
število točk, prednost pred drugimi prosilci.
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IV. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM

10. člen

Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega
stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih
pogojev, uporabljajo tudi merila, določena po tem pravilniku.

11. člen

Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki vplivajo
na velikost in časovno prednost pri pridobitvi socialnega
stanovanja v najem se točkujejo in nanašajo na:

– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki prebivajo s prosilcem,
– socialne razmere,
– zdravstveno stanje.

12. člen

Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in nje-
govi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:

1. Stanovanjski status: točk
– prosilec je brez stanovanja

(3. člen stanovanjskega zakona) 180
– prosilec stanuje z družino pri starših

ali sorodnikih v skupnem gospodinjstvu
v neprimernem stanovanju 150

– prosilec stanuje v samskem domu
ali je podnajemnik 120

Opomba: Točkovanja se med seboj izključujejo.
2. Kvaliteta bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije

provizoriju ali baraki 150
– bivanje v kletnem stanovanju  80
– bivanje v podstrešnem stanovanju  60
– bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju.   20
3. Stanovanjska površina:
– do 4m2 na družinskega člana 120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana 80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana 60
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana 20
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje

brez posameznih delov oziroma souporaba
posameznih delov stanovanja:

– stanovanje brez kuhinje 30
– stanovanje brez sanitarnih prostorov 50
– stanovanje s souporabo kuhinje 20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov

ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja. 30
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami

(če gre za invalida, ki je gibalno oviran) 60
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 20

– stanovanje z nestandardno visokimi stropovi. 10

13. člen

Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem,
se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem
upošteva tako, da se vrednoti: točk

– družina z dvema ali več mladoletnimi otroci 60
– družina z družinskim članom iz 6. člena

stanovanjskega zakona, starim nad 65 let 30

14. člen

Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev
socialnega stanovanja v najem, se vrednoti: točk

– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu) 60

– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
(samohranilec) 50

– ločeno življenje roditeljev, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer
(otrok pri enem od staršev) 50

– status prosilca z družinskim članom,
za katerega je po predpisih o zaposlovanju

ocenjeno, da je trajno nezmožen za delo. 30

15. člen

Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma
njegovega družinskega člana se upošteva: točk

– trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 90

– trajna obolenja pogojena s slabimi

stanovanjskimi razmerami. 60

Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z
izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdrav-
stveno varstvo Slovenije.

16. člen

Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanj-
skega zakona se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem
upoštevajo še naslednja merila: točk

– družina, v kateri roditelja nista starejša
30 let (mlada družina) 60

– družina ki živi z otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko telesno motnjo ugotovljeno
po pristojni komisiji 60

– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali
odrasli družinski član nesposoben za samostojno
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom
in mnenjem pristojne komisije 50

– prosilec je zaposlen v podjetju, ki je
preneslo stanovanje, ki je na razpolago, na občino.  50

V. OBLIKOVANJE OBČINSKE LISTE ZA DODELITEV
SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM

17. člen

Občina praviloma enkrat letno, glede na razpoložljiva
stanovanja, objavi v sredstvih javnega obveščanja javni raz-
pis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.

Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem
velja do sprejema nove prioritetne liste.

18. člen

Razpis, ki ga oblikuje občinski organ, mora določiti zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do do-

delitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa prilo-

žiti vlogi,
– število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum

razpoložljivosti teh stanovanj,
– razpisni rok.

19. člen

Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem mo-
rajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:

– potrdilo o državljanjstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem bivališču in podatki o članih skup-

nega gospodinjstva,
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o

premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja social-
nega varstva,

– najemna oziroma podnajemna pogodba, če je najem-
nik neprimernega stanovanja,

– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero
se izkazujejo gmotne in socialne zdravstvene razmere.
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20. člen

Po preteku roka občinski organ preuči utemeljenost
vlog in razvrsti vloge po kategoriji udeležencev. Občinski
organ pri tem delu sodeluje s pristojnim centrom za socialno
delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi
zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi
tudi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih
in organizacijah.

Občinski organ obenem tudi obvesti udeležence razpisa
o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim
določi rok za dopolnitev vloge.

Vloge, ki jih udeleženci ne dopolnijo v predpisanem
roku, oziroma za katere občinski organ ugotovi, da je udele-
ženec navedel neresnične podatke, se zavržejo.

21. člen

Občinski organ imenuje tričlansko komisijo za ogled
stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomem-
bnih za razvrstitev udeleženca razpisa na občinsko listo za
dodelitev socialnih stanovanj.

Komisijo sestavljajo:
– član, ki ga v komisijo imenuje občinski organ, pristojen za

stanovanjske zadeve in je ob enem tudi poročevalec komisije,
– dva člana, ki ju v komisijo imenuje Center za social-

no delo Slovenske Konjice.

22. člen

Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih
okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi pravilnika o
merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisni-
ka pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.

VI. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH
STANOVANJ

23. člen

Pristojni občinski organ na podlagi točkovalnih zapi-
snikov najkasneje v roku 60 dni po javni objavi razpisa
določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v na-
jem in jo objavi na krajevno običajen način.

24. člen

Zoper svojo uvrstitev na občinsko listo ima udeleženec
razpisa pravico ugovora na župana občine, najkasneje v pet-
najstih dneh po vročitvi sklepa o uvrstitvi na občinsko listo
za dodelitev socialnih stanovanj oziroma po objavi občinske
liste za dodelitev socialnih stanovanj.

25. člen

Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene
veljavnosti se lista ne more spreminjati.

Na nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu
niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo in novo dokumen-
tacijo v skladu z razpisom.

VII. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V
NAJEM

26. člen

Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem sprejme
pristojni organ občine in o tem pisno obvesti vse upravičence.

27. člen

Pristojni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega
stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnju-
je merila za dodelitev socialnega stanovanja v najem.

28. člen

Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je
časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do
dodelitve socialnega stanovanja v najem, kar se posebej
opredeli tudi v najemni pogodbi.

Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme
biti krajši od 90 dni.

Pristojni organ občine preverja upravičenost do najema
socialnega stanovanja enkrat letno.

Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik
socialnega stanovanja izgubi status upravičenca.

VIII. IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA

29. člen

V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega
problema lahko Občina Zreče na predlog pristojnega organa
občine dodeli socialno stanovanje praviloma za določen čas
mimo prednostne liste.

Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se
šteje:

– požar ali druge elementarne nesreče, ki ima za posle-
dico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,

– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki
je v družbenem interesu,

– izredno težka socialnozdravstvena problematika,
– hujša socialnovarstvena stiska (na predlog centra za

socialno delo).

30. člen

V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na
veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega
stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno stanovanje,
izda občinski organ sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne
liste ali izredne dodelitve stanovanja.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

31. člen

Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dode-
liti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stano-
vanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po
socialnih stanovanjih.

32. člen

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

Št. 361-12/95
Zreče, dne 25. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
1751. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o

izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN,
ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo,
Republiko Črno goro in območja Bosne in
Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih
Srbov (ZIRVS-D) 2305

1752. Spremembe in dopolnitve poslovnika Dr-
žavnega zbora (PoDZ-B) 2305

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1753. Odlok o pomilostitvi obsojencev 2307

VLADA
1754. Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja

Elektro – Slovenija, p.o., v Javno podjetje
Elektro – Slovenija, d.o.o. 2307

1755. Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja
Savske elektrarne Ljubljana, p.o., v Javno
podjetje Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o. 2309

1756. Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja
Termoelektrarna Šoštanj, p.o., v Javno pod-
jetje Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. 2310

MINISTRSTVA
1757. Odredba o določitvi višine nadomestila za

kritje stroškov za vzdrževalna dela na skup-
nih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Len-
dava za leto 1996 2312

1758. Odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skup-
nih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Ptuj
za leto 1996 2312

1759. Odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skup-
nih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Or-
mož za leto 1996 2313

1760. Odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skup-
nih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Nova
Gorica za leto 1996 2314

1761. Odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skup-
nih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Slo-
venske Konjice za leto 1996 2314

1762. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na območju Občine Sevnica 2315

1763. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracijskega postopka na območju
Občine Šentilj 2320

1764. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracijskega postopka na območju
Občine Pesnica 2320

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1765. Sklep o potrditvi učbenika: TU SEM DO-
MA I, DOMAČA POKRAJINA 2320

1766. Sklep o potrditvi učbenika: TU SEM DO-
MA II, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE 2321

1767. Sklep o potrditvi učbenika: PRESEČIŠČE.
MATEMATIKA ZA OSNOVNO ŠOLO.
MNOŽICE 2321

1768. Sklep o potrditvi učbenika: KAKO DO
BOLJŠEGA BRANJA – VAJE ZA IZ-
BOLJŠANJE BRALNE UČINKOVITOSTI
Z NAVODILI 2321

1769. Sklep o ponovni potrditvi učbenika za dve
leti: SPOZNAVANJE NARAVE IN
DRUŽBE 1 2321

1770. Sklep o ponovni potrditvi učbenika za tri
leta: KEMIJA 7 2322

1771. Sklep o ponovni potrditvi učbenika: MA-
TEMATIKA TRETJI LETNIK. KOTNE
FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA 2322

1772. Sklep o ponovni potrditvi učbenika: MA-
TEMATIKA TRETJI LETNIK. POLINO-
MI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVU-
LJE DRUGEGA REDA 2322

1773. Sklep o ponovni potrditvi učbenika: KE-
MIJSKO RAČUNANJE 2322

1774. Sklep o ponovni potrditvi zbirke nalog: KE-
MIJSKO RAČUNANJE 2323

1775. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika:
RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ 2323

1776. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: IZ
ŽIVLJENJA RASTLIN 2323

1777. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika:
CELICA 2323

1778. Sklep o potrditvi berila: IRODALMI
OLVASÓKÖNYV 2324

1779. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: A
MAGYAR NYELV KÖNYVE 2324

1780. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega
zvezka: MAGYAR NYELV MUNKAFÜ-
ZET 2324

1781. Sklep o potrditvi poskusnega berila:
IRODALMI OLVASÓKÖNYV 2324

1782. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega
zvezka: MAGYAR NYELVI MUNKAFÜ-
ZET 2325

1783. Sklep o potrditvi poskusnega berila:
IRODALMI OLVASÓKÖNYV 2325

1784. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: A
MAGYAR NYELV KÖNYVE 2325

1785. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika
MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET 2325

1786. Sklep o potrditvi poskusnega berila:
IRODALMI OLVASÓKÖNYV AZ ÁTA-
LÁNOS ISKOLA 8. OZSTÁLYA SZÁ-
MÁRA 2326

1787. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: A
MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET 2326

1788. Sklep o potrditvi učnega pripomočka:
DIDAKTIČNI KOMPLET ZA SPOZNA-
VANJE DRUŽBE 2326

1789. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ABC,
POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-BE-
REMO, 1. DEL 2326

1790. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ABC,
POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-BE-
REMO, 2. DEL 2327

VSEBINA
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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)

1791. Sklep o potrditvi berila: O DOMOVINA,
TI SI KAKOR ZDRAVJE 2327

1792. Sklep o potrditvi učbenika: ŠOLA ZA
VIOLONČELO 2327

1793. Sklep o potrditvi učbenika: MLADI
KITARIST II, SKLADBE, 1. del 2327

1794. Sklep o potrditvi vaj: VAJE ZA DRU-
GOŠOLCA 2328

1795. Sklep o potrditvi priročnika: METODIČNI
NAPOTKI 2 2328

1796. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta:
LOOK AHEAD 1., Classroom course 2328

1797. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta:
LOOK AHEAD 2., Classroom course 2328

1798.  Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta:
LOOK AHEAD 3., Classroom course 2329

1799.  Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta:
LOOK AHEAD 4., Classroom course 2329

1800. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta:
BRAVO! 2329

1801. Sklep o potrditvi priročnika: 2O ali O2,
KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SREDNJE
ŠOLE 2329

1802. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika:
REWARD, Pre-intermediate 2330

1803. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika:
REWARD, Intermediate 2330

1804. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika:
REWARD, Upper – intermediate 2330

1805. Sklep o potrditvi učnega sredstva: VSEVED
Z BAZO ZNANJA IZ BIOLOGIJE 2330

OBČINE
1806. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o

začasni prepovedi izvajanja zazidalnega na-
črta za centralno turistično področje Bleda 2331

1807. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
lokacijskem načrtu za plinifikacijo Mestne
občine Slovenj Gradec 2331

1808. Odlok o spremembi prostorskih ureditve-
nih pogojev za območja gozdov in 1. ob-
močja kmetijskih zemljišč v Občini Sloven-
ske Konjice – za območje Škalce 2331

1809. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
(Slovenske Konjice) 2336

1810. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Šentjur pri Celju za leto 1995 2336

1811. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Ce-
lju za leto 1996 2336

1812. Odlok o javnem redu in miru v Občini Šent-
jur pri Celju 2337

1813. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto
1996 2339

1814. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za
leto 1996 2340

1815. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih
služb s podelitvijo koncesije (Škofja Loka) 2341

1816. Odlok o razglasitvi Rdečega znamenja v
Smrečju pri Crngrobu in stavbe na Mest-
nem trgu 31 v Škofji Loki za kulturni in
zgodovinski spomenik 2343

1817. Odlok o zaključnem računu proračuna Ob-
čine Trebnje za leto 1995 2344

1818. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
spremembi odloka o zazidalnem načrtu T6-
2-Obrtna cona Trebnje 2345

1819. Odlok o potrditvi zaključnega računa pro-
računa Občine Vodice za leto 1995 2345

1820. Sklep o prenehanju javnega dobra (Vrhni-
ka) 2345

1821. Vrednost točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč na območju Ob-
čine Vrhnika 2345

1822. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
delovnih teles Občinskega sveta občine Zre-
če 2346

1823. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja in vred-
nosti stavbnih zemljišč v Občini Zreče 2346

1824. Pravilnik o določanju plač in drugih pre-
jemkov funkcionarjem in članom delovnih
teles Občine Zreče 2346

1825. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stano-
vanj v najem v Občini Zreče 2348
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